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Vaše značka:        

Z P R Á V A  Z E  Z A H R A N I Č N Í  P R A C O V N Í  C E S T Y  

MÍSTO: Bern/Švýcarsko  

ÚČEL CESTY:  Slavnostní  podpisový akt darovací  smlouvy se Svazem spolků 
Čechů a Slováků ve Švýcarsku  na sjezdu Svazu  konaném dne 10.6.2017 
v  Bernu. Dojednání další  spolupráce s krajany ve Švýcarsku a převzetí  archivál i í  
pro NA.  

ÚČASTNÍCI CESTY:  PhDr.  Eva Drašarová,  CSc. ,  ředitelka NA  

 Mgr.  Zora Machková, odborný rada 6. odd. NA  

ZPRÁVU PODÁVÁ:  PhDr.  Eva Drašarová,  CSc. ,  ředitelka NA   a Mgr.  Zora Machková  

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE:  Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku  

TRVÁNÍ CESTY:  9.6.2017 -11.6.2017  

DATUM VYHOTOVENÍ:  16.6.2017  

SCHVALUJE:  PhDr. Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy MV 
  podepsáno elektronicky 
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  
 

Doprava:  autem  služebním  

Cesta z  ČR do Švýcarska :   

 Odjezd: 9. 6.  2017  Praha  7.00  

 Pří jezd: 9.  6.  2017  Bern  17.00  

 

Cesta ze  Švýcarska  do ČR :   

 Odjezd: 11. 6. 2017  Bern  8.00  

 Pří jezd: 11. 6. 2017  Praha  21.00  

 

Ubytování:  na Velvyslanectví  ČR ve Švýcarské konfederaci  a v  Lichtenštejnském  
knížectví ,  adresa: Burgernzielweg 2, 3006 Bern, Švýcarsko.  
 

 

 

ČÁST ODBORNÁ :   

Zahraniční pracovní cesta se uskutečnila v souvislosti s rozhodnutím, které přijal Svaz spolků 
Čechů a Slováků ve Švýcarsku na své výborové schůzi v Bernu dne  22. 10. 2016. Na této 
schůzi se Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku rozhodl, že všechny dosavadní aktivní 
depozitní smlouvy o uložení  archiválií Svazu a jeho členských spolků do Národního archivu 
mají  být změněny ze stávajícího statutu na smlouvy darovací. Následně Svaz spolků Čechů a 
Slováků ve Švýcarsku o tomto svém ujednání vyrozuměl Národní archiv a požádal nás, 
abychom připravili návrh darovací smlouvy, která by nahrazovala předešlé smlouvy 
depozitní. Zároveň jsme byli požádáni, zda bychom se mohli zúčastnit Sjezdu, kde by došlo 
ke slavnostnímu podpisu nové smlouvy. Národní archiv na základě této výzvy vyhotovil 
smlouvu novou, jejíž přílohou se stal soupis doposud přejatých archiválií spolků sdružených 
ve Svazu. 

První den zahraniční pracovní cesty, pátek 9. června 2017, byl vyplněn cestou autem 
do Švýcarska. Po příjezdu do Bernu jsme kontaktovaly správce budovy Velvyslanectví ČR 
ve Švýcarské konfederaci, který nás na základě předchozí domluvy ubytoval v budově 
Velvyslanectví ČR. Poté jsme měly možnost si prohlédnout archiválie z činnosti švýcarských 
krajanských spolků, které měly být následujícího dne převezeny do Národního archivu. 
S řidičem jsme ještě doladili podrobnosti jejich převzetí a uložení v Národním archivu. 

Hlavním jednacím dnem naší pracovní cesty byla sobota 10. června 2017, kdy se v prostorech 
centra Bruder Klaus, nedaleko Velvyslanectví ČR, uskutečnil sjezd delegátů spolků 
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sdružených ve Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Po příchodu na místo sjezdu se 
nám dostalo srdečného přijetí od jednatelky svazu paní Heleny Springinsfeld a od pana 
Jaroslava Havelky, místopředsedy svazu pro styk s Českou republikou, kteří oba s námi 
spolupracovali na přípravě textu smlouvy. Poté proběhla jednání s předsedkyní svazu paní 
Marií Cron a s emeritním předsedou spolku Svatopluk Čech panem Jiřím Krausem, díky 
jehož péčí byla uchována řada cenných archiválií z krajanské činnosti. Jednání se také 
uskutečnil pan Jaroslav Jokl, syn Arnošta Jokla (významného představitele krajanského 
spolkového života ve Švýcarsku), jehož osobní fond přebíráme do Národního archivu. Nově 
se podařilo navázat kontakt se starostou Sokolské župy Švýcarské panem Petrem Chourem, se 
kterým jsme se domluvily na další spolupráci, jejímž předmětem budou i archiválie župy 
nachystané paní Danou Štěpánkovou k převozu do Národního archivu. 

Po zahájení jednání delegátů Sjezdu bylo v rámci bodu 4 jednání přikročeno k podpisu 
darovací smlouvy mezi Národním archivem a Svazem spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku. 
Podpisujícími osobami byly: za Národní archiv jeho ředitelka paní PhDr. Eva Drašarová, 
CSc. a za Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku jeho předsedkyně paní Maria Cron. 
Podpisu předcházely projevy zúčastněných a zhodnocení dosavadní spolupráce, která trvá již 
16 let. Dosavadní spolupráce byla vyhodnocena jako velmi úspěšná a oboustranně přínosná. 
Celkem bylo doposud předáno 17 archivních fondů z činnosti krajanů a krajanských spolků 
ve Švýcarsku zahrnujících archiválie z let 1889-2014. Po podpisu smluv jsme se jako hosté 
zúčastnily i další části jednání Sjezdu. Jednání bylo zakončeno společenským večerem.  

Poslední den zahraniční pracovní cesty, 11. června 2017, byl věnován návratu do České 
republiky. Po opuštění budovy velvyslanectví jsme se služebním autem vydaly směrem na 
Luzern, kde jsme se krátce zastavily u předsedkyně Svazu paní Marie Cron. Společně jsme 
pohovořily o možnostech další spolupráce se Svazem a o případném výzkumu švýcarských 
archiválií. Po ukončení jednání jsme pokračovaly v návratu do České republiky. 

Závěrem lze konstatovat, že cílů naší zahraniční pracovní cesty bylo dosaženo. 
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