Zápis ze schůze výboru SKS dne 10. ledna 2019
Přítomni: Němcová, Roubal, Hulák, Tomek, Kodys, Koutská, Řivnáčová, Švejdová, Urban,
Volmanová, Němec
Omluveni: Škoch, Kasal
1. Schůzi zahájila L. Němcová a seznámila s programem.
2. Modlitba, duchovní slovo odpadlo.
3. Plnění úkolů z minulé schůze
- Členská schůze proběhla výborně. Všechny materiály - zápis, zprávy, seznamy - byly
předloženy, podepsány a budou vloženy na web. Originály jsou založeny v archivu SKS.
Důležité je usnesení této členské schůze, se kterým předsedkyně znovu všechny seznámila a
rozdala zájemcům, jinak na webu. K. Tomek informoval o stavu hospodaření za r. 2018.
- Ve dnech 12. -13. 12. 2018 se konala návštěva delegace SKS v Bratislavě ve složení Hulák,
Volmanová, Koutská (nejel Kasal). O návštěvě informoval J. Hulák, kolegyně doplnily.
Zpráva byla předložena písemně i pro web, do archívu založeny i další související materiály.
Byly probrány návrhy slovenské strany na spolupráci. Doporučujeme rozvíjet vzájemnou
spolupráci, činnost především v oblastech návštěvy poutí, vzájemné výměny, konference ESU
v Bratislavě, konference ESU v Praze apod. (Němcová, Hulák).
- 2. 1. zádušní mše za P. Hurníka v Teplicích, zúčastnili se za SKS Němcová, Němec. Před
rekviem proběhla 1 hod. beseda předsedkyně LN s Klubem SKS Teplice, bylo přítomno cca 20
členů. O průběhu referoval V. Němec, zdůraznil osobnost a křesťanské ctnosti P. J. Hurníka.
Zprávu předložil písemně pro web SKS, kde též uvedeny další dokumenty (smuteční oznámení,
kondolence SKS, životopis od salesiánů, homilie litoměřického biskupa Jana Baxanta).
- 9. 1. od 15 hod. se konala v Polském kulturním středisku beseda o Polsku v rámci Dne
otevřených dveří k 70. výročí založení střediska, byli pozváni také členové SKS. Díky iniciativě
LN návštěvnost akce byla poměrně velmi dobrá, průběh výborný s aktivním vystoupením
pamětníků a živou diskusí, organizátoři byli velice spokojeni. L.Němcová informovala, že se
bude konat na podzim promítání filmů o vpádu polských vojsk do ČSR v r. 1968 ve spolupráci
s Polskou organizací křesťanských seniorů.
- Během prosince v rámci adventních vysílání proběhl na Proglasu rozhovor s L. Němcovou o
seniorské problematice a připravuje se další.
- Předsedkyně napsala či obvolala zaregistrované členy, poslala jim PF a informovala o akci
v Polském středisku. Požádala o dobrovolnou pomoc pro výbor SKS. Rovněž poslala naši PF
spolupracujícím osobám a organizacím v ČR a v zahraničí.
4. Příprava zasedání EXCO a prezidia ESU v Praze 22. - 24. 2. 2019
L. Němcová výbor podrobně informovala o průběhu přípravy. Ubytování účastníků bude
v hotelu Krystal (jednání s pí. Pazourkovou se zúčastnili L. Němcová a K. Tomek). Finančně je
akce placena z fondů ESU. L. Němcová je pověřena vedením ESU spoluorganizovat akci
v místních podmínkách, jinak těžiště organizace probíhá v Belgii. Byly odeslány pozvánky
členům ESU. Předpokládá se, že se za ČR oficiálně zúčastní S. Kodys a K. Tomek (EXCO) a ev.
někteří další členové výboru SKS budou pomáhat při organizaci. L. Němcová s A. Coolem
připravuje program a operativně řeší své návrhy. V širším programu jde o připomenutí událostí
z let 1918/19, 1968/69 (J. Palach) a r. 1989 i aktuálních problémů především křesťanských
seniorů. V sobotu 23. 2. se bude konat v ND tradiční matiné B. Smetany se zajímavým
koncertem a přednáškou spoluorganizátora Václava Němce, navrženo jako závěr historicko-

kulturní akce. Celkový program se teprve řeší, rovněž tlumočení a prostory vlastního zasedání.
Jedná se i o společné zasedání s výborem mladých YEPP a není vyloučeno, že do Prahy přijede
Manfred Weber. Hlavním tématem budou eurovolby v květnu 2019.
10.1. proběhla schůzka LN s J. Kasalem a J. Hulákem, bude zapojeno i KDU-ČSL.
LN se setkala s P. dr. Balíkem, který přislíbil účast, jedná s dalšími vystupujícími na začátku
zasedání ESU.
5. Program klubů SKS na 1. pololetí
- S. Kodys představil rozsáhlý program Klubu ve Žďáru n. S., program bude umístěn na webu
SKS. Mj. se uvádějí Pašijové hry, přednášky, cyklistické výlety, setkávání, spolupráce s místními
orgány a seniorskými organizacemi.
- L.. Němcová představila program Klubu Teplice. Pokračování v činnosti (především výroba
dek a obvazů pro RZ, panenky pro Unicef, přednášky, péče o Romy).
- V Klubu Praha11 jsou ve vedení 3 osoby (Tomek, Řiváčová, Urban), každý má svou oblast.
Doporučujeme, aby byl zvolen jeden člověk, který bude předsedou Klubu. P. Urban chce
zredukovat přednáškovou činnost, která se doposud konala pravidelně každý měsíc. Dr.
Decker se vzdává kvůli nemoci činnosti, kterou doposud vykonával. P. Urban vysvětlil, že
návštěvnost jednotlivých přednášek kolísá, tendencí je menší návštěvnost. Působí mnoho
faktorů - konkurence dalších nabídek, doba začátku, personální disponibilita aj. Klub bude
pokračovat v zájezdové činnosti. O návštěvě kostelů s výkladem se neuvažuje. Lidé nechtějí
zadarmo pracovat. Po dlouhé diskusi bylo dohodnuto, že K. Tomek napíše program činnosti na
1. pololetí a zašle e-mailem LN a přes ní zpráva bude umístěna na web stránkách. Zároveň se
domluví P. Urban s dr. Deckerem o připravovaných přednáškách. Doporučujeme vedení Klubu,
aby svolalo schůzi členů SKS a vybralo osobu, která bude ochotna pracovat ve vedení. J. Hulák
doporučuje přednášky organizovat po mši sv.
- Bylo diskutováno o registraci a přeregistraci členů (Urban, Řivnáčová, Hulák, Němcová, aj.)
- V. Roubal informoval o činnosti Klubu na Spořilově, který se pravidelně schází. Jeho
předsedkyně navštěvuje pravidelně rozšířená zasedání výboru SKS.
- D. Koutská informovala o Klubu, který dává dohromady, již má kolem 10 zájemců, oslovuje
další, jsou mezi nimi pečovatelé o handicapované osoby. Je třeba, aby poslala krátkou zprávu.
- Klub Třebíč zprávu zatím neposlal, počítá se s tím, že toto významné středisko navštíví
předsedkyně a J. Hulák.
6. Jednání o spolupráci
- LN jednala o spolupráci s Ing. Blahou, předsedou PTP. Nabízejí nám společnou návštěvu Svaté
Dobrotivé v září, výlet do Štemberka v květnu. My naopak zveme na promítání filmu do
Polského střediska na podzim. V březnu proběhne festival Mene Tekel.
-Jednání předsedkyně s europoslancem Zdechovským se bude konat 18.1.2019.
- Předsedkyně jednala s novou členkou M. Tůmovou, hudebnicí, která nabízí výboru
spolupráci.
- Proběhlo jednání LN o projektu se sinologem Křížem o cvičení tajči pro seniory, později by
cvičili seniory děti z dětských domovů. Po diskusi bylo doporučeno, aby se p. Kříž obrátil na
domy seniorů, kde senioři žijí ve větších skupinách a kde by bylo možno najít i místo ke cvičení.
Pro nás je těžké akci organizačně zajistit.
7. Bylo odsouhlaseno, že pro zapojení do funkcí za SKS vyžadujeme souhlas vedení SKS a
projednání výborem SKS.

- Bylo schválen návrh, aby Ing. J. Kasal byl členem v komisi pro důchody při MPSV.
- Do funkcí v komisích Magistrátu od r. 2019 za KDU-ČSL se hlásily M. Volmanová a I.
Řivnáčová; je třeba zjistit, zda jsou zařazené v komisích.
- Dr. Roubal dává na vědomí, že byl navržen za Radu seniorů do komise vlády pro sociální
začleňování.
- Funkce, ve kterých se mohou vyjadřovat členové výboru za SKS, jsou k dnešnímu dni:
dr. Václav Roubal - místopředseda Rady seniorů ČR + komise vlády pro sociální začleňování
Mgr. Marie Volmanová - členka Revizní komise Krajské Rady seniorů
doc. Lidmila Němcová - členka výboru EAPN (byla kooptována jen do voleb 2019 za Milenu
Černou)
- František Smutný pracuje v Krajské radě (spadá pod Radu seniorů), výbor není vůbec od něj
nformován o jeho činnosti a o činnosti Rady. M. Volmanová je pověřena zjistit termín dalších
voleb.
- V. Němec pracoval za Radu seniorů v Radě vlády pro udržitelný rozvoj od listopadu 2015;
přes stálou podporu předsedy KDU/ČSL jako příslušného vládního činitele pro výzkum, vědu a
inovace v Sobotkově vládě byl po 11 měsících odvolán a ponecháno mu jen členství v jedné
z komisí, které však bylo pro něho i další přizvané odborníky s formálním poděkováním
ukončeno reorganizací RVUR Babišovou vládou v r. 2018.
8. Různé
- Dr. Roubal musí ke konci ledna vyklidit svoji dosavadní advokátní kancelář, kde má uloženy
šanony o činnosti SKS v době jejího vzniku, prosí o pomoc při hledání prostoru pro rozsáhlejší
historické dokumenty SKS.
- Spolupráci s arcibiskupským gymnáziem a s mladými lidovci, centrální evidencí probereme
příště.
- V. Roubal informuje o e-mailu Aliance pro rodinu, je třeba dopisy vyjádřit nespokojenost do
ČT. Je třeba e-mail, který nám předal, prostudovat a případně napsat komentář za SKS.
- 15.1. od 18 hod. se bude konat v kostele sv. Salvátora u Karlova mostu mše sv. v upomínku
na upálení Jana Palacha. Obdobně 16.1. od 15.15 hod. v chrámu sv. Mikuláše na
Staroměstském nám.
- V. Roubal obecně hovořil o úkolech Rady seniorů, žádá zaplacení poplatku do Rady seniorů
ve výši 1000 Kč. Doporučuje zvát na naše akce dr. Pernese.
- Akce v posl. sněmovně Nedostatek zdravotního personálu se bude konat 16.1. dopoledne bylo rozesláno. Zájemci se budou hlásit přímo organizátorům.
Příští schůze se bude konat ve čtvrtek dne 7. 2. 2019 od 14 hod.
Zapsala: L. Němcová
Ověřil: V. Němec

