Zápis z 34. schůze výboru SKS dne 26.3.2021 on line 10 – 12.30 hod.
Přítomni: Němcová, Tomek, Volmanová, Řivnáčová, Koutská, Kodys, Kasal, Nováková, Hrebíčková,
Němec, Válek (Zlínsko)
hosté: T. Zdechovský, D. Křivánková
omluveni: Roubal, Urban, Hulák, Švejdová, Vrlová
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
europoslance T. Zdechovského. Proběhla diskuse k budoucnosti Evropy ve formě otázka –
odpověď, beseda trvala téměř jednu hodinu. Spektrum otázek bylo velice široké, doplněné
osobními zkušenostmi a praktickými příklady z praxe pana europoslance.
3. Pracovní část
3.1. Kontrola úkolů z minulé schůze
Šanony s materiály SKS z dřívějšího období vyzvedne od dr. Roubala K. Tomek a převeze je do místnosti
SKS na Charitasu, poté budou uloženy v archivu KDU-ČSL. Základní dokumenty o založení organizace
by se měly nacházet v místnosti SKS.
- RSČR - viz dále.
- Předsedkyně odeslala redaktorovi Nový Hlas materiály a svůj článek o ESU, vše bylo přijato a bude
v těchto dnech opublikováno v novém čísle časopisu.
3. 2. Hospodaření SKS
Zprávu podal K. Tomek. Je třeba odevzdat daňové přiznáni na daň. úřad s podpisem předsedkyně (vyřídí
KT a LN do konce března). Ostatní platby vyřízeny.
3.3. Rada seniorů RSČR a příprava na sjezd 2021.
- Podle sdělení dr. Pernese se sjezd se bude konat ve dnech 7. - 8. 5.on line, informace členské organizace
obdrží.
- L. Němcová odeslala všechny materiály, návrhy kandidátek na sjezd, návrhy SKS do orgánů
celostátních i krajských rad RSČR. Někteří předsedové krajských rad již navázali kontakt s našimi
delegáty (Ústecký, Kraj-Praha, Středočeský – je třeba ověřit kraj Zlínský a Plzeňský.
- Ohledně voleb do Rad vlády v nejrůznějších oblastech bylo po diskusi dohodnuto, že vyčkáme do
podzimních voleb, po kterých se budou členové v Radách doplňovat. Ing. Kasal připraví seznam
existujících Rad vlády a zašle předsedkyni; vedoucí klubů zatím připraví vhodné kandidáty z řad členů
SKS, kteří odpovídají svou kvalifikací a zájmem o určité oblasti.
- Na žádost RSČR LN provedla výzkum názorů k vakcinaci Sputnikem mezi členy rozšířeného výboru
SKS a stanovisko poslala na vedení RSČR.
- Minulý týden došlo ke schůzce M. Jurečky s Z. Pernesem.
3.4. Podzimní volby v ČR
J. Kasal informoval o stavu příprav voleb do Poslanecké sněmovny ČR se zaměřením na KDU-ČSL,
představil aktuální výzkum preferencí volebních stran v ČR.
3.5. Zprávy z ESU
LN informovala o konání schůze EXCO ESU online dne 23.3. Za SKS se zúčastnili L. Němcová a S.
Kodys. Členské příspěvky zůstanou ve stejné výši jako loni, bylo schváleno hospodaření ESU.
Akce ESU se letos nekonaly kvůli pandemii, v červenci se plánuje online konference ve Vídni.
Dále byla prezentována Deklarace ESU k vědecko-technickému rozvoji, členské organizace dodaly
připomínky a doplňky k Deklaraci. SKS doporučilo, abychom při rozvoji digitální gramotnosti mezi
seniory nezapomněli na hendikepované osoby, abychom propagovali zdravý rovnovážný životní styl aj.
LN zpracuje resumé Deklarace v češtině a umístí na web. stránkách SKS.

Po ukončení EXCO následovaly přednášky o digitálním rozvoji, který zasahuje a ovlivní kladně i záporně
život našich občanů, především seniorů.
3.6. Publikace o založení SKS. Vedení SKS navrhuje zpracovat historii SKS od jejího vzniku do dneška.
Je třeba využít pamětníků, kteří jsou ochotni zaslat příspěvek. Vzhledem k tomu, že první předseda SKS
organizace Roubal nebyl přítomen, se tento bod přesouvá na příští schůzi. LN jednala s redaktorem
Nového Hlasu o technikáliích.
3.7. Příprava volební členské schůze v r. 2021
Po delší diskusi bylo dohodnuto, že je třeba letos členskou schůzi uskutečnit, a to prezenční formou,
nikoliv on line. Termín schůze se bude konat v závislosti na vývoji pandemie a nouzového stavu, dnes je
těžké predikovat. Navrhujeme červen či září, ev. po podzimních volbách. Musíme jednat flexibilně.
J. Hulák bude mít na starosti zajištění místnosti, administrativu, volební lístky; oznámení v KT
K. Tomek, obsah LN. Na příští schůzi SKS se budeme zabývat strategií SKS. Je nutné se zamyslet nad
způsobem voleb a strategií, kompetencemi, rozšíření členské základny apod..
3.8. Semináře on line
- Nina Nováková seznámila s obsahem semináře K paliativní péči. Zdůraznila význam spirituality pro
každého občana, zvláště na sklonu života. Poznatky ze semináře přenesla do výuky na gymnáziu.
Semináře se zúčastnilo více účastníků z SKS. Předsedkyně Klubu Zlínsko K. Vrlová nabízí přednášku
k paliativní péči ostatním Klubům SKS, ve které zdůrazní osobní zkušenosti a praxi při doprovázení
umírajících.
- L. Němcová se zúčastnila odborné konference ke Spiritualitě v sociálních službách na Jihočeské
univerzitě, teologické fakultě ( viz web. stránky fakulty).
- L. Němcová přednášela na evropské konferenci EZA 13.3. on line z Portugalska ve franštině k Formám
práce v digitální době.
- Nina Nováková a Lidmila Němcová se účastní za SKS diskusí k budoucnosti Evropy online v ČR
(podporuje EAPN).
3.9. Aktuální aktivity Klubů
M. Hrebíčková informovala o pletení ponožek a jiných potřeb z vlny pro bezdomovce; Zlínský Klub
udržuje pravidelný písemný či tel. kontakt se členy; obdobně hovořili S. Kodys (cyklistika), D. Koutská,
N. Nováková, I. Řivnáčová. Akce nelze konat kvůli nouzovému stavu.
- N. Nováková informuje o Matici Staroboleslavské. Dodá LN o Matici leták; je možné, aby naši členové
uvažovali o členství v Matici.
- I. Řivnáčová informuje o petici pro rodinné autobusové dopravce. Petice klientů se obrací na vládu, aby
podpořila autobusovou dopravu, která spěje k zániku, protože nemohou již rok vykonávat svou činnost.
Bylo odsouhlaseno, že za SKS podepíše petici předsedkyně vzhledem k tomu, že Klub Prahy 11 po
mnoho let služeb autobusové firmy Dobrobus využívá.
4. Různé
- Web. SKS
- Byla schválena odměna D. Křivánkové formou Dohody o provedení práce "Za organizaci videomítinků" ve výši 2.500 Kč.
- Byly rozeslány informace členům výboru o Evropských fondech, List biskupů k volbám, info
o grantech. Aliance pro rodinu aj..
- J. Mikloško přislíbil účast na výborové schůzi SKS on line.
- Bylo připomenuto zamyšlení P. Ing. M. Fialy k Velikonocům; je vloženo na webu SKS.
zapsala: Lidmila Němcová
ověřila: Irena Řivnáčová
termín příští schůze: bude dohodnut později podle pandemické situace

