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 21.5.2019

Sjezd delegátů spolků, Masarykova fondu a Zpravodaje
ZÁPIS
řádný Sjezd z 18.5.2019 (Zürich, „Czech-In“/ Český dům)
1. 13:00 zahájení Sjezdu delegátů
a) předsedkyně Maria Cron vítá přítomné delegátky a delegáty,
hosta z velvyslanectví ČR, pana JUDr. Ing. Vladimíra Krňávka,
starostu župy Švýcarské P.Choura a další hosty ze spolků Svazu a krajanských organizací
b) uctění památky zesnulých
přehled zesnulých, které jsme vzpomenuli na schůzích výboru od Sjezdu 2017
Svaz – bývalí členové předsednictva a spolků: bývalý předseda Mikuláš Mičátek, Jaroslav Olšanský
Beseda Slovan Ženeva Zdenek Švejnar
Beseda Svatopluk Čech Daniela Rajmonová
z Basileje ze spolku Domov Basel a nebo Sokola Basel
Jiří Pavel, Marie Pekařová, Pavel Klouček, Dr. August V. Zátka, MUDr. Alexander Gordon, Zorka
Škorpilová, Anna Rusková a Alena Strnadová, br. Bažant, Jaroslav Pajer, Jaroslav Kalvoda,
další sokolky a sokolové
ze Sokola Baden Jirka Kopeček a Zdeněk Roudnický
ze Sokola Bern Vladimír Šulc
ze Sokola Solothurn Helena Hermann
ze Sokola Zürich Václav Mika
Další členové spolků, kteří nás opustili v posledních měsících:
Domov: Dr. Libor Stoupa z Curychu, Dr. Pavel Jerie z Reinachu, krátce nato jeho manželka paní Soňa Jerie, Hilda Šišková z Reinachu, Dr. Zdeněk Slavíček z Arlesheimu.
z členů výboru MF Bohumila Havlíková

Jejich památku uctíme minutou ticha
2. Výsledky zápisu prezence delegátů
/veškeré prezenční listiny u jednatelky, zkratky předsednictva a orgánů: M.Cron (MC),
J.Havelka (JH), A.Hrico (AH), V.Günter (VG), H.Springinsfeld (HS), Zpravodaj - redaktor
T.Mertl (ToM)/
J.Zadrobílek, volební komise: zastoupeno je všech 11 spolků, MF a Zpravodaj,
počet přítomných delegátek a delegátů je 17 (z nahlášených 17), všechny spolky zaplatily příspěvky, všichni delegáti mají hlasovací právo
Sjezd je usnášení schopný, nadpoloviční většina je 9 (2/3 většina je 12) hlasů
3. Schválení pořadu Sjezdu delegátů - pořad Sjezdu doplněn podle bodu 3a,b,c,
s jednohlasným souhlasem všech delegátů
a) bod 12 rozšířen na a) (návrh Spolku Domov, doposud) a b) návrh na změnu Stanov MF a
příslušné změny ve Stanovách Svazu
b) bod 10 b) bude podle výsledku bodu 12 b): zrušen, resp. přesunut na termín po příští schůzi
výboru MF (v zápisu uvedeno pod původním bodem)
c) pan Krňávek bude informovat o korektním způsobu podání žádostí a vyúčtování darů
MZV následně po schválení pořadu Sjezdu, před bodem 4
V.Krňávek informuje:
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- příští týden dostanou spolky, které dostaly peníze, dopis s rozhodnutím MZV o přidělení
finančního daru, pan Krňávek požádal příjemce o kontrolu platnosti bankovního spojení
- na druhé straně listu jsou uvedeny přesné podmínky k použití daru a na vyúčtování – je
třeba je dodržet a použít daru na uvedený účel; při ev. změnách je třeba požádat MZV o
souhlas resp. o přesunutí na další rok
- dotaz jednoty Baden/předsednictva: je možné, aby se někdo z velvyslanectví zúčastnil na
plánované akci „České vánoce“ (detaily pod bodem 15)? – Odpověď: P. Krňávek bude informovat a podle možností bude zařazeno do agendy velvyslanectví se snahou o vyhovění
Zápis ze Sjezdu delegátů 10.6.2017 připomínky nejsou
Bilance SSČS per 31.12.2018
a) informace z MF / delegátka R.Vendrová předčítá zkrácenou zprávu, detailní zpráva u jednatelky
b) informace o stavu pokladny SSČS / VG
- máme 410 členů ve spolcích, (další údaje zaokrouhleny, detailní zpráva u jednatelky:)
- konto na „výročí 50/100“ má celkem CHF 2‘500, z toho příspěvek/dar Besedy Sv. Čech
200 CHF a 600 CHF od Besedy Slovan Ženeva, celá suma bude převedena na Postfinance
- na Postfinance je celkem CHF 11‘000
c) informace o finančním stavu Zpravodaje / VG+JSch (údaje zaokrouhleny, detailní zpráva u
jednatelky)
celkový stav kont v CH a ČR je 19‘000 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 2018 obdržel SSČS 180‘000 Kč (z toho 30‘000 Kč na Zpravodaj), další informace
k rozdělení u MC/VG
- na rok 2019: přijde během příštích dnů, viz info p.Krňávka v bodu 3c
Zprávy (zprávy jsou na požádání k dispozici u jednatelky)
a) Zpravodaje
- zpráva administrátorky Jarmily Schifferle
placení inzerátů/ VG: pravidla hry jsou dána a známa, komerční inzeráty a inzeráty na akce (spolků i dalších inzerentů), kde jsou vybírány peníze, jsou placené podle sazeb, a to
bez výjimky
- redaktor ToM
redaktor prosí organizátorKy akcí o uvádění telefonního čísla na kontaktní osobu – nemají
všichni mail!
b) členů předsednictva; zprávy přednášejí:
J.Havelka, A.Hrico, V.Günter (v rámci finančních zpráv), H.Springinsfeld, M.Cron
Zprávy revizorů Svazu spolků, MF a Zpravodaje / P.Gordon čte revizní zprávy, které potvrzují
řádné vedení veškerých účtů, a vyjadřuje dík pokladním za jejich práci
Rozprava k předloženým zprávám a bodům 5 až 7 programu
proběhla v rámci podání zpráv, důležité poznámky přímo v bodu 6
Udělení absolutoria předsednictvu, administraci Zpravodaje, výboru MF
udělení absolutoria předsednictvu: přijato jednohlasně
udělení absolutoria administraci Zpravodaje: přijato jednohlasně
udělení absolutoria výboru Masarykova fondu: přijato jednohlasně
Obnovení mandátu/ volba členů správního výboru MF
a) obnovení mandátu M.Allan, M.Fischerová, B.Vávrová
přijato jednohlasně
b) volba nově navržené členky – bod zrušen viz 12.b
Volby (vede volební komise J.Zadrobílek) volba aklamací pro: přijato jednohlasně
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13.
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15.

a) informace o kandidujících
kromě dosavadních členů předsednictva a komisí, s výjimkou odstupujícího A.Hrico, je
- na kandidátní listině uveden Georg Vančura, člen a kandidát spolku Domov
- z pléna navržena a s případnou volbou jako místopředsedkyně pro Slovenskou republiku
souhlasí Jarmila Schifferle, Sokol Baden
b) informace o průběhu voleb
návrh: volby aklamací in globo: pro: přijato jednohlasně
c) volba
- předsedy, místopředsedů, dalších členů předsednictva, revizorů účtů, smírčí komise
všichni podle volební listiny zvoleni jednohlasně
přehled zvolených a jejich funkcí na konci zápisu a na webu Svazu
d) poděkování a přivítání
- MC děkuje dosavadnímu, odstupujícímu členovi předsednictva Andreji Hricovi
- Jiřímu Zadrobílkovi, dlouholetému předsedovi volební komise; MC vyslovuje naději, že
bude k dispozici nadále
- vítá do předsednictva nové zvolenou členka a člena
Změna Stanov (podklady byly všem spolkům průběžně zasílány, počet platných hlasů pro toto
hlasování je 17, 2/3 většina, potřebná pro přijetí změny, je 12 hlasů)
a) Domov Bs - doplnění o možnost členství jednotlivců
z pléna je žádáno předběžné hlasování o tom, kolik delegátů požaduje, aby bylo o této změně hlasováno:
3 pro hlasování, 9 proti, 5 zdržení
o této změně stanov se nebude hlasovat
b) Masarykův fond - změna Stanov MF, bod 9 a odpovídající změna ve Stanovách SSČS
pro: přijato jednohlasně
c) doplnění změn
- změny Stanov SSČS budou připraveny, podepsány předsedkyní a jednatelkou, doplnění
budou uvedena a zveřejněna ve webové verzi
- změny Stanov Masarykova fondu budou připraveny, podepsány předsedou a jednatelkou,
doplnění budou uvedena a zveřejněna ve webové verzi
Informace, rozprava a případná rozhodnutí Sjezdu delegátů
a) rekapitulace k provedeným akcím 100. výročí založení ČSR v roce 1918 a 50. výročí okupace Československa v roce 1968 – byl předložen přehled aktivit k definitivnímu doplnění
přítomnými, pak bude publikován na webu
MC vyslovuje G.Vančurovi dík za jeho koordinační a přípravné práce v roce 2018
b) připomínáme spolkům, že mají, ve svůj vlastní prospěch, oznamovat připravované a
provedené akce k zveřejnění na webu Svazu a ve Zpravodaji průběžně redakci, jednatelce
nebo na info@svaz-spolku.ch
Nové spolky / přihlášky do SSČS
a) Český klub – přihláška nedošla, valná hromada ČKZ v březnu 2019 vstup do SSČS neschválila – toto Sjezd bere s politováním na vědomí a vyslovuje naději na další spolupráci
b) CzechIN Český dům
krátké představení
rozhodnutí o přijetí pro: 13, proti: 1, zdržení: 3
Různé – příspěvky a informace
a) VG – výstava „České vánoce“ v Dětském muzeu Baden
- je připravována Sokolem Baden s podporou CzechIN Český dům,
- další pomocníci a podporovatelé jsou vítáni – cílem je, aby výstava, kterou pořádá každým rokem jiná národnost, byla pro naši českou komunitu úspěšná;
- rámec je dán muzeem;
- info ve Zpravodaji a na webu
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- Příspěvek Svazu spolků může být veden jako záruka pod podmínkou, že rozpočet bude
předložen do 31.8.2019 předsednictvu
Sjezd potvrzuje záruku do částky CHF 2500.rozhodnutí o přijetí pro: 14, proti: 0, zdržení: 3
b) J.Bachmann, podává info o rozdělení skupiny, působící v prostorách ABB, Binzmühlestrasse 81, Oerlikon, na spolek „CzechIN Český dům“ (právě přijat do SSČS) a Českou školu bez
hranic ČŠBH spolu se spolkem Český dům Curych. Provoz ČŠBH je zajištěn a Český dům
Zürich bude na téže adrese i nadále nabízet různorodé aktivity
c) A.Hrico věnuje svůj archiv Zpravodaje Svazu spolků, předá ho během roku MC, která ho
uloží u sebe
16. Termíny schůzí předsednictva a výboru – příští schůze výboru: 14.9.2019 (pozor, změna
oproti původnímu termínu!)
17. Závěr – MC, 16.50 h
Schůze předsednictva
před zahájením Sjezdu se
předsednictvo a volební komise sešli k projednání detailů sjezdového dne
S krajanským NAZDAR

H.Springinsfeld,
jednatelka

M.Cron,
předsedkyně

jde mailem
na adresy zástupců spolků ve výboru, předsednictvo, MF (D.Šimko+info M.Fischerová, jednatelka),
Zpravodaj (T.Merkl+info JSch, admin.), velvyslanectví ČR a SR
P.Chour, J.Zadrobílek, volební komise
další v zápisu zmíněné spolky a osoby: Český klub, CzechIN Český dům, ČŠBH Zürich,
R.Vendrová, A.Hrico, G.Vančura
Zvolení členové (dopisní papír bude pro následující korespondenci odpovídajícně upraven)
předsednictvo
Maria Cron
předsedkyně
Jaroslav Havelka
místopředseda pro styk s ČR
Jarmila Schifferle
místopředsedkyně pro styk se SR
Václav Günter
pokladní
Helena Springinsfeld jednatelka
Georg Vančura
– volba dodatečně zrušena, G.Vančura oznámil, že ji nepřijímá
revizní komise
Peter Gordon předseda
Jana Hronek
Libor Šimeček
smírčí komise
Jana Bachmann
Jiřina Kalivodová
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