Zpráva o činnosti SKS od listopadu 2017 do 6. 12. 2018
Předkládá: Lidmila Němcová - předsedkyně
Zprávu doplnila: D. Křivánková – webmaster – praktickými ukázkami www.krestanstiseniori.cz
Úvodní poznámka k historii SKS
Dosavadní činnost SKS můžeme rozdělit do dvou etap. Na začátku prvé etapy po sametové revoluci
1989 se snažili zakladatelé využít nových možností svobodného zakládání organizací v návaznosti
na někdejší křesťanské organizace předválečné, které opět existovaly po r. 1945, ale po změně
režimu kolem roku 1949 musely zaniknout. Mezi zakladatele SKS patřili Miloš Lokajíček, Soňa
Kapišinská, Josef Plocek, Václav Roubal a další, opírali se o podporu především slovenských a
německých seniorských organizací. Prvním předsedou byl zvolen Dr. Václav Roubal. SKS uzavřela
smlouvu s KDU-ČSL, stala se členem ESU a Rady seniorů ČR.
Druhá etapa s cílem dynamizace činnosti jak v pobočkách, tak i ve volně spolupracujících farních
společenstvích začala volební členskou schůzí SKS dne 4. 11. 2017. Václav Roubal byl zvolen
čestným předsedou a zůstal jako zástupce SKS místopředsedou Rady seniorů ČR. Výbor pracoval ve
složení Lidmila Němcová – předsedkyně, K. Tomek a J. Hulák - místopředsedové, S. Kodys, D.
Koutská, I. Řivnáčová, P. Urban - členové výboru, M. Volmanová, J. Škoch, J. Švejdová – členové
revizní komise, V. Němec, J. Kasal – poradci. Jako duchovní rádce pokračuje P. Ing. M. Fiala.
1. Činnost členů výboru je bezplatná. Činnost výboru vychází z usnesení členské schůze SKS. Vedle
pravidelných měsíčních schůzí se konají jednou čtvrtletně rozšířené schůze výboru se zástupci a
členy jednotlivých poboček na vysoké společenské a odborné úrovni. Pozváni byli např.
místopředseda KDU-ČSL M. Jurečka, P. dr. J. Balík, doc. Mikloško, Mgr. Hořava, Ing. J. Šenkýř, z
jiných organizací dr. Pernes a dr. Schwarz, s významnými projevy pravidelně vystupuje P. Ing.
Fiala.
2. Za velký úspěch uplynulého období považujeme kvalitní web stránky SKS. Ty sice už dříve
existovaly, ale nebyly naplňovány. Od r. 2018 jsme získali webmasterku D. Křivánkovou, která
nám technicky tyto stránky spravuje, materiály pro web soustřeďuje a dodává Lidmila Němcová.
Domníváme se, že webové stránky jsou důležitým propagačním nástrojem, poskytují komplexní
informace o naší činnosti a jsou navštěvovány, staly se vizitkou naší organizace. Na webových
stránkách jsou v přehledném členění zveřejňovány nejenom články, ale také fotografie i videa,
filmy (www.krestanstiseniori.cz).
3. Spolupráce s dalšími organizacemi
Zahájili jsme výbornou spolupráci se zástupcem arcibiskupství pražského P. ThDr. Janem Balíkem,
PhD., kanovníkem a biskupským vikářem pro diakonii.
Spolupráce se uskutečňovala s organizacemi PTP, Právní narovnání zločinů komunizmu, Křesťanské
akademické fórum, Akademický klub aj. Vzhledem k tomu, že ve většině těchto organizací byli
členy senioři starší generace, projevil se přirozený úbytek členstva a např. PTP organizaci zrušilo,
existují pouze dva kluby. Řada našich členů jsou bývalí členové PTP. Obdobně je tomu u dalších
organizací např. PNZK, kde sice platforma existuje, ale komunikace probíhá přes e-mail. Nicméně
do těchto organizací jsme vysílali v r. 2018 naše zástupce a zúčastňovali jsme se jejich akcí
(tradičně Mene Tekel festivalu 2018 - filmy, konference v senátu, rekonstrukce procesů v
Pankrácké věznici, vzpomínkové akce). V r. 2018 poprvé jsme se zúčastnili vzpomínkového zájezdu
do Svaté Dobrotivé s Ministerstvem obrany a s představiteli PTP, předsedkyně zajistila účast
zástupce rodiny Tunegů ze Slovenska.

4. Paměti členů SKS jsme umístili na našich webových stránkách a vyzýváme další členy, aby
posílali ke zveřejnění příspěvky. Naši členové jsou pamětníky doby a mohou podávat svědectví
potřebná zvláště pro mladší generace. Navázali jsme kontakt s arcibiskupským gymnáziem Praha 2,
předali jim seznam osob, které jsou ochotny se zúčastnit besed se studenty, ale velká odezva
nepřišla. Spolupráce je otevřena. Předpokládáme, že zorganizujeme v r. 2019 besedu s mladými
v naší režii.
5. Od r. 2018 jsme vstoupili do EAPN a zúčastnili jsme se mnoha akcí v rámci projektu MPSV
“Služby pro seniory na malých sídlech”; projekt ve Žďáru nad Sázavou se nerealizoval vzhledem k
tomu, že úroveň služeb je tam již na vysoké úrovni. Z tohoto důvodu L. Němcová jako garantka
musela pomoci vyhledat jinou oblast, kterou se stalo Jablunkovsko. Předsedu EAPN dr. Schwarze
jsme pozvali na naši rozšířenou schůzi výboru SKS, aby prezentoval publikaci “Aktivně a
autonomně ve stáří”. Publikace byla k rozebrání a několik výtisků máme ještě k dispozici.
30. 11. se konala v Evropském domě v Praze mezinárodní konference EAPN pod záštitou
ministryně MPSV, které se hojně zúčastnili naši členové, L. Němcová vystoupila na ní se základním
referátem. V rámci projektu se uskutečnila dále konference v Ostravě (přednášela a
spoluorganizovala L. Němcová); obdobná konference se uskutečnila v Jihlavě, na které měl
diskusní příspěvek S. Kodys se zkušenostmi ze Žďáru n. S. EAPN rozvíjela na základě grantu i
spolupráci s Lotyšskem s obdobným tématem.
6. Byla navázána spolupráce s Polským kulturním střediskem v Praze. Probíhá jednání o promítání
polského dokumentárního filmu o r. 1968 na podzim 2019 ve středisku z iniciativy L. Němcové a
našich polských přátel (J. Marszalek a Muzeum polské historie ve Varšavě).
- LN přednášela o seniorské problematice v Polsku na Ekonomickém foru v Krynici v září 2018
spolu s prezidentkou ESU An Hermans a s Januszem Marszalkem.
7. Kooperace se zahraničím
- V prosinci 2017 se konal několikadenní zájezd do Bruselu, kterého se zúčastnili naši členové.
Zájezd garantovala europoslankyně Šojdrová.
- Besedy s Brémskými seniory na podzim 2018 se zúčastnili v Praze Dr. Roubal a Ing. Tomek.
- V rámci spolupráce se Slovenskem jsme pozvali doc. Mikloška na naše rozšířené zasedání výboru,
přednesl přednášku. Delegace SKS jela v prosinci na schůzi výboru ZKS do Bratislavy a na předávání
cen charitativním organizacím. Bude dále jednáno o konkrétní realistické spolupráci.
8. Základ činnosti SKS spočívá na práci v Klubech SKS. Výborně pracovaly Kluby v Praze 11, ve
Žďáru n. S., v Teplicích, máme kontakt se Spořilovem, Třebíčí. Jejich náplň činnosti se lišila podle
zájmu členů. Některé zdůrazňovaly aktuální přednáškovou či zájezdovou činnost, jiné se věnují
přátelskému setkávání, besedám se známými osobnostmi, spolupracují s místními orgány, účastní
se v pěveckých sborech, organizují Pašijové hry. Teplická pobočka kromě jiného se zabývá
dobrovolnými aktivitami - pletou obvazy pro malomocné, nyní i deky pro rozvojové země, vyrábějí
panenky pro Unicef, doučují Romy apod. Předsedkyně každou pobočku navštívila a setkala se s
členy. Viz web stránky SKS.
9. Registrace organizace a přeregistrace členů
- Registrace organizace byla dokončena (L. Němcová a J. Hulák).
- Podle usnesení členské schůze je třeba provést přeregistraci členů a rozšířit členskou základnu.
Tento úkol trvá. Mezi seniory dnes již nacházíme několik generací seniorů: mladší - ovládají
techniku, jsou lépe jazykově vybavení, někteří ještě pracují; starší generace od 70 let výše se
potřebuje dovzdělat v počítačové gramotnosti, musí více pečovat o zdraví; ale jsou zde i občané

starší 85 let s bohatými rodinnými i osobními zkušenostmi, kterými mohou obohatit naše veřejné
působení. Je nutné s těmito skupinami pracovat při výběru programů.
Pro zajištění úkolu je nutno provést centrální evidenci, abychom mohli informovat našeho člena emailem. Z tohoto důvodu je důležité najít v našich řadách člena, který bude mít evidenci na
starosti. Počítačová gramotnost je důležitá pro vzájemnou komunikaci, neboť poštovné je drahé.
Práce s počítačem zůstává velkým problémem pro starší seniorskou populací SKS a je nutno najít
řešení pro efektivní komunikaci. Je třeba, aby se výbor tímto problémem zabýval.
Při náboru nových členů se setkáváme s názorem, že senioři žádnou vrcholovou seniorskou
organizaci nepotřebují, jsou znechuceni dnešní politikou. Zapomínají však, že SKS má mimořádnou
možnost reprezentovat a prosazovat křesťanské vize a zájmy seniorů na místech, kde se o
seniorech rozhoduje. Naši členové výboru jsou aktivně činní v místních zastupitelstvích, v Radě
seniorů a v ESU (Dr. Roubal, I. Řivnáčová, M. Volmanová, L. Němcová a další).
10. Spolupráce s médii. L. Němcová měla otištěn v r. 2018 rozhovor v č. 46 Katolického týdeníku,
dále natočila pořad pro Rádio Proglas (vysílání v prosinci). Dále byl otištěn její článek ke spolupráci
se Slovenskem v časopise Generácie (vše na web. SKS). Poskytla interview polským časopisům k
universitám 3. věku. Řada článků z pera našich členů o činnosti SKS byla otištěna v místním či
farním tisku. Odebíráme časopisy Monitor, Radu seniorů; podporujeme TV Noe a Proglas.
11. Spolupráce s KDU-ČSL. KDU-ČSL podporovala činnost SKS různým způsobem (poskytnutím
místnosti, finančně, poradenstvím). D. Křivánková pracuje jako webmaster pro SKS.
Praha, 6. 12. 2018
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