Zápis z 35. schůze výboru SKS dne 13.5. 2021 - on line 10.00 – 12.30 hod.
Přítomni: Němcová, Tomek, Řivnáčová, Kodys, Nováková, Hulák, Švejdová, Vrlová, Škoch
omluveni: Roubal, Urban, Volmanová, Němec, Kasal, Koutská, Červená
hosté: Šárka Jelínková, D. Křivánková
schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová – LN
Program:
1. Instrukce k průběhu před zahájením on-line schůze podala D. Křivánková.
2. Po zahájení, úvodní modlitbě, schválení programu a volbě ověřovatele zápisu (J. Hulák) byla
přivítána Šárka Jelínková, místopředsedkyně KDU-ČSL.
3. Kontrola úkolů z minulé schůze:
• K. Tomek převezl od dr. Roubala do místnosti SKS šanony s dokumentací činnosti SKS. Bude
třeba materiály vytřídit a poté předat do archivu KDU-ČSL.
• K. Tomek informuje o stavu financí SKS.
• K. Tomek informuje o pracovním jednání s M. Volmanovou, byly založeny finanční
dokumenty, zápisy ze schůzí SKS, odevzdáno daňové přiznání.
• Článek doc. Němcové o ESU a články Ing. Kasala a Dr. Roubala k úmrtí Ing. Reichla byly
opublikovány v časopise Nový Hlas a umístěny na webu SKS.
• Leták o Matici Staroboleslavské se má přepracovat – úkol trvá pro N. Novákovou.
• Publikace o založení SKS – nebylo diskutováno.
4. Příprava voleb do poslanecké sněmovny ČR
Šárka Jelínková, senátorka a 1.místopředsedkyně KDU-ČSL, hovořila o harmonogramu přípravy voleb, uvedla
program koalice i způsoby propagace a komunikace s občany. Připravuje zářijovou konferenci k výročí sv.
Ludmily v Senátu ČR za účasti vysoce postavených osobností. Sv. Ludmila nám slouží jako vzor mezigenerační
spolupráce a výchovy mladé generace.
Dále hovořila Nina Nováková, lídr KDU-ČSL na společné kandidátce Spolu ve Středočeském kraji. Zdůraznila
mj. myšlenku stabilní rodiny jako útočiště všech generací, nutnost sociální orientace, soudržnosti, nadšení
pro věc i modlitbu.
Jaroslav Hulák doplnil informace o průběhu sestavování kandidátek a uvítal účast N.Novákové na kadidátce
StČL. Němcová se sejde s Š. Jelínkovou, projedná možnost účasti členů SKS na konferenci i na dalších akcích k
výročí sv. Ludmily, uvažujeme pozvat i zástupce ZKS.
5. 4. sjezd Rady seniorů ČR
4. sjezd se konal dne 7.5. 2021 on line, za SKS se zúčastnili S. Kodys, L. Němcová, N. Nováková. Za SKS
hlasovala dopisem L. Němcová. Všichni delegáti SKS seznámili s průběhem konference RSČR; materiály
sjezdu i členové výboru SKS obdrželi e-mailem. Volby proběhly tajným hlasováním:
předsedkyně: Lenka Desatová; st. místopředseda Milan Taraba; místopředsedové: M. Hesová a M. Vajs.
Navržená L. Němcová nebyla zvolena jako místopředsedkyně, chyběl jí jeden hlas. LN byla však zvolena do
prezidia RSČR, které představuje cca 12 osob. M. Volmanová bude členkou revizní komise. Informace jsou
dostupné na webu RSČR a v Době seniorů. Informace vložíme na web. SKS.
Pro naši organizaci vyplývá nutnost se více zapojit do aktivit RSČR, vnášet do organizace křesťanské myšlení
a přístupy.
6. EAPN
LN hovořila o prioritách strategie EAPN, kterými jsou důstojný příjem, prevence bezdomovectví a dostupné
bydlení, kvalitní a udržitelné zaměstnání, řešení zadluženosti a prevence energetické chudoby.
7. ESU
20.4. se konala videokonference ke zdravotnickým otázkám v období pandemie. Referát podali ústně S. Kodys
a D. Koutská písemně. Dále se videokonference zúčastnil i V. Němec. LN referovala o činnosti ESU a o přípravě
tradiční letní vídeňské akademie online počátkem července. Viz Newsletter ESU a Deklarace Senioři a jejich
digitální začlenění do dnešní digitální společnosti (resumé článku v češtině L. Němcová).

8. Předpokládaná činnost klubů SKS nyní a po pandemii
Všichni zástupci klubů počítají s aktivní činností okamžitě po skončení pandemie, bohužel společné akce se
nikde nekonaly kvůli mimořádné zdravotnické situaci. Je třeba navázat kontakt se členy a zaktivizovat
členskou základnu. Kluby vytvoří jmenný přehled členské základny a zašlou ho do prázdnin L. Němcové.
Předsedkyně požádá p. Hořavu o poukázání 50 % slíbené částky 2021 na činnost.
9.
•
•
•
•
•
•
•

Různé
Dubnová pouť k hrobu F. Noska se uskutečnila v omezeném rozsahu.
Remedium – akce Rady seniorů – Praha – informace příště
Dostáváme informace od pí Čepelkové (Centrum pro seniory HK) a pí Jochové (Aliance pro rodinu).
J. Švejdová informuje o kulatém stolu Nouzový stav péče, kterého se online zúčastnila, organizovalo
MPSV.
Po dlouhé diskusi o termínu konání volební schůze SKS bylo rozhodnuto, že definitivní termín bude
určen na příští schůzi.
Diskuse o budoucnosti Evropy se zúčastnily N. Nováková a L. Němcová.
Webové stránky SKS jsou průběžně doplňovány.

• termín příští schůze výboru SKS: prezenčně čt 17.6. od 13.15 hod. v zasedací
místnosti Charitasu ve 2. poschodí. Možnost i připojení online po dohodě.

zapsala: Lidmila Němcová
ověřil: Jaroslav Hulák

