ZÁPIS
členské schůze Sdružení křesťanských seniorů, která se konala v sobotu 4.listopadu v 10:00
v Malém sále Charitasu, Karlovo nám. 5, Praha 2.
Přítomni-viz prezenční listina.
Zápis: Jaroslav Hulák
Ověřovatelka zápisu: Irena Řivnáčová
Zahájení - Václav Roubal, přivítal přítomné,hosty a účastníky členské schůze SKS. Po úvodní modlitbě byl
schválen navržený program členské schůze.
Duchovní slovo – Mgr. Pavel Urban
Připomněl sv. Karla Boromejského, který dnes slaví svůj svátek. Staral se o chudé a nemocné při morové
epidemii. Úkol pro člověka od Boha-zachránit život na Zemi-přírodu, živočichy a člověka. Společnost dnes
ovládá materialismus, jako za totality. Jen forma je jiná. Hodnoty a morální zásady jsou na druhém místě.
Jako v dobách Noemových-žijeme pro vlastní potěšení, ne pro Boha. Noe ctil přikázání miluj Boha víc než
cokoli jiného. Příběh Noeho a jeho rodiny s výzvou, zachovat se jako on-bez odkladu.
Procedurální záležitosti - Jaroslav Hulák
Představil návrh Jednacího a Volebního řádu, který účastníci schválili. V případě, že navržený počet
kandidátů do Výboru a Kontrolní komise SKS bude shodný s počtem ze Stanov SKS, proběhne volba
aklamací. Dále proběhla volba Návrhové komise ve složení Lidmila Němcová a Jaroslav Hulák. Volební
komise byla schválena ve složení: Pavla Radová, pí. Šafránková a Zdeněk Řeřicha. Zapisovatelem byl
schválen Jaroslav Hulák a ověřovatlkou zápisu Irena Řivnáčová.
Zpráva předsedy SKS o činnosti SKS v uplynulém období – Václav Roubal
Hovořil o činnosti klubů SKS, zastoupení v Radě seniorů ČR a ESU. Regionální konference ESU v Praze.
Mezinárodní spolupráce. Zlepšení kvality života seniorů v hmotné a sociální oblasti. Podpora společnosti
seniorům dříve a dnes. Solidarita ve společnosti a úloha seniorů ve společnosti. Podpora rodin a seniorů.
Poděkování KDU-ČSL za podporu SKS.
Zpráva o činnosti ESU – Lidmila Němcová, místopředsedkyně ESU
Představila ESU a její organizační strukturu. Založeno 1995 v Madridu, má 34 členů z 27 států a 1,5 mil.
Členů. Reagují na výzvy dnešní doby ve prospěch seniorů. Kongresy, časopis, spolupráce se seniory
Ukrajiny, Běloruska a Gruzie. V Evropském parlamentu vznikla zásluhou Heinz Beckera při EPP Friends of
ESU. Regionální konference v Praze, účast zástupce SKS na zasedání předsednictva ESU a konferencích
v zemích EU. Spolupráce se seniory ze Slovenska a její další možný rozvoj. Vystoupení v Proglasu, články
v Newsletru ESU a Novém Hlasu.
Zpráva o hospodaření SKS – Karel Tomek
Informoval o hospodaření SKS.
Zpráva Kontrolní komise – Marie Volmanová
Kontrolní komise neshledala závady na hospodaření SKS a doporučila je ke schválení.
Webové stránky SKS – Jaroslav Hulák, Lidmila Němcová
www.krestanstiseniori.cz byly promítnuty a představeny účastníkům schůze SKS. Lidmila Němcová je
vyzvala, aby posílali informace o akcích, fotografie, zpravodaje a další příspěvky na její mail
nemcova.lidmila@seznam.cz
Vystoupení zástupce Rady seniorů – Zdeněk Pernes
Ve svém vystoupení představil Radu seniorů ČR, její akce a péči o životní podmínky důchodců. Sjezd RS,
mezinárodní sportovní dny seniorů. Časopis Doba seniorů. Zhodnocení činnosti vlády a Poslanecké

sněmovny v minulém období. Poděkoval Václavu Němcovi za zastupování v Radě vlády pro udržitelný
rozvoj a Václavu Roubalovi, místopředsedovi RS, za práci v RS.
Vystoupení místopředsedy Poslanecké sněmovny - Jan Bartošek
Hovořil o roli seniorů ve společnosti. Potřeba solidarity mezi generacemi. Děti jsou nejlepším řešením
důchodové reformy. Nutnost zapojení mladých do politiky. Křesťané musejí mít zastoupení ve splečnosti.
Podpora SKS ze strany KDU-ČSL. Poděkování Václavu Roubalovi za SKS a jeho vedení v uplynulém období.
Přestávka 20 min na občerstvení
Vystoupení náměstka primátorky hl. města Prahy - Jan Wolf
Historie a současnost obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Pro jeho obnovu
stačí Územní rozhodnutí. Stavební povolení není třeba, protože jde o návrat na původní místo.
Zastupitelstvo (Piráti, 16 členů ANO, KSČM a ČSSD) požádalo odejmout souhlas Společnosti pro postavení
Mariánského sloupu. Jde o správní problém k řešení na Správním soudu. Jsou tam dvě odvolání na
stavebním odboru, příští týden by mělo být vydáno povolení ke stavbě. Problémem může být souhlas
majetkového odboru se záborem veřejné plochy potřebné ke stavbě. Wolf chce vydržet rok do
komunálních voleb a po nich to změnit.
Volba členů Výboru Sdružení křesťanských seniorů včetně předsedy a místopředsedů
Václav Roubal vystoupil a informoval účastníky členské schůze, že nebude kandidovat na funkci předsedy
SKS. Výbor SKS navrhl členské schůzi, aby se Václav Roubal stal v souladu se Stanovami SKS čestným
předsedou SKS. Aklamací všech přítomných byl tento návrh schválen. Potlesk všech byl vyjádřením díků za
práci Václava Roubala pro SKS.
Protože nebyly ze strany účastníků členské schůze podány další návrhy do Výboru a Kontrolní komise SKS,
proběhne volba aklamací.
Na funkci předsedkyně SKS byla Výborem SKS navržena Lidmila Němcová. Aklamací všech přítomných
schváleno.
Na funkci místopředsedy SKS byli Výborem SKS navrženi: Karel Tomek a Jaroslav Hulák. Aklamací všech
přítomných schváleno.
Na členy Výboru SKS byly Výborem navrženi: Dagmar Koutská, Stanislav Kodys, Irena Řivnáčová a Pavel
Urban. Aklamací všech přítomných schváleno.
Volba Kontrolní komise SKS
Na členy Kontrolní komise byli Výborem SKS navrženi: Marie Volmanová, Jaroslav Škoch a Jiřina Švejdová.
Aklamací všech přítomných schváleno.
Kontrolní komise si zvolila předsedkyní Marii Volmanovou
Návrh Plánu činnosti SKS na rok 2018
Lidmila Němcová přednesla návrhy na činnost v roce 2018.
 Rozšířit členskou základnu SKS, a to po farnostech a po linii Klubů KDU-ČSL a hledat nové formy
práce
 Zaktualizovat členskou základnu
 K výročí založení ČSR 2018 prohloubit konkrétní spolupráci se slovenskými seniory, využít i grantů a
projektů,
 Pokračovat ve spolupráci i s ostatními zahraničními seniorskými subjekty, zvláště s platformou ESUEPP
 Usilovat o kvalitní webové stránky SKS a využívat je členskou základnou
 Zprávy ze zasedání Výboru SKS zveřejňovat na webu SKS
 Prohloubit vzájemnou informovanost v rámci SKS a s KDU- ČSL (prezence SKS a ESU na stránkách
Nový Hlas např. ve formě rubriky), prezentovat SKS na veřejnosti
 Dále spolupracovat s Radou seniorů, s kardinálem Dukou a dalšími organizacemi
 Požádat o členství v EAPN.
 Využívat hospodárněji místnost SKS v Charitasu, počítač, kopírku
 Vytisknout 1000 ks letáků SKS dle přiloženého vzoru
Diskuse
Zdeněk Řeřicha: oznámení o schůzi bylo v Katolickém týdeníku týden předem. To je pozdě. Pro příště
navrhuje měsíc předem a poté zopakovat týden předem.

Pavel Urban: P.Marian Klener, farnost Emauzy pořádají zájezd do Itálie (Řím a další místa) - ještě 10 míst je
volných. Dagmar Koutská jim dělá průvodce.
Dagmar Koutská: účast na Dni seniorů, pořádaném plzeňským biskupstvím, diskuse nad situací seniorů u
nás. Představila SKS a tlumočila pozdravy vedení SKS. Akce byla moderována komentátorkou TV Noe
Irenou Pulicarovou. O přestávce hovořila o SKS s několika účastnicemi.
František Smutný: výše důchodů má přímou souvislost s porodností. Reprízy starých pořadů v ČT a dalších
televizích ovlivňují mladou generaci.
p. Svoboda: přednáška Toma Philippa o zdravotnictví v ČR. Výživa dle dr.Kordače, význam vitamínu C.
Zdeněk Řeřicha: činnost SKS na Praze 11; potřeba vytvoření diskusního fóra na webu SKS. Zápisy ze
zasedání Výboru na web SKS. Vytvořit pracovní skupiny SKS - např. k Mariánskému sloupu
Irena Řivnáčová: nechce diskusi na webu. Budou tam převážně kverulanti.
Václav Němec: diskutovat jen s kompetentními lidmi!
Pavel Urban: potřeba tiskového mluvčího SKS. Navrhnout podporu Pavla Fischera na funkci prezidenta ČR.
Pí. Šafránková: informovala o dohodnuté návštěvě Lidmily Němcové v Teplicích.
Lidmila Němcová: podněty a návrhy na činnost SKS posílejte na můj mail.
Návrh usnesení
Lidmila Němcová přednesla návrh usnesení ze schůze SKS. Po diskusi bylo účastníky schváleno.
Závěrečné slovo předsedkyně SKS
Lidmila Němcová poděkovala všem přítomným za účast a diskusi. Ve 14:15 hod. ukončila schůzi SKS.

Zapsal: Jaroslav Hulák

Ověřila: Irena Řivnáčová

