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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, 16.11.2021 
 
 
 

ZÁPIS 
ze  schůze výboru SSČS 
konané v sobotu, 13.11.2021  

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

předsednictvo:  L.Čarnecká (LC), V.Günter (VG), M.Krejčová (MK), H.Springinsfeld (HS), 
Zpravodaj - redaktor T.Mertl (ToM) 

 zástupkyně a zástupci - (8) spolků  
Omluveni:  předsednictvo - J.Havelka (JH), J.Čavojec (JC), náhradnice L.Drews (LD), a Ivona Suma (IS) 

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

 

1. Zahájení 13:10 

a) prezence / omluveni 

- MC vítá zástupkyně a zástupce spolků  

- výbor bude usnášeníschopný po 30 min.  

b) uctění památky zesnulých sester a bratří  
Domov Basel -  Ludmila Bičík, Dr. phil. Karel Hrubý, Vladimír Vlasatý, básník, známý i 
svými příspěvky do Zpravodaje  
Sokol Bern - Věra Bäumelt, zakládající členka jednoty, bývalá členka předsednictva 
SSČS, opustila nás krátce před svými 100. narozeninami 
Sokol Luzern – Rozalia/ Růža Nezbeda, Josef Nový, zakládající člen jednoty 
Sokol St.Gallen - Bohumil/ Bernhard Zoder, zakládající člen jednoty a dlouholetý starosta 
župy Švýcarské 

c) potvrzení / změny programu schůze změny nejsou žádány 

2. Zápis z korespondenční schůze výboru 7.11.2020,  připomínky z pléna nejsou  

3. Finance / VG / stav financí k 31.10.2021 (položky zaokrouhleny) 

a) konta SSČS:  aktiva obnášejí 6200 Fr. plus sbírka na Tornádo  
kvůli poplatkům budou všechny peníze převedeny na Postfinance a ostatní konta zrušena 

b) Zpravodaj: aktiva obnášejí 9800 Fr., odběratelů je 480, finance na příští rok jsou zajištěny 

4. Masarykův fond – informace   
příspěvky MF budou řešeny na schůzi 20.11.21 v Bernu, za předsednictvo se zúčastní MC   

5. Zpravodaj – informace 
příspěvky, texty přicházejí i od nových přispěvatelů, potřeba je doplnění skupiny inzerentů 
návrh z pléna: příspěvek jako poděkování redaktorovi za jeho úspěšnou práci – předsednic-
tvo vypracuje odpovídající návrh k rukám příští schůze výboru  
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6. Sbírka na oběti tornáda na jižní Moravě  

a) došlé dary, navýšení stran Svazu / VG,MC 
do uzávěrky přišlo 280 Fr., s díky přijímáme návrh rodiny Bäumeltové, aby místo květin 
byly zaslány příspěvky na konto Svazu, rodina souhlasí s použitím peněz na doplnění 
sbírky na Tornádo.  
Svaz navýší obě sumy na kulatou částku, příspěvkem maximálně 200 Fr. 

b) projekt na jejich použití  
Po diskuzi a rozhodnutí na schůzi předsednictva, diskuze a doporučení výboru resp. po-
tvrzení rozhodnutí předsednictva: 
V postižené oblasti byly poškozené i školy, což znamenalo, že děti musely být přiděleny a 
dováženy do okolních škol. Tam zůstávaly i přes poledne, což znamená, že musely dostat 
obědy. Mezitím se většina dětí sice vrátila do svých škol a školek, ale vzhledem k tomu, 
že je zřejmě hodně rodin, které mají i nadále problém zaplatit stravenky, navrhuje před-
sednictvo, aby švýcarský Svaz spolků financoval stravenky dětí z postižených obcí, dokud 
peníze postačí. A sice všech dětí, bez ohledu na finanční situaci jejich rodin – nechceme, 
aby se na někoho „mohlo ukazovat prstem“.  
Objem administrační práce by měl být přehledný.  
MK zjistí kontakty na školy v postiženém regionu a předsednictvo se na ně obrátí s naší 
nabídkou.  
VG zajistí finanční stránku, podle zkušeností/ způsobu proplácení podpory z dřívějších 
případů (školy oznámí předem počet dětí, cenu stravenky, počet obědů za týden apod. a 
dostanou záruku na zaplacení námi určené částky. Po předložení vyúčtování resp. faktury 
jim budou peníze vyplaceny.) 

Vzhledem k očekávanému příspěvku z rozloučení s V.Bäumeltovou a také k nyní defino-
vanému způsobu použití darů bude uzávěrka prodloužena do 15.12.21, obojí bude publi-
kováno na FB Zpravodaje, na webu Sokol a svaz-spolku.ch (vypracuje MK spolu s ToM)  

7. Krajanská konference Praha 2021   

a) informace / JH  
namísto / z pověření JH podává krátkou zprávu M.Konštacký: byl přizván ke komisi, která 
rozhodovala o přidělení ocenění, následně se účastnil vlastní konference, referuje hlavně 
o informacích ze sokolských jednot ve světě 
během konference se konal také „Památný den sokolstva“, což bohužel nebylo na konfe-
renci zmíněno 
shlédnutí celé ppt-prezentace od JH po schůzi: nebylo bohužel pro technické problémy 
možné – najdete ji na webu svaz.spolku.ch  

b) „Ocenění“ pro Zpravodaj / ToM 
převzal redaktor ToM za dlouholetou činnost Zpravodaje pro krajanskou komunitu 
informace o celé konferenci najdete ve Zpravodaji a odkazy k vysílání na webu svaz-
spolku.ch  
Návrh z pléna se souhlasným potleskem výboru: v souvislosti s oceněním Zpravodaje je 
předsednictvo pověřeno prodiskutovat a určit děkovný finanční příspěvek administrátorce 
a redaktorovi; k odsouhlasení příští schůzí výboru 

8. Zprávy a informace o dalších aktualitách ze spolků (přednesené zprávy k dispozici u jed-
natelky) 

a) CzechIn 

- výstava Josefa Lady v prostorách CzechIn, 21.11. do 16.12, ve spojení s výstavou míst-
ních umělců bude 3.12. vernisáž 
výstava bude k vidění i v regionu Basel (organizuje Domov) 
výstava je možná díky podpoře vyslanectví ČR a rodině Ladové 

- Mikuláš CzechIn a Sokola Zürich 

- vánoční prodejní výstava 
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- v příštím roce: účast a spolupráce na plese v Badenu, velikonoční trh, stavění májky, 
sestavení kalendáře na rok 23, promítání cyklu „Paměti národa“ a další projekty  

b) Sokol Luzern 

- na volejbalovém „Sokol Cup“ se účastnilo 12 družstev 

- společný výlet do Wallisu, věkové rozpětí 8-80 let 

- spolupráce s obcí Emmenbrücke, podpora při sportovních dnech 

- příprava cvičební neděle župy Švýcarské 

- Mikulášské pro děti a pokud situace dovolí i pro dospělé 

- příprava oslavy 50. výročí založení jednoty na 2022 

c) Sokol Zürich 

- 74 členů, z toho 45 dospělých, přes děti se hlásí další rodiče, zajímají se také lidé z ji-
ných zemí 

- cvičení bylo po koronavirové pauze opět zahájeno v dubnu 21 

- na valné hromadě v září odstoupilo dosavadní vedení, byl zvolen nový výbor 

- oslava pro děti velikonoční, vánoční 

- účast na různých oficiálních akcích   

- propagace českého sportu „nohejbal“ - 100. výročí založení čs. nohejbalového svazu  

- účast na zpívání vánočních koled v Zh 

9. Termíny  / HS 

a) výbor, jarní schůze 2022 – v Centru Čechů a Slováků Curych 12.3.22 

b) předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle rozhodnutí 
této schůze  

10. Různé / MC  

a) nevyřízený bod 12c, ze Sjezdu: „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“ – 
předsednictvo nesplnilo, kaje se a slibuje, že se polepší 

b) VG předkládá letáčky a zve na výroční 45. česko-slovenský ples v „Tägi“ Wettingen, který 
se bude konat 28.2.2022 

11. Závěr – MC, ca. 15:00 h  

 

 

Schůze předsednictva 
předsednictvo se před schůzí sešlo  

k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených bodů 
 
 

 

S krajanským NAZDAR  

 

 

H.Springinsfeld  

jednatelka 
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jde na 
- adresy zástupců spolků ve výboru,  
- předsednictvo vč. náhradnic,  
- MF- předseda DŠ,  
- Zpravodaj - redaktor ToM 

jako informace dále na  
velvyslanectví ČR a SR v Bernu, 
jednatelku MF M.Fischer, admin. Zpravodaje J.Schifferle 
komise Svazu 
P.Choura, starostu župy Švýcarské, A.Pajasovou, Český klub, J.Vaňkovou, Centrum Č-S 
na webovou stránku SSČS www.svaz-spolku.ch 


