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Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku 

Zväz spolkov Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku 
Verband der Vereine der Tschechen und Slowaken in der Schweiz 
Union des associations des Tchèques et Slovaques en Suisse 

Dietlikon, 3.3.2020 
 

Z Á P I S 
ze schůze výboru Svazu spolků  

konané v sobotu, 29.2.2020 v 11.30h v Zürichu 
„Centrum Čechů a Slováků“, Binzmühlestr. 81 

 

 
Přítomni: M.Cron (MC), předsedkyně 
 11 členů výboru s hlasovacím právem (prezenční listina u jednatelky) 

předsednictvo:  J.Havelka (JH), V.Günter (VG), J.Schifferle (JSch), H.Springinsfeld (HS), 
Zpravodaj - redaktor T.Mertl (ToM) 

 zástupkyně a zástupci - (7) spolků  
Hosté: Jana Vodička, zástupkyně sokolské župy Švýcarské; Edita Butnarová, Domov Bs; Olga Šul-

cová a Věra Dvořáková, Sokol Bern 
Omluveni:  předsednictvo - J.Havelka, J.Schifferle 

Masarykův fond, Sokol Basel, Sokol Winterthur, ČSŠ zdravotnický spolek,  
Bez omluvy chybí: Beseda Slovan Ženeva 
    
 

1. Zahájení / MC 11.35 

a. prezence / omluveni / přivítání hostů  

- MC vítá hosty (viz výše) a zástupkyně a zástupce spolků a hosty 

- výbor bude usnášeníschopný po 30 min.  

b. vzpomínka na zesnulé opustili nás: vzpomínáme na ty, kteří nás v poslední době opustili, 
jejich památku uctíme minutou ticha, dodatečně byla uvedena Jarmila Flígrová ze Sokola 
Bern ve věku 97 let 

c. potvrzení /změny programu schůze – není žádáno 

2. Zápis ze schůze výboru 14.9.2019 připomínky  
k příspěvku spolku Domov (6b) se nikdo nevyjádřil, bude ev. probráno/předloženo Sjezdu 
2021 

3. Finance  a stav kont SSČS k 28.2.2020 resp. 31.21.2019 (VG, JSch - písemná zpráva, veš-
keré údaje zaokrouhleny) 

a. stav financí 

- dary MZV České republiky a Slovenské republiky 2019 /MC 
uzávěrka za rok 2019 (vyúčtování) vyřízena, žádosti na tento rok na MZV ČR jsou podány  
na návrh z pléna bude na příští rok zažádáno u SR 

- konta SSČS /VG 

(1) na kontech je: Postfinance 6000, NAB 2400,  

(2) obě konta zůstávají, i když stojí poplatky – zařízení nového konta by v případě po-
třeby bylo velmi komplikované 

(3) poděkování pokladního: všechny spolky zaplatily příspěvky 

(4) počet členů spolků podle zaplacených příspěvků 415 
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- konta Zpravodaje /JSch 

(1) celková částka je 22500, očekávána jsou ještě předplatná ve výši 6500 

(2) ceny za inzeráty byly vzhledem ke sníženému počtu odběratelů sníženy na polovic–  

(3) počet odběratelů k 28.2. je 505 

b. revizní zprávy / P.Gordon – zprávy čte HS  
potvrzení správného vedení účetnictví Svazu, Zpravodaje a MF podle návrhů revize  
hlasování: 8 pro, 1 zdržení (2 chybí) 

4. Masarykův fond  

a. potvrzení tří členů výboru MF  
2020  → 2022:  J.Dvořáček, V.Schlitter, H.Springinsfeld – hlasování: 9 pro 1 zdržení (1 
chybí) 

b. informace z MF  

- příští schůze výboru MF je plánována na 21.3. v Bernu, předsednictvo vyšle zástupce/zá-
stupkyni podle dohody 

- podpora čtenářům Zpravodaje – HSp předloží návrh z pléna na příští schůzi výboru MF 

5. Zpravodaj   

a. informace z činnosti týmu / ToM 

- návrhy k zvýšení počtu předplatitelů jsou vítány 

- informace o elektronickém přístupu (připomínka): heslo lze získat u administrátorek Zpra-
vodaje (JSch) a webové stránky (HSp); kdo má zájem číst Zpravodaj pouze elektronicky, 
může si objednat snížené předplatné za Fr. 50  

- reakce na kvalitu vesměs kladné, také forma, kterou byla vedena poslední diskuze je hod-
nocena pozitivně 

- jako vždy – žádá redaktor o přispívání texty 

b. pendence 2019 / MC 
MC předává redaktorovi zarámované poděkování za první rok práce a tekutou „maličkost“ 

6. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků  

a.  Beseda Slovan Ženeva – nemá dosud potvrzené termíny na své dvě předběžně pláno-
vané akce 

b. Sokol - cvičební neděle  22.3. 2019, Emmenbrücke 

c. CzechIn Český dům představuje projekt „Výstava 200 let Boženy Němcové“ – návrh pro-
jektu z 24.2. přiložen k zápisu, jakákoliv podpora stran spolků i jednotlivců je vítána 

7. Termíny  / HS  

a. výbor   

- podzimní schůze – 7.11.2020 opět ve 11.30h 

- jarní schůze 2021 – podle možnosti použití sálu, návrh 13.2.2021 (definitivní určení na 
příštím výboru) 

b. Sjezd 2021 – podle možnosti použití sálu, návrh 8.5.2021 (definitivní určení na příštím vý-
boru) 

c. předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle rozhodnutí této 
schůze  

8. Různé / MC  

a. informace k plánování voleb na Sjezdu 2021 – spolky jsou vyzvány hledat mezi člen-
stvem osoby k doplnění předsenictva a komisí 

b. další příspěvky  
Domov Basel představuje novou zástupkyni ve výboru: Edita Butnarová – vítáme ji potles-
kem 
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9. Závěr – MC, cca. 13´00 h  
MC děkuje všem, kdo se zúčastnili a podíleli na úspěšných aktivitách minulého výročního roku  

 

 
 
 

Schůze předsednictva 
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených nebo nově došlých bodů,  

se konala v 10.30 hod. na stejném místě  
rozhodnutí a informace z jednání předsednictva byly předloženy na schůzi výboru a jsou uve-
deny v zápisu nahoře 
 
 

 

S krajanským NAZDAR  

 

 

 

H.Springinsfeld  

jednatelka 

 

 
jde na 

- adresy zástupců spolků ve výboru,  
- předsednictvo,  
- MF- předseda DŠ,  
- Zpravodaj – redaktor ToM 

jako informace dále na  
velvyslanectví ČR a SR v Bernu, 
jednatelku MF M.Fischer, admin. Zpravodaje J.Schifferle 
P.Chour, starosta župy Švýcarské 
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch 

 

 

Příloha: „Kulturní projekt“ CzechIn 

 


