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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, 11.11.2020 

ZÁPIS 

z písemné schůze výboru SSČS 

plánované na sobotu, 7.11.2020  
a výsledky hlasování 

 
1. Zahájení  

a) prezence / omluveni 

- hlasování se zúčastnilo 17 oprávněných z 18 možných osob, neodpověděl 
CzechIn 

- všechny došlé hlasovací lístky byly platné  

b) uctění památky zesnulých sester a bratří 

- Sokol Winterhur se rozloučil s Květou Černou, vzpomínku na ni najdete ve Zpra-
vodaji 2020/9 

-  minutou ticha budeme na ni i na všechny ostatní, kteří nás opustili, vzpomínat 
při příští společné schůzi  

2. Zápis ze schůze výboru 29.2.2020,  připomínky z pléna - nepřišly 

3. Finance stav financí k 11.10.2019 - informační přehledy stavů kont byly přiloženy 
k pozvánce, komentáře nebyly 

a) konta SSČS /VG 

b) konta Zpravodaje /JSch 

c) členské příspěvky na rok 2020, pokud jste je ještě nezaplatili: plaťte prosím na 
konto PostFinance Bern,  IBAN: CH33 0900 0000 4061 1294 4  
Pokud máte problémy s placením touto cestou, spojte se s pokladníkem, VG, 
vm.guenter@hispeed.ch  

4. Masarykův fond - informace z MF 
příští schůze výboru MF se bude konat písemně během listopadu 

5. Zpravodaj - informace (viz příloha) 

6. Určení volební komise - hlasování 
navrženi/ k dispozici jsou:  

a) Jiří Zadrobílek, Domov Basel (předseda),  

b) Jana Bachmann a Lída Čarnecká (obě Sokol Luzern)  
všichni zvoleni/y jednohlasně  

7. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků, které došly na adresu jednatelky  

a) Beseda Slovan Ženeva 

-  Zpráva o položení děkovné desky Švýcarům k patě pomníku Jana Masaryka 
v Ženevě – viz Zpravodaj 
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- Deska a přemístěný monument Jana Masaryka byl odhalen 14.9., náhodou, 
v den narození Jana Masaryka a úmrtí TGM.  

- Finanční příspěvek Svazu byl projednán v minulých dvou letech, ale stavební 
odklady nás přivedly do 2020, příspěvek z pokladny SSČS ve výši Fr. 400,- byl 
vyplacen na konto spolku BSl.Ž. 

- Odložení výstavy v OSN, podle návrhu Besedy Slovan, připomenout prvou svě-
tovou mezinárodní mírovou smlouvu Tractatus Pacis Českého Krále Jiřího z Po-
děbrad. Bude se konat začátkem 2021. 

- Předsednictvo vyslovuje oficiální poděkování spolku Beseda Slovan Ženeva, 
jeho aktivnímu členstvu a obzvláště Jaroslavu Havelkovi za přípravu, organizaci 
a úspěšné provedení těchto oslav, které měly kladný ohlas nejen v kruzích kra-
janů, ale i u oficiálních míst v Ženevě a ČR 

8. Termíny  / HS 

a) výbor  jarní schůze 2021 – předsednictvo navrhuje zrušení. Odůvodnění: epide-
miologická situace je nadále neutěšená a ukončení omezení není v dohledu. Na-
víc je plánován Sjezd, na kterém mohou být probrány i záležitosti výboru.  
Hlasování – zrušení jarní schůze je přijato 15 hlasy, s jedním protihlasem a 
s jedním zdržením 

b) Sjezd 2021 – sál v Centru Č+S je pro nás k dispozici 12.6.2021 (pozor, změna 
z 5.6.!) Předsednictvo upozorňuje, že Sjezd podle situace bude možná muset být 
proveden písemně nebo posunut, upřesnění následuje 

c) předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání nových / člen-
stvem navržených témat  

9. Různé příspěvky došlé na adresu jednatelky do 7.10.2020 a projednané na schůzi 
předsednictva 20.10  

a) byly uvedeny v programu. 

- VG připomíná své maily z 13.7.2020 „Betr.: Demise“, a z 21.9. „Betr.: Usnesení 
Sokola Baden…“, které šly i na adresy členských spolků, ve kterých informuje o 
svém pohledu na situaci v župě a usneseních Sokola Baden (kdo maily nemá 
k dispozici, může si je vyžádat u VG, vm.guenter@hispeed.ch). 

- JH navrhuje a předsednictvo doporučuje MF, aby při uplatňování nové definice 
…krajané s trvalým pobytem… používali pravidlo „trvalý pobyt = povolení k po-
bytu C nebo občanství“  

- Sjezd 2021 a volby/ diskuze o budoucnosti Svazu:  předsednictvo je přesvěd-
čeno, že mezi mladými členy a členkami nových spolků „dozrává“ nová gene-
race, která bude schopná a ochotná převzít vedení Svazu do svých rukou. Proto 
je předsednictvo ochotné ještě jednou kandidovat. Nové členky a členové k do-
plnění stávajícího předsednictva a komisí (revizní a smírčí)  jsou ale už teď ne-
jen vítáni, ale velmi žádáni. 

b) dotazník a žádost o podporu akce České školy bez hranic - Situace Čechů žijících 
v zahraničí – průzkum 2020, odkazy a další informace:  
https://1url.cz/szfnl  nebo https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/kra-
jane/meziresortni_komise_pro_cechy_zijici_v/index.html 
Spolek Česká škola bez hranic dlouhodobě mapuje potřeby Čechů v zahra-
niční.  Naším hlavním předmětem zájmu je podpora výuky českého  jazyka dětí, 
které v zahraniční vyrůstají. Školy a krajanské spolky jsou však místem setkávání 
nejen žáků a jejich rodičů, ale i široké krajanské komunity. Jsou to aktivní a živoucí 
centra, kde dochází k výměně a sdílení informací, podnětů a zdrojů spojených 
s Čechy žijícími  v zahraniční – kulturních, společenských, ekonomických a 

https://1url.cz/szfnl
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/meziresortni_komise_pro_cechy_zijici_v/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/meziresortni_komise_pro_cechy_zijici_v/index.html
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politických. Podněty, které v zahraničí spolek Česká škola bez hranic kontinuálně 
získává, předává Meziresortní komisi pro Čechy žijící v zahraničí. 
Uzávěrka pro vyplnění dotazníku je 15. 11. 2020.  

Sledujeme pozorně aktivity ČŠBH, obzvláště ty, které doplňují smysl a činnost 
Svazu spolků. Dlouhodobě vidíme možnost spolupráce a vzájemné podpory. 

 

 
S krajanským NAZDAR  

 

 

H.Springinsfeld  

jednatelka 

 

Přílohy: 

• zpráva redaktora Zpravodaje 
 
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 
další:  

• P.Chour, starosta župy Švýcarské; 

• J.Zadrobílek a L.Čarnecká, volební komise; J.Vaňková,  

• Centrum Č+S, prostory pro schůzi/Sjezd 
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch 
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