Zápis ze 36. schůze rozšířeného výboru SKS
dne 17. 6. 2021 od 13–16 hod.

hybridní formou v zasedačce KDU-ČSL v paláci Charitas
Přítomni prezenčně: Němcová, Hulák, Tomek, Roubal, Červená, Hrebíčková, Řivnáčová, Škoch,
Švejdová, Urban, Vaculínová, Vrlová, Kasal, Němec
přítomni on line: Kodys, Koutská, Nováková
omluveni: Volmanová
hosté: Hořava, Desatová, Pernes, Stodůlka, Tomková, Křivánková
Schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová (LN)
Program:
1. Po zahájení, úvodní modlitbě, schválení programu, volbě ověřovatele zápisu (I. Řivnáčová) a
instruktáži paní Darii Křivánkové k hybridní schůzi LN přivítala hosty: gen. sekretáře KDU-ČSL Mgr. Pavla
Hořavu, novou předsedkyni Rady seniorů ČR Ing. Desatovou, dřívějšího předsedu Dr. Pernese a další.
2. Slavnostní část – životní jubilea Dr. V. Roubala (95 let) a Ing. K. Tomka (80 let)
Dr. V. Němec přednesl za výbor SKS úvodní zdravici, ve které zdůraznil v životní cestě V. Roubala, že se
vždy opíral o správné křesťanské priority včetně zájmu o rodinu; v zájmu obecného blaha využíval svého
právního vzdělání a snažil se odstraňovat jakékoli překážky dialogem. Zasloužil se o vznik SKS. Dále
vystoupil generální sekretář KDU-ČSL Mgr. Pavel Hořava, Dr. Pernes a L. Desatová za RSČR připomněli
aktivity V. Roubala v zahraniční oblasti v RSČR a předali mu Čestné uznání RSČR k ukončení jeho činnosti
v RSČR. Předsedkyně SKS I další přítomnÍ předali dárky dr. Roubalovi a Ing. Tomkovi. Dr. Roubal
v děkovné řeči připomenul, že při jeho životní orientaci sehrál významnou úlohu sv. Josef.
3. Pracovní část
3.1. RSČR
Proběhla beseda s Ing. L. Desatovou. Nová předsedkyně RSČR zrekapitulovala volby na volebním sjezdu
RSČR, který proběhl online z objektivních důvodů v době pandemie. Připomenula nedávnou návštěvu
vedení RSČR u ředitele ČT Dvořáka k programům pro seniory, v níž se diskuse zúčastnila L. Němcová
s velmi konstruktivními náměty. Podpořila naši účast v Krajských Radách seniorů. Zástupci SKS – Tomek,
Nováková, Hrebíčková, Vrlová a Koutská informovali o svých zkušenostech, není dořešena naše účast
v Plzni. SKS je kolektivním členem v RSČR, Kluby reprezentují krajskou úroveň a je třeba vždy zdůraznit
příslušnost k SKS. Je nutno v krajských radách nabízet naše akce, prosazovat křesťanské přístupy a také
informovat předsedkyni a výbor SKS o své činnosti v Krajských Radách. Následovala diskuse, L. Desatová
předala poslední číslo časopisu Doba seniorů. Koncem června se bude konat prvé zasedání nového
kolegia Rady seniorů, zúčastní se L. Němcová.
Funkce v RSČR jsou bezplatné.
3.2. Spolupráce se Slovenskem
L. Němcová komunikuje pravidelně s Ing. Machem, nabídla ZKS účast na senátní konferenci v Praze
k 1100. výročí sv. Ludmily dne 14. 9. a další akce. K dnešnímu dni není jasné, zda papež František přijede
na Slovensko, bohužel oba termíny se kryjí. Jsme zváni na pouť do Šaštína a v listopadu na oslavy vzniku

ZKS, SKS zve slovenské představitele do Sv. Dobrotivé. Spolupráci se Slovenskem vítáme a upřesníme
brzy podle situace.
K. Vrlová informovala o své návštěvě na pouti ZKS na Skalce u Trenčína, účastníky tam pozdravila
jménem SKS. Přivezla Generácie a podporuje příhraniční spolupráci. Ostatní akce zatím budou řídit
L. Němcová s P. Machem.
3.3. ESU
Doposud se všechny akce ESU během pandemie konaly online. Rovněž plánovaná konference Letní
vídeňské akademie se bude konat on line 2. 7. 2021 na téma Senior v nové ekonomické a digitální době.
Všichni jsou vyzváni, aby se akce zúčastnili, předsedkyně rozešle informace. S. Kodys informoval o své
účasti online na Exekutivě ESU 16. 6. a o nejbližších úkolech (K. Tomek – druhý zástupce SKS v Exekutivě
se dosud nezúčastnil jednání kvůli počítačovým problémům, jeho účast je však nutná). Předsedkyně
ESU zdůraznila nutnost sledování programů ESU online, konference jsou pro všechny členy SKS.
V diskusi LN obhájila menší účast našich členů, protože sledování konferencí vyžaduje jazykové znalosti.
Obsah konferencí ESU je pravidelně umístěn na web. stráních SKS, Deklarace, Newsletter ESU rovněž,
spolu s krátkým resumé v češtině. Je třeba využívat Překladače – Translatoru.
3.4. Finance
O stavu financí informoval K. Tomek a L. Němcová. Byly odsouhlaseny výdaje: věnec R. Černému,
poštovní porta LN a pojištění na Slovensko, doprava na Slovensko pí Vrlové. J. Kasal zdůrazňuje nutnost
mít rezervy do příštího roku.
3.5. Jednání předsedkyně
 LN jednala s Šárkou Jelínkovou, která přislíbila rezervovat 25 vstupenek do senátu na konferenci
o sv. Ludmile dne 14. 9.
 Biskup Wasserbauer předal informační brožurku o akcích k roku sv. Ludmily a přislíbil podpořit
účast SKS na koncertech 16. 9. 2021.
 Ing. Blaha z PTP pošle program slavnostního aktu ve Sv. Dobrotivé.
 Prof. Piťha přislíbil přednášku o sv. Ludmile a o českých svatých.
V rámci diskuse byl projeven velký zájem o nabízené akce, můžeme zabezpečit účast na všech akcích,
zájem je zvláště o senátní konferenci, K. Vaculínová zjistí možnost zvýšení počtu míst na konferenci. LN
je nabídne i RSČR.
3.6. Termíny
Červenec 2021
- 2. 7. – Letní akademie ve Vídni ESU – online – Senior v novém digitálním a ekonomickém světě (pro
všechny členy SKS)
- 3. 7. – Exekutivní výbor, prezidium ESU – online – pouze pro členy Exek. výboru a prezidia ESU
- 27. 7. – Schůze výboru SKS, zasedačka KDU-ČSL od 10 hod. prezenčně
Září 2021
8. 9. – pouť do Šaštína, Slovensko
9. 9. – Sv. Dobrotivá s PTP, odjezd v 7.30 hotel Diplomat, Praha 6
14. 9. – konference v senátu k 1100 výročí sv. Ludmily

15. 9. – výborová schůze SKS od 13.15 hod.
16. 9. – koncert Oratorium sv. Ludmila, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 20.00 hod.
27. 9. – literární pásmo ke sv. Václavu – Stará Boleslav, 20 00 hod.
28. 9. – slavnostní mše sv. - St. Boleslav 10.00 hod.
Říjen 2021
4.10. Koncert ke Dni seniorů, Praha-7, Domovina, 14.30 hod.
4. Různé
4.1. Šanony s dokumentací činnosti KDU-ČSL pravděpodobně umístíme v Archivu KDU-ČSL, LN zjistí
u generálního sekretáře Hořavy.
4.2. Klub Praha 11 si zvolil za předsedu K. Tomka, za místopředsedy I. Řivnáčovou a P. Urbana, za členy
J. Švejdovou, J. Škocha a M. Tomkovou.
4.3. Nina Nováková informuje o termínech Matice Staroboleslavské, a to o literárním pořadu dne 27.9.
od 20 hod. a o mši sv. od 10 hod. ve Staré Boleslavi.
4.4. Nina Nováková se zúčastní pochodu do Lidic s Krajskou radu seniorů Středočeského kraje a položí
kytici.
4.5. Byly určeny dva termíny schůzí, a to v červenci a v září. V červenci budeme jednat konkrétně
o propagačních materiálech SKS k volbám a o publikaci k založení SKS. V. Roubal, D. Koutská a všichni
ostatní napíší pro jednání na červencovou schůzi sylaby, vzpomínky, fotografie aj.
4.6. Lidmila Němcová se zúčastnila mezinárodního semináře NKOS v Ružomberoku, Slovensko 10.6.–
13. 6.2021 k problematice Vlivy pandemie COVID-19 na zaměstnanost a sociální dialog na Katolické
univerzitě v Ružomberoku, kde vystoupila s referátem.
4.7. Konání volební schůze SKS se bude po dohodě všech přítomných konat po volbách do poslanecké
sněmovny ČR.
Příští schůze výboru SKS: prezenčně 27. července od 13.15 hod. v zasedací místnosti Charitasu ve
2. poschodí prezenčně 15. září od 13.15 hod. tamtéž

Zapsala: L. Němcová
Ověřila: I. Řivnáčová

