Zápis ze schůze SKS dne 6. 12. 2018 v Praze
Přítomni: Viz prezenční listina (29 členů)
Místo konání: zasedací síň v paláci Charitas, Praha 2
Program:
1. Zahájení doc. Ing. L. Němcová
2. vystoupení místopředsedy KDU-ČSL Mgr. Daniela Hermana
3. duchovní slovo P. Ing. Miloslava Fialy
4. volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. zpráva o činnosti SKS a ESU
informace o webových stránkách SKS
zpráva o činnosti Rady seniorů
6. zpráva o hospodaření SKS
7. zpráva Kontrolní komise
8. diskuse k uvedeným zprávám a jejich schválení
přestávka
9. projekt EAPN ke službám pro seniory v malých sídlech
10. Istanbulská úmluva – Ing. J. Šenkýř
11. Usnesení, závěr
1. Zahájila předsedkyně Lidmila Němcová, přivítala přítomné, řídila schůzi a seznámila je
s programem schůze. Členská schůze jej schválila.
Vstupní modlitbu pronesl P. Ing. Miloslav Fiala.
2. Místopředseda KDU-ČSL Mgr. Daniel Herman poděkoval za pozvání na členskou schůzi SKS.
Vyzdvihl nezastupitelnou roli seniorů v kontextu rodiny, jeho inspirovala babička. Senioři
předávají svým vnukům své životní příběhy a zkušenosti. Jeho příbuzní byli za války
v koncentráku a část se jich nevrátila, o rodinné historii často vyprávěla jeho babička. Dnešní
mladí znají IT, ale neznají novodobé dějiny. KDU-ČSL podporuje vícegenerační rodiny a chce,
aby standardní rodina byla součástí Základní listy práv a svobod.
Problematika pravdivých a nepravdivých informací, tzv. fake news, při ovlivňování společnosti.
Příští rok vzpomeneme 150. výročí narození Máhátmá Gándhího. D. Herman byl požádán, aby
se vyjádřil k jeho osobnosti a připomenul učení tolerance MG. Morální a duchovní obnova
společnosti nás vyzývá k odpovědnosti.
3. Otec Ing. M. Fiala připomněl příběh o rabínovi z východního Polska, který zdůrazňuje službu
lidem a komunikace s lidmi v dialogu.
V Bibli najdeme mnoho příkladů dialogu. Bůh vstupuje do dialogu s člověkem – od Adama,
Abraháma a jeho syn, Mojžíš, hořící keř a Desatero. Král David a Šalamoun. Bůh posílil
Jeremiáše, který se bál vychovávat lidi. Dialog Jana Křtitele. Ježíš a jeho dialog s apoštoly
Janem a Ondřejem. Apoštolové a Golgota – dialog nepřestává. I Hospodin potřebuje dialog
s člověkem!
Dialog v rodině, farnosti, obci a státu. Potřeba otvírat se druhým a budovat Nový svět ve svých
poměrech. To je naše poslání. Společnost po tom touží, i když to nepřizná. Dialog je znamení,
které provází KDU-ČSL. Citát Chestertona: „Lidé nejsou omezeni křesťanstvím, nikdy se s ním
opravdu nesetkali.“ Úkol Adventu – do jaké míry jsou naše vztahy opravdové?

4. Volba návrhové komise - navrženi Dagmar Koutská, Stanislav Kodys
Volba zapisovatele – navržen Jaroslav Hulák
Volba ověřovatele zápisu – navržen Václav Roubal
Členská schůze schvaluje návrhy výboru SKS a návrhů z pléna.
5. Zprávu o činnosti SKS a ESU přednesla předsedkyně SKS Lidmila Němcová a je součástí zápisu.
Informace o webových stránkách www.krestanstiseniori.cz představily a přednesly
předsedkyně SKS Lidmila Němcová a webmasterka Daria Křivánková.
Informace z Rady seniorů přednesl její místopředseda a čestný předseda SKS Václav Roubal.
6. Zprávu o hospodaření SKS v roce 2017 přednesl místopředseda SKS Karel Tomek. Zpráva
o hospodaření je součástí zápisu a byla schválena.
7. Zprávu Kontrolní komise o kontrole hospodaření přednesla její členka Jiřina Švejdová.
Kontrolní komise děkuje Karlu Tomkovi za příkladné vedení účetnictví SKS a neshledala v něm
žádné závady.
8. Členská schůze schvaluje po diskusi všechny přednesené zprávy.
Následovala diskuse k činnosti SKS. Během bohaté diskusní části mj. vystoupili:
Dagmar Koutská přednesla v diskusi informace z konference Rady seniorů Zdravotní aspekty
života seniorů, která se konala dne 30. 11. 2018. Zúčastnil se jí i premiér a ministr zdravotnictví
ČR. Přítomni byli i zástupci mezinárodní rady seniorů. Hovořilo se o potřebě konzultací seniorů
s lékárníky, aby se předešlo kontraindikacím léků. Prezentace budou na webu RS ČR.
Pavel Urban hovořil o svých špatných zkušenostech s lékařkou ve svém obvodu. Nemá zájem
o pacienta.
D. Herman informoval členskou schůzi SKS o rozhodnutí KDU-ČSL jít do evropských voleb
samostatně.
František Smutný se zmínil o tom, že je členem krajské rady seniorů Praha a zdůraznil význam
křesťanského pojetí rodiny.
S. Kodys krátce informoval o činnosti Klubu ve Žďáru, zástupkyně Teplické pobočky SKS
o specifické rukodělné činnosti pro RZ a o skonu P. J. Hurníka.
Přestávka 15 min.
9. Projekt EAPN ke službám pro seniory v malých sídlech. Předsedkyně Lidmila Němcová
spolupracovala jako konsultantka a garantka na projektu, který předložilo EAPN (dr. Schwarz)
pro MPSV k 31. 1. 2018. Projekt se týká podpory seniorů na úrovni menších měst a obcí.
K projektu proběhly dvě odborné konference. V Ostravě na konferenci měla referát její
spoluorganizátorka Lidmila Němcová, na jihlavské konferenci vystoupil v diskusi o sociální
práci ve Žďáře Stanislav Kodys. Vystoupení zástupců SKS bylo předsedou EAPN dr. Karlem
Schwarzem vysoce oceněno (viz zpráva o činnosti SKS).
10. Istanbulská úmluva. Jiří Šenkýř popsal tisíciletou historii vztahu muže a ženy v církvi včetně
všech nerovností a omylů, které tuto oblast provázely. Papež František svolává synodu
o rodině a vydává encykliku Amoris Laetitia. V čl. 54 se věnuje násilí páchanému na ženách
a domácímu násilí. Co je Istanbulská úmluva, proti níž vede ČBK kampaň? Úmluva Rady Evropy
o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí.

Jan Pavel II. v Listu ženám: jsme dědici dějin, kdy byla upírána důstojnost žen; žena byla
zotročována. Omlouvá se za podíl církve na útlaku žen.
Vídeňská úmluva, kde je ČR signatářem, konstatuje: smlouva musí být vykládána v dobré víře,
v souladu s obvyklým významem, který je dáván výrazům ve smlouvě v jejich celkové
souvislosti, a rovněž s přihlédnutím k předmětu a účelu smlouvy.
Česká republika má problematiku domácího násilí řešenu v zákoně a Policie ČR má oprávnění
k vykázání násilníka z bytu nebo domu, včetně bezprostředního okolí.
Po ukončení přednášky následovala bohatá diskuse.
11. Usnesení, závěr. Návrhová komise přednesla návrh usnesení, který byl po diskusi schválen.

Usnesení
Členská schůze SKS, konaná dne 6. 12. 2018
Schvaluje:
 přednesené zprávy
Doporučuje:
 Pokračovat v přeregistraci, v zakládání klubů po linii farností, KDU-ČSL a jiných zájmových
společenství a stabilizovat členskou základnu
 Zrealizovat centrální registr členů
 Spolupracovat s dalšími nevládními a církevními organizacemi
 Propagovat web. SKS www.krestanstiseniori.cz a zlepšit oboustranný kontakt s médii
 Pokračovat ve spolupráci s ESU a s dalšími zahraničními seniorskými organizacemi
 Hledat ochotné spolupracovníky pro centrální administrativní práce, vybavit sekretariát
 Uplatňovat nové formy a metody práce, dořešit optimální informovanost členské základny
 Členům SKS, aby zaznamenali svoje vzpomínky na významné politické dějinné události,
které prožili, pro jejich zachování ve společnosti, zejména mladší generaci.
 Členům SKS seznamovat se s církevními dokumenty
Zapsal: Jaroslav Hulák
Ověřil: Václav Roubal

