Zápis ze 46. schůze výboru SKS
ze dne 12. 4. 2022 od 13 hod.
v knihovně KDU-ČSL
Přítomni:
on-line: Nováková (částečně), Hulák,
prezenčně: Němcová, Tomek (KT), Řivnáčová, Hrebíčková, Kasal, Škoch,
Volmanová, Vrlová (KV)
omluveni: Němec, Urban, Švejdová, Koutská, Červená
schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová (LN)

Program:
1. Zahájení
Po úvodní modlitbě a četbě poselství k velikonocům od P. Ing. Fialy byl schválen
program schůze.
2. Plnění úkolů z minulé schůze
Předsedkyně kontrolní komise K. Vrlová informovala o úklidu místnosti a vyřazování
písemností, který provedla sama, později i s předsedkyní. Obdrželi jsme fakturu za
úklid místnosti - proplatí KT. KV osloví majitele inkoustové tiskárny a předá mu
tiskárnu, dále provede evidenci majetku v místnosti SKS s hospodářem KDU-ČSL.
Otázkou zůstávají židle, které jsou částečně nepoužitelné, ale potřebujeme je. - úkol
trvá.
Je třeba zakoupit prostředky na úklid a administrativu (seznam předá KV hospodáři
KT, který je obstará).
Evidenci knih a časopisy provede J. Švejdová s KV a LN. Časopis Monitor se bude
archivovat i z minulých let.
Bible patří dr. Roubalovi, rozhodne o jejich využití. Je třeba zprovoznit počítač.
Distribuce Sborníků - úkol trvá.
Odběr časopisů Doba seniorů - úkol trvá.
Klíče od místnosti budou mít pouze předsedkyně a místopředsedové + předsedkyně
kontrolní komise K. Vrlová. (Zajistí L. Němcová)
Evidence členů trvá. (J. Hulák)
Doporučujeme založit kroniky klubů a celostátních akcí, včetně fotografií..
3. Zpráva o hospodaření
K. Tomek informuje o aktuálním stavu hospodaření SKS, výbor vzal na vědomí.
Předsedkyně požádá Mgr. P. Hořavu o část příspěvku na činnost SKS za r. 2022.
4. Kulatý stůl dne 5. 5. v poslanecké sněmovně ČR
Poslankyně N. Nováková uspořádá kulatý stůl k seniorské problematice dne 5. 5. od
10 hod. v PS, zve výbor SKS, vysvětlila poslání a průběh kulatého stolu. Bylo
dohodnuto, že po ukončení kulatého stolu bude následovat výborová schůze
v místnosti PS. Podrobné informace budou následovat, včetně info o občerstvení
během polední přestávky.

Referáty za SKS cca 10 min. přednesou:
Lidmila Němcová – Evropská seniorská unie – ESU a její cíle (úvodní referát)
Karla Vrlová - Zdravotní problematika - zkušenosti z praxe
V diskusi vystoupí:
Jan Kasal - důchodová reforma
Michaela Hrebíčková - problémy seniorů Teplicka ev. další zájemci.
5. Informace o spolupráci s KDU-ČSL podal Ing. J. Kasal, odpověděl na četné dotazy
(Hnutí pro život, Ukrajina, sjezd KDU-ČSL, doprava, podpora důchodců a další).
6. Informace z Klubů SKS
- Klub Teplicko
Info podala M. Hrebíčková. Dne 6. 4. se konala výroční členské schůze za účasti
předsedkyně L. Němcové, P. M. Martínka a p. Kalabzy, předsedy NGO na Teplicku.
Bohužel, pozvaní běženci z Ukrajiny se nedostavili z různých důvodů. Informace
o schůzi byly vloženy na web. SKS (autorka LN).
- Klub Zlínsko
K. Vrlová informovala o setkání její pobočky se zástupci ZKS - Trenčín na Zlínsku.
Jednalo se především o budoucí příhraniční spolupráci. Článek o setkání byl umístěn
na web. SKS.
- Klub Žďár n.S.
Podle J. Huláka se bude výroční členská schůze Klubu konat 14. 4., dále hovořil
o připravovaném programu. Zprávu vložíme na web. SKS. S. Kodys vede cyklistický
kroužek, zprávu o sportovní činnosti Klubu a fotografie zašle na Radu seniorů do
soutěže Senior foto.
- Klub Praha 11
K.Tomek sdělil, že se v posledních dvou letech neuskutečnily kvůli covidové epidemii
žádné tradiční akce. I. Řivnáčová doplnila, že dne 3. dubna proběhla Křížová cesta na
Petříně, každý týden probíhá na faře setkávání Život z víry, akce vede jáhen Urban.
Klub připravuje na počátek června zájezd do Jižních Čech.
7. Rada seniorů ĆR
- K. Tomek, M. Volmanová (za RSČR - Praha ) přestavili aktivity pro nejbližší období,
k dispozici jsou vstupenky na 4. 10., které budeme distribuovat později; dne 23. 4. se
bude konat od 10 - 15 hod. Sportovní den ve Žlutých lázních.
- M. Hrebíčková pravidelně navštěvuje zasedání Krajské rady v Ústí n. L.
- Je třeba dořešit pozvánky na krajské rady pro Ing. Kasala do Jihlavy a K. Vrlové ve
Zlínském kraji (úkol pro L. Němcovou).
- L. Němcová informovala o své účasti na prezidiu RSČR 24. 3., hovořila na něm
o činnosti ESU a o poslední online konferenci k Ukrajině. Dále byly probírány akce
celostátního významu - Babička roku, Sportovní hry, Běh míru, Senior foto, Moudrá
sovička, Jedu s dobou. Info je na web. RSČR.
Poslala článek o setkání SKS s kardinálem Dukou do Doby seniorů.
Informovala o připravovaném sjezdu KDU-ČSL.
- I. Řivnáčová informovala o rozhovoru s p. Veisem z RSČR o sportovních aktivitách.
Výbor SKS po diskusi rozhodnul, že se letos nezúčastníme Sportovních her RSČR.
Budeme však propagovat zdravý životní styl a prevenci.
- M. Volmanová přinesla písemné vyjádření předsedkyně RSČR-Praha Ing. Steinové,
že " M. Volmanová byla řádně zvolena do krajské rady seniorů - Praha, a to do její
revizní komise".

8. Evropská seniorská unie
Předsedkyně LN podala informaci o konferenci ESU online dne 17. 3. od 11 hod.
k Ukrajině. Zúčastnili se jí členové SKS LN, KT, S. Kodys, D. Koutská.
Další konference ESU online se bude konat 19. dubna od 11 - 12.30 hod. Bližší
informace budou zaslány.
Předsedkyně se zúčastní zasedání předsednictva ESU a kongresu EPP v Rotterdamu
dne 30. 5. - 1. 6. 2022. Výbor odsouhlasil proplacení letenky a ubytování.
9. Různé
- Byla odsouhlasena částka 800 Kč za ubytování K. Vrlové v hotelu dne 22. 2. 2022.
- 4. 4. se setkala LN s Mgr. J. Jochovou z Aliance pro rodinu, hovořily o vzájemné
informovanosti. LN jí předala sborník, SKS obdrželo 3 publikace Aliance do knihovny.
- LN se zúčastnila na UK v Karolinu konference Česko-baltské století 1921–2021 a
setkání s firmou pro zdraví dne 5.4.
- Jaroslav Hulák informoval o sjezdu KDU-ČSL, který se bude konat ve dnech 23. 24. 4. v Ostravě, na kterém představíme vlastní panel. Obsahově informace o SKS
zjednodušil, budou k dispozici sborníky, letáky a přihlášky. Je třeba proplatit práci
grafika ( proplatí KT).
- LN krátce informovala o obsahu svého 5-ti minutového vystoupení na sjezdu KDUČSL, který přednese jako host.
- Web. SKS je průběžně doplňován, nyní je doplněn o článek P. Ing. Fialy a
o příspěvek klubů Zlín a Teplice.
zapsala: L. Němcová
ověřil:
Příští schůze SKS se bude konat dne 5. května od 10 hod. - 14 hod. v parlamentu
ČR. Schůze bude následovat po kulatém stole, který pořádá N. Nováková.

