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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  15.6.2021 

      
Sjezd delegátů spolků, Masarykova fondu a Zpravodaje 

ZÁPIS 

řádný Sjezd z 12.6.2021 (Zürich, „Centrum Čechů a Slováků“) 

  

1. 13:00 zahájení Sjezdu delegátů  

a) předsedkyně Maria Cron vítá přítomné delegátky a delegáty,  
hosta starostu župy Švýcarské P.Choura  
od velvyslanectví ČR a SR došly zdravice, předčítá je MC 

b) tichou vzpomínkou uctíme památku zesnulých  

- Beseda Svatopluk Čech  Dagmar Fryba, zemřela 7.10.2020 ve věku 96 let 

- Domov Basel  dr. Karel Hrubý (referuje J.Zadrobílek), Vera Vozenilkova, Bruno Schreiber, Milos 
Povondra, další zemřelí od Sjezdu 2019 Jiří Hraběta, Georg J. Krinke, Miloš Vojtěch Rusek 

- Sokol Baden 13. května 2021 zemřel  náš kamarád Jaroslav Zrůst, ve věku 81 let. Ve Svazu 
spolků nás úspěšně zastupoval  několik let 

- Sokol Basel 28.2.21 zemřel Eda Novotný, jeden ze zakladatelů naší jednoty a dlouholetý 
zástupce Sokola Basilej ve Svazu spolků 

- Sokol Bern (výbor 29.2.2020) Jarmila Filtrová ve věku 97 let 
- Sokol Winterthur V době pandemie jsme se navždy rozloučili: 24.června 2020 se sestrou Květou 

Černou,  12.prosince 2020 se sestrou Zdenkou Vöröšovou; také chce tady vzpomenou našich 
zesnulých příznivců: pí. Jany Křížkové, a p. Miloslava Řezače 

- Sokol Zürich (výbor 14.9.2019) sestra Jaroslava Fialová, v požehnaném věku 100 let 
- Dále zemřel: český senátor Tomáš Grulich, vzpomíná JH 

2. Výsledky zápisu prezence delegátů  
veškeré prezenční listiny u jednatelky, zkratky předsednictva a orgánů: M.Cron (MC), 
J.Havelka (JH), J.Schifferle (JSch), V.Günter (VG), H.Springinsfeld (HS), Zpravodaj - 
redaktor T.Mertl (ToM) 
J.Zadrobílek, volební komise: zastoupeno je 9 spolků z 12, MF a Zpravodaj, 
počet přítomných delegátek a delegátů je 14 (z nahlášených 18),  
spolek Domov ani po upomínce nezaplatil příspěvky za rok 2020, jeho delegát nemá 
hlasovací právo (ustanovení Stanov potvrzeno delegáty),  
ostatní spolky zaplatily příspěvky, jejich delegáti (13) mají hlasovací právo 
Sjezd je usnášení schopný, nadpoloviční většina je 7 (2/3 většina je 9) hlasů 

3. Schválení pořadu Sjezdu delegátů / pořad Sjezdu nezměněn 

4. Zápis ze Sjezdu delegátů 18.5.2019  / připomínky nejsou  

5. Bilance SSČS per 31.12.2020  

a) informace z MF / delegátka M.Fischer předčítá zkrácenou zprávu, detailní zpráva u 
jednatelky 

b) informace o stavu pokladny SSČS / VG  

- máme 379 členů ve spolcích, (další údaje zaokrouhleny, detailní zpráva u jednatelky) 

- konto Credit Suisse má celkem CHF 2‘500,  

- na Postfinance je celkem CHF 6‘000 
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c) informace o finančním stavu Zpravodaje / JSch, čte P.Gordon (údaje zaokrouhleny, 
detailní zpráva u jednatelky) 
celkový stav kont v CH a ČR je 16‘300 CHF 

a) subvence MZV a vyúčtování nákladů MC za  
rok 2020 obdržel SSČS 50‘000 Kč, informace k rozdělení u MC/VG 
na letošek podle dopisu dostane Svaz 75‘000 Kč, z toho jde na Zpravodal  50‘000 Kč, zbytek 
25‘000 Kč na SSČS 

6. Zprávy (zprávy jsou na požádání k dispozici u jednatelky) 

a) Zpravodaje  

- zpráva administrátorky Jarmily Schifferle 
(viz finanční zpráva) 

- redaktor ToM  

b) členů předsednictva - zprávy přednášejí: 

J.Havelka  
J.Schifferle (zpráva není, aktivity byly během korony blokovány)  
V.Günter (v rámci finančních zpráv), děkuje za redakční práci ToM ve Zpravodaji a 
vyzdvihuje dnešní kladnou situaci ve Zpravodaji  
H.Springinsfeld 
M.Cron  

7. Zprávy revizorů Svazu spolků, MF a Zpravodaje  
P.Gordon čte revizní zprávy, které potvrzují řádné vedení veškerých účtů, a vyjadřuje dík 
pokladním za jejich práci 

8. Rozprava k předloženým zprávám a bodům 5 až 7 programu proběhla v rámci podání 
zpráv 

9. Udělení absolutoria  

a) předsednictvu přijato jednohlasně 

b) administraci Zpravodaje přijato jednohlasně 

c) výboru MF přijato jednohlasně 

10. Obnovení mandátu/ volba členů správního výboru MF  
Olga Libická, Renata Vendrová, Dušan Šimko, Martin Vokál 
přijato jednohlasně 

11. Volby (vede volební komise J.Zadrobílek)  

a) informace o kandidujících – kromě dosavadních členů předsednictva a komisí, s výjimkou 
odstupující J.Schifferle jsou na kandidátní listině 

- Jan Cavojec ze Sokola Zürich, který kandiduje na funkci místopředsedy pro Slovensko 
- jako nové členky předsednictva kandidují  

Lenka Drews ze Sokola Zürich 
Ludmila Čarnecká ze Sokola Luzern 
Marie Krejčová ze Sokola Zürich 
Ivona Suma ze Sokola Luzern 
(informace o nich spolky obdržely společně s pozvánkou) 

-  dodatečně nahlášeni byla kandidátka a kandidát do revizní komise  
Lukas Bachmann ze Sokola Luzern 
Michala Retteghieri z CzechIn 

b) informace o průběhu voleb podává J.Zadrobílek 

c) volba 
- předsedkyně  - zvolena Maria Cron (doposud) 

- místopředsedů     

(1) pro ČR zvolen Jaroslav Havelka, (doposud) 
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(2) pro SR zvolen Jan Cavojec (nově)  

- dalších členů předsednictva (abecední pořadí) 

(1) Ludmila Čarnecká (nově) 

(2) Václav Günter (doposud) 

(3) Marie Krejčová (nově) 

(4) )Helena Springinsfeld (doposud) 

- náhradnice v předsednictvu (počet hlasů stejný, tj. pořadí přestupu do předsednictva by 
muselo být v případě potřeby diskutováno) 

(1) Lenka Drews(nově)  

(2) Ivona Suma (nově) 

(dosavadní členka/ místopředsedkyně pro SR Jarmila Schifferle nekandidovala) 

- revizorů účtů (abecední pořadí)  

(1) Lukas Bachmann (nově),  

(2) Peter Gordon (doposud, předseda), 

(3) Jana Hronek (doposud),  

(4) Jaroslav Jokl (doposud),  

(5) Michala Retteghieri (nově)   

- smírčí komise - nezměněno: Jana Bachmann, Jiřina Kalivodová 

d) poděkování a přivítání 

- MC děkuje odstupující člence předsednictva Jarmile Schifferle 

- Jiřímu Zadrobílkovi, dlouholetému předsedovi volební komise; MC vyslovuje naději, že 
bude k dispozici nadále 

- vítá do předsednictva a volební komise nově zvolené členky a členy 

12. Různé – příspěvky a informace ze spolků  

a) nahlášené předem jednatelce - byly k nahlédnutí během přestávky 

b) Sokol Baden: 45. ples Čechů a Slováků se bude konat – v únoru v nově rekonstruované 
hale Wettingen, informace následují 

c) J.Bachmann, Sokol Luzern/ volební komise: navrhuje, aby odstupujícímu dosavadnímu 
předsednictvu byl jako poděkování věnován nejen potlesk, ale i karton dobrého červeného 
vína, zaplaceného z pokladny Svazu - přijato jednohlasně 

13. Termíny schůzí předsednictva a výboru – příští schůze výboru 13.11.2021 (plánované 
místo konání CzechIn Český dům Zürich  - střídavě s „Centrem“) 

14. Závěr – MC, 15.05 h 
 
 
 

Schůze předsednictva 
před zahájením Sjezdu se  

předsednictvo a volební komise sešli k projednání detailů sjezdového dne 

 
S krajanským NAZDAR  
 

 
 
H.Springinsfeld, M.Cron,  
jednatelka předsedkyně 
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jde mailem  

• na adresy zástupců spolků ve výboru (k předání / informaci členstvu) 

• předsednictvo  

• MF (D.Šimko+info M.Fischer, jednatelka), Zpravodaj (T.Mertl+info J.Schifferle, admin.)  

• předsedu volební komise, župu Švýcarskou, ředitelku „Centra“ 

• velvyslanectví ČR a SR 

 

 
Poznámka HS:  
Sjezd proběhl v příjemné, přátelské atmosféře, radost ze setkání po dlouhé době ukázalo i trvání 
„poschůzových“ rozhovorů, jejich ukončení zde není protokolováno. 
Dík patří nejen všem zúčastněným, ale i spolupracovnicím Centra Čechů a Slováků Curych – 
oběd před zahájením a svačina o přestávce byly výborným posilněním při jednání Sjezdu. 

 


