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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, 22.8.2016 

 
Zápis ze schůze předsednictva 19.8.2016 

Bad Zurzach 
Přítomní:  M.Cron (MC), J.Havelka (JH), A.Hrico (AH), V.Günter (VG) J.Jarolímková (JMJ), 
 H.Springinsfeld (HS)  
omluven  M.Kelemen (MK) 
 

1) Zahájení 14.40 

2) Almanach  

a) je vytištěný  

b) rozeslání abonentům Zpravodaje pokud možno ve společném obalu s devítkou – zjistí 
resp. zajistí VG  

c) zbytek bude dopraven k / uložen u MC  

d) objednané „balíky“ pro spolky budou k dispozici na výboru nebo k vyzvednutí podle do-
hody s adresáty 

e) jednotlivé rozešle MC, přehledy zájemců jsou u HS 

3) Zpravodaj  

a) finance   

I) podle posledních zpráv do konce roku bude chybět CHF 3000.- (po započtení pře-
vodu CHF 2000.- od MZV z konta Svazu tj. 1000.- na předplatná do jiných zemí, 
1000.- jako příspěvek MZV na vydávání Zpravodaje) to znamená: chybí peníze na 
prosincové číslo  

II) vyrovnání nedoplatků abonentů ve výši cca. 1800.- je nejisté 

III) další příjmy z inzerce nejsou už letos pravděpodobné, stálé inzeráty byly zaplaceny 
předem 

IV) počet odběratelů je kolem 600 

b) podle Organizačního řádu Zpravodaje, bod 2.2.2 b („V případě, že je ohroženo vydávání 
Zpravodaje, přebírá předsednictvo zodpovědnost za jeho další vydávání“) následuje 
ROZHODNUTÍ předsednictva:  

I) redaktor a administrátorka Zpravodaje dostanou výpověď k 31.12.2016, do tohoto 
termínu bude vycházet Zpravodaj jako dosud;  
tímto vzniká možnost hledat nový tým, který by byl ochotný pracovat zdarma  
toto rozhodnutí („odvolání z funkce“ a ev. následné „jmenování nového redakto-
ra/administrátora“) musí být potvrzeno výborem (termín příští schůze výboru je 
22.10.2016) 

II) chybějící částka bude uhrazena z pokladny Svazu 

III) do čísla 9 přijde inzerát s žádostí o přihlášky na funkce redakčního týmu a adminis-
trace; inzerát připraví podle podkladů z minulosti a aktuálních povinností týmu AH 
spolu s HS 
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IV) v prosincovém čísle budou čtenáři informováni o výsledcích kampaně a o formě dal-
šího vydávání resp. pozastavení Zpravodaje (Svaz zůstává i v případě pozastavení i 
nadále vydavatelem resp. majitelem jeho jména a loga – vzor na konci zápisu) 

V) následně musí být řešena otázka výpovědi tiskárny a expedice 

4) Zprávy z resortu místopředsedy pro ČR, JH  

a) BSŽ a nadace Jan Masaryk pracují spolu s orgány ČR na přípravách opravy pomníku 
Jana Masaryka, SSČS se na této akci bude pole potřeby podílet (neimplikuje finanční 
požadavky) 

b) rozvíjí se aktivita MZV a stálé mise v Ženevě ke sjednocování krajanů v zahraničí do 
společných organizací a zájmů; tento cíl bude diskutován i na dvou zářijových konferen-
cích  

I) 19.-20.9.2016 pořádá Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí konferenci „Diaspo-
ra jako partner mateřského státu“ 

II) 28.-30.9.2016 pořádá Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů konferen-
ci „Krajané a otázka identity“ 

c) Národní archiv má zájem o definitivní převzetí našich archivních materiálů; jakožto jejich 
vlastník by NA dostal větší finanční příspěvky na zpracovávání těchto materiálů   

I) na výboru předneseme spolkům žádost o přijetí změny smluv ze smluv „zapůjčova-
cích“ na smlouvy „darovací“.  

II) pokud bude návrh přijat, budou smlouvy již předaných materiálů postupně upravo-
vány,  

III) materiály spolků, které končí činnost, přecházejí do majetku Svazu a jsou/budou 
předávány Svazem, který je dědicem materiálů zrušených spolků 

5) Sjezd 2017 - volební 

a) příprava voleb: HS požádá J.Zadrobílka, aby i tentokrát převzal organizaci / volební ko-
misi  

b) předsednictvo, interně – členové si musí rozmyslet, kdo je dál k dispozici, ev. podat ná-
vrhy na své nástupce 

6) Rok 2018 - jak má reagovat / angažovat se Svaz - bod bude probrán na příští schůzi resp. 
jako bod pro poradu na výboru 

a) 100 let ČSR   

b) 50 let okupace 

c) Slet  

7) Příprava schůze 22.10.2016.,13.30 Bruder Klaus, Bern, body programu  

a) běžná agenda  

b) informace a rozhodnutí ke Zpravodaji (viz bod 3 tohoto zápisu) 

c) určení volební komise 

d) doplnění podle návrhů ze spolků / aktuálních událostí  

e) předsednictvo se sejde v 9.30 

8) Ukončení schůze 16.45  
 
S krajanským nazdar 
zapsala  
 
H.Springinsfeld  
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