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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  16.6.2017 
        

 

Sjezd delegátů spolků, Masarykova fondu a Zpravodaje 

ZÁPIS 
řádný Sjezd z 10.6.2017 (Bern, sál kostela Bruder Klaus) 

 

 

1. 13:00 zahájení Sjezdu delegátů  

a) předsedkyně Maria Cron vítá přítomné delegátky a delegáty, hosty ze spolků Svazu a 
dalších krajanských organizací  

b) uctění památky zesnulých - paní Bohumila Havlíková, dlouholetá pokladní Masarykova 
fondu zemřela v březnu 2017 

2. Výsledky zápisu prezence delegátů (veškeré prezenční listiny u jednatelky) 
J.Zadrobílek, volební komise: zastoupeno je 9 spolků, MF a Zpravodaj, 
počet přítomných delegátek a delegátů je 21 (z nahlášených 23), všechny spolky zaplatily 
příspěvky, všichni delegáti mají hlasovací právo 
Sjezd je usnášení schopný, nadpoloviční většina je 11  (2/3 většina je 14) hlasů 

3. Schválení pořadu Sjezdu delegátů - pořad Sjezdu zůstává 

4. Slavnostní podepsání smluv s Národním archivem v Praze / JH 
za účasti delegace z NA, ppí Dr. Evy Drašarové a Mgr. Zory Machkové 
dosavadní počet protokolů o předání archivních materiálů je cca. 25, nyní budou ty ze smluv, 
které byly doposud vedeny jako zapůjčovací podle rozhodnutí výboru SSČS z 22.10.2016, 
bod 9/a/II a předsednictva z 19.8.2016, bod 4/c změněny na smlouvy darovací 

a) smlouvy SSČS a členských spolků – Maria Cron 

b) smlouvy sokolské župy Švýcarské – Petr Chour (protokol mu bude k podpisu zaslán) 

5. Zápis ze Sjezdu delegátů 18.4.2015  připomínky nejsou  

6. Bilance SSČS per 31.12.2016 / VG 

a) informace z MF / H.Springinsfeld předčítá zkrácenou zprávu, detailní zpráva u jednatelky 

b) informace o stavu pokladny SSČS / VG 
máme 411 členů ve spolcích, příjmy z členských příspěvků 1600.-CHF, dar MZV 3000,-
CHF, po odečtení plánovaných výdajů zbyde na kontech celkem cca. 10900.-CHF 

c) informace o finančním stavu Zpravodaje / VG+JSch 
celkový stav kont v CH a ČR je ca. 28000.- CHF, účty z ČR jsou placeny v korunách, 
které jsou převáděny na konto české Poštovní spořitelny 

d) subvence MZV a vyúčtování nákladů / MC 

- za rok 2016 – informace k rozdělení v zápisu ze schůze výboru 11.2.2017  

- na rok 2017 obdržel SSČS cca. 3000,-Fr., viz 6b  
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7. Zprávy  

a) Zpravodaje  

- zprávu administrátorky Jarmily Schifferle čte v rámci bodu 6c AH 

- redaktorka Adéla Benešová obzvláště vyzdvihuje, že je nutné, aby jednotlivci, 
dosavadní i noví autoři, přispívali do Zpravodaje a žádá také spolky, aby pravidelně 
zasílaly informace o akcích, plánovaných i provedených 

b) členů předsednictva; zprávy přenášejí: 

J.Havelka, A.Hrico, V.Günter (v rámci finančních zpráv), J.Jarolímková,  
H.Springinsfeld, M.Cron  
zprávy jsou na požádání k dispozici u jednatelky 

8. Zprávy revizorů Svazu spolků, MF a Zpravodaje / L.Šimeček čte revizní zprávy, které 
potvrzují řádné vedení veškerých účtů, a vyjadřuje dík pokladním za jejich práci 

9. Rozprava k předloženým zprávám a bodům 5 až 7 programu  

a) L.Šimeček - Zpravodaj ne webu velvyslanectví není publikován pravidelně, i když je 
zasílán - H.Springinsfeld zjistí technické možnosti publikace na webu Svazu 

b) vysvědčení o dobrovolné práci – J.Bachmann doporučuje zjistit možnosti vedení takového 
vysvědčení pro redaktorku pro ev. budoucí konkurzy do zaměstnání 

c) GA.Kraus  

- BSČ zakoupila větší počet výtisků Almanach, používá jako dary hostům a členstvu, 
pokud potřebuje další, může se obrátit na předsednictvo 

- ke Zpravodaji: navrhuje příspěvek redaktorce CHF 500.- měsíčně, rozhodnutí je na 
správní radě, delegáti se k doporučení přidávají 

- navrhuje znovu uvádět autory článků v obsahu 

d) J.Havelka – doporučuje při sestavování připravovaných dějin Zpravodaje a Svazu vzít na 
zřetel i citlivé stránky minulosti – účast a role agentů komunismu z/v ČR 

e) V.Günter děkuje spolkům za korektní zaplacení příspěvků za rok 2016 

10.  Udělení absolutoria předsednictvu, administraci Zpravodaje, výboru MF 
udělení absolutoria předsednictvu: pro: 20, proti: 0, zdržení: 1 
udělení absolutoria administraci Zpravodaje: pro: 20, proti: 0, zdržení: 1 
udělení absolutoria výboru Masarykova fondu: pro: 19, proti: 0, zdržení: 2 

11. Obnovení mandátu/ volba členů správního výboru MF 

a) obnovení mandátu J.Dvořáček, V.Schlitter-Lochmanová, která převzala funkci pokladní 
pro: 19, proti: 0, zdržení: 2 

b) volba dvou nově navržených členek – MF na své schůzi zvolil za zesnulou B.Havlíkovou a 
za D.Seidlovou, která se odstěhovala do Prahy 

- Yvettu Merz 

- Helenu Springinsfeld 
společně: pro: 21, proti: 0, zdržení: 0 

12. Volby (vede volební komise J.Zadrobílek) 

a) informace o kandidujících 

- představuje se Jaroslav Jokl, kandidát do revizní komise a Jasmín Kudrnová, 
kandidátka do revizní komise 

b) informace o průběhu voleb 
návrh: volby aklamací in globo: pro: 20, proti: 1, zdržení: 0 

c) volba 

- předsedy, místopředsedů, dalších členů předsednictva, revizorů účtů, smírčí komise  

všichni podle volební listiny zvoleni jednohlasně 
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d) poděkování  

- MC děkuje dosavadním, odstupujícím členům předsednictva Janě Jarolímkové a Miloši 
Kelemenovi  

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

13. Změna Stanov (podklady byly všem spolkům průběžně zasílány) /J.Martinec, Domov Bs 
počet platných hlasů pro toto hlasování (po odchodu dvou delegátů) je 19, 2/3 většina, 
potřebná pro přijetí změny, je 13 hlasů 
pro: 10, proti: 7, zdržení: 2 – změna je zamítnuta 

14. Informace, rozprava a případná rozhodnutí Sjezdu delegátů / G.Vančura 

a) 100. výročí založení ČSR v roce 1918 

b) 50. výročí okupace Československa v roce 1968 
G.Vančura představuje první, pracovní verzi výsledků práce přípravné skupiny, PPT-
prezentace, která bude upravena podle doplnění z pléna a přiložena k zápisu 

žádáme spolky, aby oznamovaly už známé nebo navrhované akce k oběma výročím 
průběžně jednatelce nebo na info@svaz-spolku  

15. Různé – příspěvky a informace  

a)  JMJ – informace o kurzech Češtiny pro jinojazyčné na Uni Zh 

b)  J.Dvořák – Švýcarsko vypadlo z telefonické zóny 1, od nynějška platíme za přijaté hovory 
50x víc 

c)  A.Benešová – Jan Řepka bude vystupovat v Zh a Bernu 

d) J.Jokl – BSČ organizuje 6.7. cestu k Husovu kamenu do Kostnice 

e) G.Vančura  

- navštívil bohoslužby u příležitosti narozenin Cyrila (nar. 827) a Metoděje (nar. 817), 
pořádané srbskou ortodoxní církví v Zh v květnu. Misionáři vytvořili gramatiku a 
abecedu staroslovanské řeči, do které přeložili bibli a církevní liturgii  

- zve členy i nečleny na členskou schůzi FOW (www.forumostwest.ch), Bern, 21.8.2017  

f) BSČ zve na další literární večer 17.11. 

16. Termíny schůzí předsednictva a výboru – příští schůze výboru: 11.11.2017 

17. Závěr – MC, 17 h 
 

Schůze předsednictva 
před zahájením Sjezdu se předsednictvo a volební komise sešli k přípravě sálu a k projednání 

detailů sjezdového dne. 

 
S krajanským NAZDAR  
 

 
 
H.Springinsfeld, M.Cron,  
jednatelka předsedkyně 
 
příloha ppt. zmíněna 

 
jde mailem  

na adresy zástupců spolků ve výboru, předsednictvo, MF (D.Šimko+info M.Fischerová, 
jednatelka), Zpravodaj (A.Benešová+info JSch, admin.), velvyslanectví ČR a SR 

G.Vančura, P.Chour, komité 2018, J.Zadrobílek, volební komise 


