Zápis ze 43. schůze výboru SKS dne 5. 1. 2022 od 10.30 hod. - 13 hod.
Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2
Přítomni: Němcová, Hulák, Kasal, Tomek, Vrlová, Nováková, Řivnáčová, Hrebíčková, Škoch,
Švejdová, Volmanová
Omluveni: Koutská, Němec, Kodys, Urban, Roubal
Schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová (LN)
Program:
1. Zahájení
Po úvodní modlitbě byl schválen program schůze.
2. Plnění úkolů z minulé schůze
- Zájemcům byly na závěr dnešní schůze k dispozici ke koupi knížky Prof. P. Piťhy z 20.12.
Fotografie ze setkání s prof. Piťhou rozešle LN.
- Předsedkyně předala manželce zesnulého Ing. Bláhy, ex- předsedy PTP, čtyři výtisky sborníku
SKS; nechala kolovat dopis, který obdržela od vedení PTP s tím, že by se měla organizace PTP
letos zrušit.
- PF 2022 od pomocného biskupa Z. Wasserbauera bylo vloženo na web SKS.
- M. Volmanová předala kopii smlouvy z 12. 6. 2003, která byla podepsána mezi KDU-ČSL a SKS
Ing. Kasalovi, J. Hulákovi a předsedkyni Němcové.
- Nebyl zakoupen papír a náplně do tiskárny.
3. Rekapitulace činnosti SKS za r. 2021
Předsedkyně rozdala přítomným usnesení členské schůze SKS konané dne 16. 11. 2021 v Praze.
Cílem dnešní schůze je vyhotovit plán práce za r. 2022. Dále
přednesla jako podklad k diskusi kladné i záporné stránky v naší činnosti za uplynulé období, ale
především za r. 2021. Zdůraznila, že byla ukončena první etapa v činnosti SKS. V posledních letech
byla činnost ovlivněna pandemií Covid - 19, digitalizací, nástupem zelené ekonomiky,
klimatickými změnami i větším spojením s politickou praxí. SKS se snažila odpovědět na
jednotlivé výzvy (viz sborník SKS). Předsedkyně zdůraznila vydání sborníku, on line a hybridní
formy schůze výboru, účast na online konferencích doma i v zahraničí, webové stránky, zakoupení
počítače, vydání nových stanov i volby nového výboru v listopadu 2021. Rovněž se SKS zapojila
výrazně do celostátní parlamentní volební kampaně, podařilo se nám získat místa v několika
krajských výborech Rady seniorů ČR, spolupracujeme se Slovenskem, účastníme se pravidelně
pietního aktu ve Sv. Dobrotivé a Mene Tekel festivalu, výrazně se angažujeme v ESU aj.
Našimi nedostatky jsou především: aktivnější práce se členskou základnou, zvýšení počtu členů a
klubů, zapojení se do grantové agentury, chybí nám administrativní síly a pracovníci pro drobnou
práci, úklid místnosti, využití naší místnosti, evidence členů apod. Veškerá práce je vykonávána
výborem zdarma. Cílem dnešní schůze je vyhotovit plán práce za r. 2022.
4. Po úvodu následovala diskuse, která se týkala rozšíření a zkvalitnění členské základny.
O evidenci členské základy budeme hovořit na příští schůzi v souvislosti s evidencí v RSČR.
Přibližně po hodinové diskusi, která se týkala identity občanské organizace a identity a cílů
politické strany byly přijaty následující závěry:
a) Výbor vítá iniciativu Ing. J. Kasala o možnosti rozšíření členské základny SKS. Jde o
kontaktování seniorů 65+ KDU-ČSL, nabídnout jim členství v klubech SKS v daných místech.
Nově vzniklé kluby budou schváleny výborem SKS. O postupu bude informovat J. Kasal na příští
výborové schůzi.
b) Krom této iniciativy budou osloveny farnosti či jiná církevní společenství - zodpovídá L.
Němcová
c) Bylo doporučeno zahájit práci na přípravě nové smlouvy mezi KDU-ČSL a SKS. Zodpovídá J.
Kasal, J. Hulák, L. Němcová a ev. další.

5. Plán práce jednotlivých klubů SKS
Zástupci jednotlivých klubů krátce představili své plány práce na prvé pololetí, které však mohou
býti modifikovány pandemickou situací v ČR. Znovu se k této problematice vrátíme v únoru.
6. Hospodaření SKS. Zprávu přednesl K. Tomek, který zkonstatoval, že finanční hospodaření za r.
2021 je plusové.
7. Splnění programu schůze
Program schůze nebyl splněn z časových důvodů, diskuse k některým aspektům členské základny
však byla nutná. Na program příští schůze zařadíme následující okruhy (obsah kompetencí
jednotlivých členů výboru, RSČR, aktivity v poslanecké sněmovně, spolupráce s KDU-ČSL, ESU a
Slovensko, spolupráce s Církví, propagace SKS).
8. Různé
- Je třeba dořešit předání funkce v kontrolním výboru SKS (M. Volmanová a K. Vrlová).
- Zapsání nových stanov SKS v OR a zjištění dalších náležitostí - zjistí L. Němcová
- Sborník SKS. J. Kasal a J. Hulák zajistí odevzdání 1000 ks sborníku P. Hořavovi k další
distribuci. Na příští schůzi budeme konkrétně o další distribuci.
- Dne 29. 11. 2021 vznikl nový klub v Jihlavě, předseda p. Horký. Schvalujeme.
zapsala: Lidmila Němcová
ověřila: Irena Řivnáčová
konání příští schůze výboru: 2.2.2022 od 10 hod. na Charitasu

