Zápis z 33. schůze výboru SKS dne 11. 2.2021 on line 10 – 12.30 hod.
Přítomni: Němcová, Tomek, Volmanová, Řivnáčová, Koutská, Kodys, Švejdová, Škoch, Kasal, Vrlová,
Nováková, Hrebíčková, Karas, Němec
hosté: D. Řeřichová, D. Křivánková
omluveni: Roubal, Urban, Hulák
schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová – LN
Program:
1. Instrukce k průběhu před zahájením on-line schůze podala D. Křivánková
2. Společenská část
následovala po zahájení, úvodní modlitbě, schválení programu a volbě ověřovatele zápisu (I. Řivnáčová).
Předsedkyně LN přivítala v rámci prvé části schůze hosta Mgr. Danielu Řeřichovu, předsedkyni festivalu
Mene Tekel která pohovořila o vzniku festivalu v r. 2007 a o jeho historii, cílech, webových stránkách a
tradičních akcích (Nerudova ul., senátní konference, práce se školami, přehlídka filmů, soutěže apod).
Pozvala členy SKS na slavnostní akt 25. 2. 2021 do Nerudovy ulice, Praha v 10.30 hod. Vlastní festival se
kvůli pandemii překládá na duben t.r.
Pro SKS je udržování národní paměti prioritou, aktivně se do akcí Mene Tekel zapojujeme po mnoho let.
Zjistíme podmínky stát se jednou z pořádajících organizací.
3. Pracovní část
3.1. Kontrola úkolů z minulé schůze
Předsedkyně a J. Kasal získali příslušné informace o sjezdu RSČR od funkcionářů RSČR. Oba hovořili přes
link s M. Jurečkou, předsedou KDU-ČSL o zapojení SKS do orgánů RSČR a k volbám. LN rozeslala před
schůzí výboru materiály ke sjezdu všem členům výboru SKS.
Web SKS je průběžně doplňován.
3.2. Hospodaření SKS
Zprávu podali K. Tomek a M. Volmanová. Byla provedena kontrola na místě v kanceláři SKS, doplněny
zápisy za r. 2020 a provedena kontrola hospodaření za 4. čtvrtletí 2020. K. Tomek informuje
o provedených platbách za Dobu seniorů a za web stránky SKS aj. Do konce března zašle daňové přiznání
a zaplatí roční příspěvky za r. 2021 do RSČR a EAPN.
3.3. Zprávy z ESU
Předsedkyně zkontaktovala redaktora Mareše a poslala svůj příspěvek a další materiály ESU pro otištění
v Novém Hlasu. Informovala o připravovaných akcích ESU, které se budou konat pravidelně každý měsíc
včetně března.
19. 1. 2021 proběhlo zasedání ESU on-line, o průběhu informoval S. Kodys. LN rozebrala podrobněji
projev em. předsedy ER Hermana van Rompey, který se stává základem pro další diskuse k budoucnosti
Evropy. Projev je vložen s krátkým úvodem LN na našich webových stránkách, byl rozeslán
europoslancům, M. Jurečkovi a dalším osobnostem. Obdrželi jsme lednový Newsletter ESU, ve kterém je
zpráva LN o tom, že schůze výboru SKS probíhají on-line.
3.4. Konference K budoucnosti Evropy v ČR
Byly upřesněny informace o konání zasedání skupin v rámci přípravy na velkou konferenci v druhé
polovině roku 2021. K dnešnímu dni pracují skupiny: všeobecná, sociálně-zdravotní, ekonomická,
vzdělávací, bezpečnostní, pro regiony a environmentální. Ve skupinách pracují L. Němcová a
N. Nováková. N. Nováková podala informaci o práci ve skupině pro vzdělávání, obecné informace LN.
3.5. Volby v ČR
J. Kasal informoval o stavu příprav voleb do Poslanecké sněmovny ČR se zaměřením na KDU-ČSL.
I. Řivnáčová doplnila informace o nedávném průběhu výběru kandidátů strany v Praze, uvedla i výsledky.
V rámci diskuse J. Kasal upozornil na současné stanovisko KDU-ČSL k volebnímu zákonu. V. Němec
upozornil na nevyužité návrhy, které před mnoha lety zpracovávali s dr. J. Plockem a které zůstaly
nevyžity; v té době nikdo z politiků neprojevil zájem. V. Němec předá informaci J. Kasalovi pro vedení
strany KDU-ČSL.

3.6. Rada seniorů RSČR a příprava na sjezd 2021
Sjezd se bude konat ve dnech 7. - 8. 5. 2021. J. Kasal a L. Němcová připravili a prodiskutovali návrhy
kandidátky SKS, kterou všichni obdrželi několik dní před schůzí. Kandidátka byla postupně probírána,
V. Roubal do funkce v kolegiu navrhnul J. Kasala, který se však vzdal kandidatury na tuto funkci.
V kolegiu obvykle zastupuje organizaci předseda organizace.
Byla diskutována důležitost práce v komisích na všech úrovních, zvláště komise sociální a zdravotní.
V diskusi vystoupily pí Koutská, Vrlová, Hrebíčková a další. Naše členy zajímá, jak Rada seniorů potažmo
seniorské organizace prosazují u vedoucích orgánů státu zájmy seniorů v oblasti očkování proti COVIDu
a prevenci. Je nutné prosazovat otázku sociálních služeb. Účast našich zástupců v orgánech RS je tedy
důležitá. Hlasování o dohodnutých návrzích proběhlo podle stanov.
Výsledky voleb (viz níže) pošle předsedkyně na příslušných formulářích, s razítkem SKS dr. Pernesovi,
a to e-mailem i doporučeným dopisem. Dále bude informovat M. Jurečku a zajistí přes dr. Pernese
a Ing. Tarabu také zapojení našich zástupců do Krajských rad seniorů RSČR. J. Kasal zkontaktuje
pí Radovou z RS - kraj Vysočina. Návrhy na ustavení komisí budeme podávat podle pokynů před sjezdem.
K. Tomek poukáže účastnický poplatek za 3 delegáty na sjezdu podle pokynů.
M. Volmanová a V. Roubal budou pozváni na sjezd RSČR mimo kvótu pro organizaci SKS, za KDU-ČSL
M. Jurečka.
Výsledky po hlasování:
a) 3 delegáti na sjezd RSČR v květnu 2021- L. Němcová, N. Nováková, S. Kodys (náhradníci: J. Hulák
+ V. Němec)*
b) Krajské Rady seniorů:
Středočeský kraj: N. Nováková
Zlínský kraj: K. Vrlová
Krajská rada - Praha: K. Tomek
Ústecký kraj: M. Hrebíčková
Plzeňský kraj: D. Koutská
c) kolegium: L. Němcová
d) prezidium: L. Němcová
e) Ústřední kontrolní revizní komise RSČR: M. Volmanová
* M. Volmanová a V. Roubal budou pozváni na sjezd RSČR mimo kvótu pro organizace SKS
3.7. Publikace o SKS
LN navrhuje zpracovat historii SKS od jejího vzniku do dneška. Je třeba využít pamětníků. Do příští
schůze zjistíme finanční náklady (všichni)
3.8. Návrh
Jan Kasal navrhuje, aby organizace SKS ve spolupráci s KDU-ČSL slavily v červenci Den prarodičů.
3.9. Různé
Bylo rozhodnuto, že schůzi ukončíme podle časového rozpisu krátce po 12 hod. Informace o činnosti
Klubů - pokud jsou - vložíme na web stránky, ostatní info přes e-mail.
zapsala: Lidmila Němcová
ověřila: Irena Řivnáčová
termín příští schůze: bude dohodnut později podle zdravotnické situace

