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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  

 
 
Bad Zurzach, 15.02. 2017  

 
Z Á P I S 

 
ze schůze výboru Svazu spolků ( SSČS) 

konané v sobotu, 11.02. 2017 ve 13.00 hodin v Bernu, sál kostela Bruder Klaus. 
 
 

1. Zahájení (MC) 13.00 hod.  
a) prezence / omluveni / přivítání hostů 

12 členů výboru s hlasovacím právem 

Přítomni: 
Předsedkyně: M.Cron (MC) 
Předsednictvo: J.Havelka (JH), V.Günter (VG), J.M.Jarolímková (JMJ) 
Zástupkyně a zástupci z 11-ti spolků, Masarykova fondu (MF) a Zpravodaje: 
M. Fišerová (MF), P.Allan (Beseda Slovan Ženeva), L.Šimeček (Beseda 
Svatopluk Čech), J.Martinec (Domov Basel-zkr. JM), V.Blažková (Sokol 
Baden), J.Dvořák (Sokol Bern), J.Kalivodová (St.Gallen), A.Vlček (Sokol 
Winterthur)      /prezenční listina u zapisovatelky/ 
Hosté: Georg Vančura (GV), Jaroslav Jokl(JJ) 
Omluveni:H. Springinsfeld, J. Bachmann, A. Benešová, D. Štěpánková-Sokol 
Basel, A. Hrico, M. Kelemen, M.Švajlenová- Združenie Slovákov 
Bez omluvy chybí:-- 

 
MC vítá hosty, zástupkyně a zástupce spolků 
Výbor není usnášeníschopný, pokračuje se později (13.30) 

 
b) uctění památky zesnulých- nebyl nikdo nahlášen 

 
c) potvrzení / změny programu schůze – bod 7. projednán před bodem 3. na 

žádost Jar. Jokla (dřívejší odchod)- zápis veden dle číslování, nikoliv 
projednávání 

 
 
2. Zápis ze schůze výboru 22.10. 2016 připomínky z pléna žádné 
 
 
3. Sjezd 2017- 10.6. 2017- stav přípravy voleb: 
- přítomná část předsednictva potvrzuje znovukandidování 
- kontaktovat ve věci přípravy kandidátní listiny pana Zadrobílka (MC) 
- kontaktovat Domov Basel s oslovením vyslat zástupce do voleb předsednictva (MC) 
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4. Finance a stav kont SSČS (VG) 

a) Ke dni 07.02. 2017 stav na kontě Svazu spolků- 8´533.-- CHF. Očekávaný je 
vyrovnaný rozpočet na r. 2017. Budget 2017 bude předložen na Sjezdu 2017. 

b) Pro výročí 2018 bude založen samostatný účet (VG). 
 
 
5. Zpravodaj (VG) 

a) Finanční stav: k 07.02. 2017- Post Finance 23´687.-- CHF,  
Poštovní spořitelna 2´204.-- CHF.  
Konto u Credit Suise zrušeno, zbytek převeden na Post Fin. 

          Návrh rozpočtu na rok 2017 / VG, viz. příloha. 
b) Informace z dosavadní činnosti nové redaktorky- velmi dobře se zapracovala, 

z publika velmi pozitivní ohlasy na “nový” Zpravodaj.  
Plánována schůzka Správní rady Zpravodaje (VG) 24.02.17 s redaktorkou 
(AB), J.Schifferle- administrace a novou pracovnicí inzerce- Silvií Krčkovou. 

- ujasnit provizi za inzerci (dříve uváděno 15%, nyní 25%)/ VG 
- poděkování předsednictva za dobré vedení Zpravodaje 
- prosba o propagaci Zpravodaje skrze spolky ( v přípravě leták pro 

získání nových odběratelů- rozdány budou na další sch.- AB) 
c) Informace a návrhy k řešení / doplnění chybějících funkcí- do Redakční 

rady Zpravodaje se hlásí JMJ- již nyní aktivně pomáhá nové redaktorce. Nově- 
oddělení inzerce- Silvie Krčková. 

 
 

6. 2018- rok plný výročí 
a) Informace z první schůzky 04.02. 2017 na Velvyslanectví v Bernu k 

přípravám- úvod- J.Havelka, dále informuje host Georg Vančura (podrobně 
viz. příloha) 

b) Představení osoby George Vančury 
c) Spolupráce s Dr. G.Dobrovolným (GD), ředitel Forum Ost- West Bern (v 

současnosti již není financováno vládou CH) Info: www.forumostwest.ch 
d) Spolupráce s Bibliothek Bern 
e) Spolky požádány, pokud v roce 2018 plánují výroční akce (1968, 1918..), 

nahlásit Jaroslavu Havelkovi co nejdříve! 
f) Výroba letáku (flyeru) s programem na celý rok 2018- stanovit termín do kdy 

připravit- předsednictvo na sch., přípravu zajistí (VG a MC) 
g) Financování 2018- vypracovat návrh rozpočtu a předat ke schválení na 

sjezdu/ schůzi SSČS. Konto- viz. bod.4.b) 
h) Pamětní deska- jednání s úřady (G.Vančura), příprava desek (J.Kirstein). 

Možná umístění desek v německé i francouzské části Švýcarska: Bern 
(Zuerich), Basilej (kontaktní os. J.Martinec), Winterthur (kontaktní os. A. 
Vlček), Vevey (?) 

i) Vlády Česka a Slovenska mají zájem finančně podpořit tyto oslavy, konané i v 
zahraničí (nutnost dobře vypracovaného projektu) 

j) 21.08. 2018- položení desky v Bernu (místo v jednání- GV), Velvyslanectví(?), 
propojení s Murtenfestival (téma Exil), anulace rezervace v Buchs (HS) 

k) 28.10. 2018- zjistit co je plánováno na Velvyslanectví (MC) 
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l) Děkovný dopis studentů švýcarským univerzitám a na ministerstvo školství 
(GV, GD) 

m) Poděkování švýcarské veřejnosti za přijetí v roce 1968 (GV, GD) 
n) Patronace mezi obcemi- kontakty paní Fišerová- dodá info 
o) Info pro Zpravodaj- J.Havelka- oznámení info ze schůzí a v dalším čísle (po 

zal.konta) výzva ke sponzorským darům 
p) Sběr dokumentů- z okupace r. 1968, nebo “1. republiky” 1918- sběr 

historických dokumentů a fotografií, vztahujících se k těmto událostem (GV)- 
výzva ve Zpravodaji, uložit u G.Dobrovolný 

q) 27.1. 2018- sokolský ples ve Wettingen- připravit panely o r.1968 a program v 
roce 2018- (VG,GV) 

r) Možnost prezentovat poděkování za přijetí v r.68 na SRF a jiná média (VG, 
MC zjistí) 

s) Domov Basel- upozorňuje na pravidelnou akci Martinů Festtage (JM) 
t) SOKOL- OETZ setkání 19.- 21. květen 2018 a Slet zač.července 2018 v 

Praze 
 
 
7. Stanovy- návrh spolku Domov Basel a předložení nových Stanov k hlasování 
na Sjezdu SSČS dne 10.06. 2017 
- projednávání zamítavého stanoviska výboru spolku Beseda Svatopluk Čech- bylo 
rozesláno společně s programem na 11.02.17. Přednesl J.Jokl. 
- J. Martinec- vyjádření Domov Basel- detailnější vyjádření viz. přílohy. 
- JMJ- spolek BSČ doposud jako jediný připravil oficiální vyjádření stanoviska výboru 
spolku a seriozně se zabýval smysluplností nutnosti změny stanov 
- zástupci BSČ vyzívají ostatní spolky, aby se na svých schůzích o tom, jak budou 
hlasovat na Sjezdu 10.06. 2017 poradili, a získali tak mandát k hlasování o návrhu 
stanov spolku Domov Basel 
 
 
8. Zprávy a informace o aktualitách 
- pozvání na Jarní bernské krajanské setkání s promítáním filmu 10.03.2017- 
pozvánka zveřejněna ve Zpravodaji (JD) 
- pozvání na autorské čtení JMJ 26.03. 2017 v Galerii Krause- pozvánka zveřejněna 
ve Zpravodaji (JMJ) 
 
 
9. Termíny (MC) 

a) Sjezd 2017- 10.6. 2017  
b) Výbor- podzimní schůze v Bernu 11.11. 2017 

c) Předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle 
rozhodnutí této schůze 

d) Masarykův fond- schůze 18.03. 2017- zástupce předsednictva nemůže, 
vyslán P. Allan (Ženeva) 

 
 
10. Různé (MC)  
 Poděkování  paní Fišerové za upečené buchty! 



Seite 4 von 5 

 

Předsedkyně: Maria Cron, Zinggentorstr. 3, 6006 Luzern, T: +41(0)41 410 14 12 
Předsednictvo: dipl.Ing.Jaroslav Havelka- místopředseda ( pro styk s ČR), Dr.Andrej Hrico- místopředseda ( pre 
styk se SR), Helena Springinsfeld- jednatelka, Václav Günter- pokladník, Správní rada Zpravodaje, Jana Marie 
Jarolímková- členka, Dr. Miloš Kelemen- člen 

www.svaz-spolku.ch / info@svaz-spolku.ch 

 

 

11. Závěr (MC)- v 16.00 hodin 
 

 
Schůze předsednictva SSČS 
Předsednictvo se sešlo v 10.30 hod. na stejném místě. 
Přítomni 4 členové- MC, JH, VG, JMJ. 
K výše uvedenému programu byly projednány a připraveny detaily pro schůzi Výboru 
od 13h. 
 

 
Pozn.:  

- 1918- vznik Československa- je tzv. výročí obnovy samostatnosti Českých 
zemí a probíhala několikset let (J.Havelka) 

- na každou schůzi je potřeba si vytisknout aktuální program a vzít sebou 
(někteří přítomní jej neměli u sebe) 

- hlasité či jiné agresivní projevy na schůzi nejsou žádoucí 
 
Zapsala 
Jana Marie Jarolímková 
členka předsednictva SSČS 
 
 
Přílohy k zápisu: 
zpravodaj_navrh_rozpocet_2017 
vyjadreni_domovbasel_stanovy_110217 
poznamky_martinec_stanovy_110217 
2018_oslavy_harmonogram_gv_110217 
 
jde na: (uvedeno bez duplicit) 
-adresy zástupců spolků ve Výboru: pierre.allan@unige.ch, 

liborsimecek@hotmail.com, jaro@martinec.ch, vera.blazek@sunrise.ch, 
d.stepanek@hotmail.com, dvosen@solnet.ch, jana.bachmann@stadtluzern.ch, 
vla.sta@bluewin.ch, v.a.vlcek@gmx.ch, krauss.angelika@bluewin.ch, 
pgordon@datacomm.ch, helena.sechser@post.cz  
Předsednictvo:helena@springinsfeld.com,maria@cron.ch,jhavelka@infomaniak.ch,
vm.guenter@hispeed.ch,kelemen.milos38@gmail.com,andrej.hrico@hotmail.com, 
besedasvatoplukcech@email.cz 
- MF- předsedu (DŠ): dusan.simko@unibas.ch  

-Zpravodaj- redaktorku (AB): zpravodaj@quickline.ch  

- Koordinátora oslav 2018 (GV): gvancura@bluewin.ch  
- na velvyslanectví ČR a SR v Bernu: Info_Bern@mzv.cz, emb.bern@mzv.sk  
- jednatelku MF M.Fischer: marofi@gmx.ch  
- admin. Zpravodaje J.Schifferle: zpravodaj-admin@svaz-spolku.ch  
- předsedu volební komise J. Zadrobílka: jiri@zadrobilek.ch  
- na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch (VG) 
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Poznámky: 


