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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, 15.3.2022 

 

Z Á P I S 
ze schůze výboru Svazu spolků  

konané v sobotu, 12.3.2022 v Zürichu 

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

předsednictvo:  J.Havelka (JH), Ludmila Čarnecká (LČ), Václav Günter (VG), Marie Krejčová 
(část jednání, MK), H.Springinsfeld (HS) 

 zástupkyně a zástupci 6 spolků  
Hosté: I.Suma, náhradnice předsednictva, P.Chour, starosta župy Švýcarské, O.Sulz, Sokol Bern 
Omluveni:  J.Čavojec (JČ) - místopředseda, Masarykův fond, Beseda Slovan Ženeva, Č-S-Š zdravot-

nický spolek, Sokol Baden, Basel, Zürich,   
 

1. Zahájení / MC 13.05 

a) prezence / omluveni / přivítání hostů  

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

- výbor bude usnášeníschopný od 13.30, hlasování není plánováno, schůze může začít 
podle programu 

b) potvrzení /změny programu schůze - změny nejsou žádány 

c) vzpomínka na zesnulé  
opustili nás   
Sokol Bern - Věra Bäumletová, významná sokolská osobnost, Jan Pachlopník  
Sokol Basel - Zdeněk Bidlo, zakládající člen jednoty, bývalý předseda SSČS  

2. Zápis ze schůze výboru 13.11.2021,  připomínky z pléna / HSp nejsou 

3. Finance  

a) stav financí k 31.12.2021 (k dispozici u jednatelky, veškeré údaje zaokrouhleny) 

- dary MZV ČR a SK 2021 /MC dostali jsme: Kč 75´000, z toho 50´000 na Zpravodaj  
příspěvky na letošní rok budou probrány pod Různé 

- konta SSČS /VG celkový majetek Svazu 8´090 CHF, z toho 2´340 „tornádo“ 
(k 10.3.2022) 

- konta Zpravodaje /JSch celkově 14´440 CHF  
(JH podpoří MC při přípravě nové žádosti, s odůvodněním, proč je potřeba, aby příspě-
vek byl MZV zvýšen) 
návrh z pléna: oslovit předplatitele, z dotazem, kdo by dal přednost webové verzi před 
tištěnou – ušetření nákladů – abo-light (jen web-verze) je jen okolo deseti 

b) revize 2021 / P.Gordon 
HS informuje o zprávách revizní komise a potvrzení řádného vedení účtů  
(zprávy uloženy u jednatelky) 
Pozn.HS: při nesrovnalostech musí revizní komise informovat „na nejbližší schůzi výboru 
nebo Sjezdu“ (Stanovy, 12,a) 
MC a výbor děkují pokladním a spolurevizorkám/revizorům za jejich spolehlivou a pečli-
vou práci potleskem 
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4. Masarykův fond 

a) potvrzení tří členů výboru MF  
2022  → 2024:  M.Allan, M.Fischerová, B.Vávrová potvrzeni jednohlasně 

b) informace z MF předčítá HS (k dispozici u jednatelky) 

5. Zpravodaj  - informace z činnosti týmu / ToM 
navázání kontaktu s belgickým Zpravodajem a mnichovským časopisem na krajanské konfe-
renci 2021  – oba mají podstatně menší objem, ale ve spolupráci lze vzájemně přebírat pří-
spěvky 

6. Sbírka na pomoc Jižní Moravě / MK (rozhodnutí o použití viz zápis z 13.11.2021, bod 6b) 
HS předčítá mail MK z korespondence s ředitelem školy v Lužicích, která byla vybrána jako 
příjemce daru, ve škole a školce je celkem cca. 260 dětí,  
výsledně se bude jednat o cca. 8 obědů na dítě, děti je dostanou během dubna,  
Svaz zaokrouhlí/navýší vybranou částku (výbor z 13.11.2021) podle potřeby o max. 200 CHF 

7. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků  

a) Sokol Luzern  

- oslava 50. výročí založení je plánována na 19.11., detaily následují 

- župní cvičební neděle 20.3., organizuje SoLu, nejen pro členKy Sokola - o detailech in-
formuje LČ (zvláštní cvičení pro starší vsedě odpoledne!), přihlášky ještě možné 

b) Sokol Bern informuje o vzniku nového spolku česká škola Bärn, vedení p. Vlčková, příští 
akce velikonoční setkání, aktivity v Schloss Köniz, 2.4. od 10 do 17 hodin. SoBe hledá 
způsob spolupráce a podpory ceskaskolabaern.ch 

c) Sokol Baden - 50. výročí založení, oslava plánovaná na podzim, detaily následují 

d) Sokol Winterthur  - 50. výročí založení, oslava plánovaná na podzim v menším rámci, 
detaily následují 

e) CzechIn  

- informace o proběhlých akcích a spolupráci s dalšími spolky předloženy písemně, k dis-
pozici u jednatelky 

- setká(vá)ní vědeckých pracovníků „potlach u piva“ (první v den této schůze, 12.3.) a 
další plánované jednorázové i pravidelné akce na webu 

f) Domov – změna ve funkci předsedy, nová předsedkyně je zde přítomná zástupkyně 
spolku E.Butnarová 

8. Termíny  / HS 

a) výbor  plánuje své další schůze 

- podzimní schůze – v CzechIn, 24.9.2022 

- jarní schůze 2023 – v Centru Č+S, 11.2.2023  

b) předsednictvo se sejde 5. resp. 6.5 2022 ve 13h v Zürichu 

c) Sjezd 2023 –13.5.2023 v Centru Č+S 

9. Různé / MC  

a) informace k plánování voleb na Sjezdu 2023   
Jan Čavojec poslal těsně před zahájením schůze mail, že uvažuje odstoupení z funkce, 
v tomto případě bychom nutně hledali místopředsedkyní/místopředsedu pro styk se Slo-
venskem (náhradnice jsou obě českého původu)  

b) další příspěvky 

- válka na Ukrajině 
předsednictvo vydalo ve Zpravodaji 22/3 předběžné krátké prohlášení ke svému postoji 
k situaci na Ukrajině  
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J.Havelka představuje celý text, který dostanou, resp. dostaly spolky mailem 13.3. 
V prohlášení je obsáhleji zmíněno stanovisko Svazu k válce na Ukrajině a podán návrh, 
aby peníze, darované spolkům MZV na jejich činnost roku 2022, byly ušetřeny a převe-
deny na dobročinně účely ve prospěch obyvatelstva Ukrajiny.  
Příspěvky na Zpravodaj jsou z tohoto vyjmuty.  
Předsednictvo navrhuje výboru, aby zástupci ve svých spolcích zjistili postoj jejich člen-
stva a zaslali vyjádření k „prohlášení“ jednatelce do 20.3.2022  
Prohlášení v definitivní formě bude zveřejněno ve Zpravodaji 4/22 a na webu svaz-
spolku.ch 

- J.Bachmann, Sokol Luzern  dodala a LČ předčítá text o vystoupení jednoty Baden 
z župy Švýcarské, MC upřesňuje, že diskuze k tomuto tématu není předmětem schůze 
Svazu spolků 

10. Závěr – MC, 15´15 h  

 

 

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

za účasti zastoupení Zpravodaje „s hlasem poradním“ se konala  
v 11.00 hod. na stejném místě 

 
 

 

S krajanským NAZDAR  

 

 

H.Springinsfeld  

jednatelka 

 
 
 
jde na 

- adresy zástupců spolků ve výboru,  
- předsednictvo vč. náhradnic  
- MF- předseda DŠ, jednatelka MF M.Fischer, 
- Zpravodaj – redaktor ToM, administrátorka J.Schifferle 
jako informace na 
- člen/ky revizní komise 
- velvyslanectví ČR a SR v Bernu 

na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch 


