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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, 15.11.2017 

 

Z Á P I S 
ze schůze výboru Svazu spolků  

konané v sobotu, 11.11.2017 v 13.00h v Bernu 
sál kostela Bruder Klaus 

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

předsednictvo:  J.Havelka (JH), V.Günter (VG), H.Springinsfeld (HS) 
 zástupkyně a zástupci 5 spolků a Masarykova fondu (M.Fischer/MF)  

Hosté: Petr Chour, starosta sokolské župy Švýcarské  
Omluveni:  předsednictvo – A.Hrico, Zpravodaj – A.Benešová, J.Schifferle, Beseda Slovan Ženeva, 

Sokol Baden, Sokol Basel, Sokol Winterthur, Sokol Zürich 
Bez omluvy chybí: Č-S-Š-zdravotnický spolek, P.Gordon 

 

1. Zahájení / MC 13.00 

a) prezence / omluveni / přivítání hostů  

- MC vítá hosta, starostu župy Švýcarské, a zástupkyně a zástupce spolků  

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

b) potvrzení /změny programu schůze - změny nejsou žádány 

c) vzpomínka na zesnulé  
Domov Basel: opustili nás Jiří Pavel, dlouholetý aktivista spolku; Marie Pekařová, dřívěj-
ší členka výboru Domova; Pavel Klouček – uctíme jejich památku minutou ticha 

2. Zápis ze schůze výboru 11.2.2017 připomínky z pléna nejsou 

3. Finance  a stav kont SSČS / VG 

a) SSČS: PC Fr. 10600.- / bylo založeno další konto (k výročnímu roku), prozatím prázdné  

b) Zpravodaj: PC Fr.  2800.- / v ČR (v Kč.), Fr 15800.- (všechny údaje: cca.) 
zprávu administrátorky předčítá VG  

4. Zpravodaj - informace z činnosti týmu  
zprávu redaktorky předčítá VG 

a) návrhy na podporu redaktorky 

- MC/HS apelují na zástupce spolků, aby opětně připomínali členstvu, že příspěvky do 
Zpravodaje, obzvláště pravidelné, jsou i nadále vítány 

- zástupce Domova na dotaz z pléna potvrzuje, že ve Zpravodaji lze použít informace a 
příspěvky jak z Bulletinu tak i z webových stránek Domova 

- seriál interview se zajímavými lidmi;  

(1) J.Dvořák doporučuje shánět zajímavé lidi (sám by některé znal) a určit osobu, 
která by s nimi mluvila (což je hlavní problém), jiná možnost:  
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(2) sestavit standartní seznam otázek, který by byl písemně zasílán těmto „zajíma-
vým“ osobnostem – toto není časově příliš náročné, po sestavení otázek by 
mohla ev. dělat i redaktorka (pomůže MC). 

- MZV- informace na odkazu krajané lze/ je doporučeno používat 

- informace z českého centra ve Vídni – J.Jarolímková se s nimi spojí a navrhne mož-
nost dodávání informací o akcích, zajímavých i pro čtenáře Zpravodaje 

- návrh pro redaktorku, nechat jednu stránku volnou s poznámkou: „Tady mohl být Váš 
příspěvek!“  

správní rada dohodne s redaktorkou výběr možností a další postup 

5. Akce výročního roku 2018  

a) koordinační skupina – informuje  

- MC – leták/ flyer začíná nabývat formy, průběžně jsou doplňovány definitivní body 
programu 

uzávěrka, k dodání informací od spolků, organizací, atd. je do vánoc 2017  
(posílejte na adresu jednatelky a/nebo předsedkyně) 

- JH - akce 

(1) Sokol Baden, ples 27.1. ve Wettingen = zahájení jubilejního roku 
výstava z historie Sokola a výstava exil XX. století jsou k dispozici (bude dohod-
nuto mezi SoBa a župou) Sokol Baden 

(2) Sokol Bern,krajanské setkání s filmem 16.2. – J.Dvořák/SoBe 

(3) výstavy v Konstanz / Kreuzlingen 26.5.-1.6., org. J. Kirstein – kontakt MC  

(4) výstavy Galerie Krause červen, termín bude upřesněn – kontakt MC  

(5) výstavy na velvyslanectví(ch), termín podle dodání materiálů – info dodá MF 

(6) položení děkovné desky v Bernu (G.Vančura) – zatím není nic definitivního, až 
bude povolení, je návrh zjistit, jestli by byl k dispozici sál např. zde v Bruder 
Klaus: výstava s materiály = viz výše, bod 5/a/(1), přesun na vyslanectví ČR a 
oslava tam (obdobně k roku 2015/100 let SSČS) – výstava podle možností po-
tom putovní (předsednictvo) 

(7) velvyslanectví ČR/ SR k roku 1918  – podle možností 28.10., s účastí SSČS 

(8) koncerty Martinu Strings z Prahy – 28.10. Glarus, 29.10. UNO Genf (stálá mise 
ČR), 30.10. Bern, 31.10. Zürich - po upřesnění organizátory mohou být uvedeny 
v letáku 

(9) poděkování (obdobně a podle podkladů z roku 2008) 

(a) k zveřejnění v tisku 

(b) v rámci plánovaného televizního vysílání:  
SSČS spolu s župou Švýcarskou 

- Zpravodaj 

(1) jedno z čísel Zpravodaje, pravděpodobně 7/8 bude věnováno speciálně letům 
1968 a 1918  

(2) do lednového čísla, ve spojení s historickým příspěvkem (plánuje JH), přijde vý-
zva čtenářům o zaslání/zapůjčení obrazového materiálu a textů k těmto událos-
tem 

(3) v únorovém čísle – přiložit flyer a napsat výzvu k podpoře aktivit se složenkou / 
VG, HS 

- tisková konference – zjistit možnost pozvat média na velvyslanectví k tiskové konfe-
renci (pozvaní – sestavit mediální plán; JMJ se bude informovat u A.Valentové, pak 
MF, předsednictvo a župa) 2 možnosti:  
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(1) s představením letáku, termín co nejdřív, pokud možno začátek února nebo  

(2) krátce před 21.8. jako aktualitu 

b) spolky Svazu a další krajanské organizace 

- župa Švýcarská / P.Chour, starosta 
část informací viz výše 
Murten Classics – zatím není odpověď k termínu (kolem 17.8.), podle počasí by byl 
možný aperitiv venku, další informace následují, pokud možno do Vánoc, aby šly do 
letáčku 
koncert Solothurn – informace následují 

- Beseda Slovan Ženeva / JH 
lavička Václava Havla v Ženevě 16.11. 
mezinárodní seminář v Ženevě o vlivu Ženevy na vznik ČSR 9.11. 
položení desky u sochy Jana Masaryka 

- Beseda Sv.Čech / JMJ 
26. nebo 27.10. plánovaná akce ke 100 let ČSR, místo bude určeno 
koncerty v Zh – detailní informace následují 

- Domov  plánuje 

- k 1968:  

(1) odhalení děkovné desky na Uni Bs  

(2) přednášky: 68. rok z ruského pohledu  

(3) 25.8. tradiční koncert 

- k 1918:  

(1) má zájem o putovní výstavu/výstavy   

(2) přednáška  

(3) koncert – v rámci festivalu Martinů  

c) termín  příští přípravné schůzky „Jubilea 2018“: 9.1. Bern, 9 h v rest. Loeb, zúčastnění 
podle možností: koordinační skupina, JMJ, info i na velvyslanectví 

6. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků 

a) Masarykův fond / MF – schůze z 4.11.2017

- rozdělení vánočních darů proběhlo v obvyklém rámci

- demise Daniely Rajmonové, služebně nejstarší členky Masarykova fondu, a žádost 
o návrhy na nového člena/novou členku výboru; volba proběhne na následující schůzi 
výboru MF dne 3.3.2018, potvrzení výborem SSČS na příští schůzi výboru SSČS

b) Beseda Sv.Čech / JMJ (J.Jarolímková)  

- podzimní akce: 17.11.- kromě hlavního bodu, autorského čtení Hany Hindrákové, 
vzpomeneme na sametovou revoluci a předáme čestné členství: Jiří Kraus a Jaroslav 
Olšanský 

- termín 4.-18.3. 2018 série koncertů Jana Řepky („český Mani Matter“) na různých 
místech CH 

7. Termíny  / HS 

a) výbor – jarní schůze 2018 – jediný termín (volný sál) – 24.3.2018 
předběžný termín podzimní schůze –  15.9.2018 (volný sál) 

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

8. Různé / MC  

a) informace z velvyslanectví ČR /MF – velvyslanec je určen, termín zahájení funkce není 
přesně znám 
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b) informace o prezidentských volbách ČR – / info k průběhu zaslal pan Krňávek, byly 
obratem publikovány na webu Svazu  

c) petice krajanského spolku v Asturii 
„PETICE ZA ZAVEDENÍ SYSTÉMU KORESPONDENČNÍ NEBO ELEKTRONICKÉ VOLBY“, výbor bere 

na vědomí, další informace následují 

d) 150 let Sokol Vídeň – starosta župy Švýcarské informuje o absolutně nezapomenutel-
ných dnech a důstojné oslavě, trvající čtyři dny, za účasti dvaceti členů župy Švýcarské; 
za SSČS předala blahopřejnou zdravici H.Springinsfeld 

9. Závěr – MC, 16.20 h  

 

 

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

se konala v 10.30 hod. na stejném místě  
 

(další) rozhodnutí: předsednictvo zajistí, aby sokolská župa Švýcarská byla vedena na MZV na 
seznamu aktivních zahraničních krajanských organizací 

 

S krajanským NAZDAR  

 

 

H.Springinsfeld  

jednatelka 

 

jde na 
- adresy zástupců spolků ve výboru,  
- předsednictvo,  
- MF- předseda DŠ,  
- Zpravodaj - redaktorka AB 

jako informace dále na velvyslanectví ČR a SR v Bernu, 
jednatelku MF M.Fischer, admin. Zpravodaje J.Schifferle 
přípravná skupina vzpomínkových akcí 2018 G.Vančura a P.Chour, starosta župy Švýcarské 
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch 


