Zápis z 37. schůze rozšířeného výboru SKS dne 27. 7. 2021 od 10 - 12.30
hod. hybridní formou v zasedačce KDU-ČSL v paláci Charitas
Přítomni prezenčně: Němcová, Hulák, Tomek, Kodys, Roubal, Švejdová, Vaculínová (za Vrlovou),
Kasal, Němec, Volmanová, Nováková
přítomni on line: Urban, Řivnáčová, Hrebíčková
omluveni: Koutská, Škoch
schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová (LN)
Program:
1. Zahájení, úvodní modlitbu pronesl dr. Roubal, schválení programu.
2. Plnění závěrů červnové schůze výboru SKS
- Předsedkyně předjednala většinu úkolů, včetně kooperace se Slovenskem. Proběhla
konstruktivní diskuse všech.
- K. Tomek informuje, že předal vyúčtování za 1. a 2. čtvrtletí M. Volmanové.
- SKS podpořilo tornádem poškozené území na Jižní Moravě částkou 5 000 Kč na spec. účet Charity
– Brno.
3. Plánované akce na nejbližší období
- 31. 8. v 10 hod. schůze výboru SKS prezenčně, Charitas.
- 2. 9. Krajská Rada seniorů – Praha; M. Volmanová zajistí účast K. Tomka, našeho zástupce v
Radě.
- 8. 9. Šaštín, Slovensko; bylo rozhodnuto, že se letos oficiálně poutě nezúčastníme. Hlavním
důvodem je nejistá pandemická situace a stále se měnící turistická opatření. L. Němcová vysvětlí
důvody předsedovi P. Machovi.
9. 9. Sv. Dobrotivá - Zaječov s PTP; již po několik let se připojujeme k pouti PTP do Sv. Dobrotivé.
Přihlášky se soustředí u K. Tomka do konce srpna. L. Němcová zjistí podrobnosti konání akce a
objedná květiny.
14. 9. Konference k 1100 výročí smrti sv. Ludmily; LN zajistila u pí Klechové 25 míst pro SKS,
nabídla je i Radě seniorů i slovenskému ZKS. ZKS se nezúčastní z důvodu návštěvy papeže na
Slovensku, která se koná ve stejné době. Seznam přihlášek budeme za SKS předkládat jednotně.
Zájemci ze všech Klubů předají ev. přes vedení Klubů svou přihlášku (jméno, č. OP a adresu) L.
Němcové do konce srpna.
15. 9. výborová schůze SKS od 13 hod.
23. - 25. 9. kongres Madrid ESU, Španělsko – zúčastní se L. Němcová, ostatní asi hybridní formou,
Vyřídí korespondenci s ESU.
27. 9. a 28. 9. - akce ke svátku sv. Václava - St. Boleslav, zajišťuje N. Nováková, info později.
4.10. koncert Rady seniorů v Praze - 7, Domovina
Akce poboček:
- 26.8. od 9 hod. Kroměříž, akce KDU-ČSL, zájemci se domluví s K. Vaculínovou 737273890
- 30.9. Rada seniorů, pobočka Jihlava
4. Příprava publikace k výročí vzniku SKS
- J. Hulák seznámil konkrétně s finančními otázkami a s vizuální formou předpokládané publikace,
předložil písemný návrh na základě konsultace s nakladatelstvím u Žďáru n. S. S formou publikace i
s finanční stránkou souhlasíme.

Bylo dohodnuto: - celkový počet výtisků 3000 ks, dojedná J. Hulák s p. Hořavou, výtisky budou
sloužit jako historický a propagační materiál SKS, bude k dispozici na sjezdu KDU-ČSL.
- JH zjistí finanční stránku většího nákladu, předpokládáme kolem 40 stran + 10% rezervu;
- zatím náklady na tisk kolem 20 000 Kč.za 1000 ks
- k částce je třeba připočíst i jazykovou úpravu, navrhujeme redaktora Mareše, kontakt LN
- ev. další výdaje.
- LN zajistí pro publikaci ISBN.
- M. Volmanová provedla rešerši v historických šanonech o základních materiálech SKS a podala
informaci. Je třeba vycházet z historických dat a vložit některé z dokumentů do publikace jako
přílohu.
- L. Němcová bude mít na starosti obsahovou stránku publikace. Všichni dodají první verzi svého
příspěvku v písemné elektronické formě do 20.8. Podrobnosti projedná s autory. Předpokládáme
přiložit dokumentaci a fotografie autorů článků.
LN osloví znovu i slovenské kolegy J. Mikloška a P. Macha.
- Souhlasíme s honorováním přepisu příspěvku V. Roubala cca 1000 Kč Kč podle rozsahu.
- K. Tomek svolá autory příspěvku Praha a rozdělí úkoly.
5. Spec. časopis Křesťanský senior
J, Kasal informuje o prodiskutovaném záměru vydat spec. číslo Křesťanský senior spolu s
Evropskou Akademií pro demokracii. Číslo by obsahovalo jednak editorial předsedkyně LN a
rozhovor s ní k seniorské problematice a další rozhovory.
Vše by bylo doprovázeno fotografiemi. Závěr časopisu by měl obsahovat výzvu ke vstupu do SKS –
připraví J. Hulák a J. Kasal. Termín do konce srpna.
- K. Vaculínová informuje o záměru vydat leták, který bude obsahovat rozhovor s dnešní
senátorkou Š. Jelínkovou v rámci Zlínského kraje.
6. Volby do poslanecké sněmovny ČR
N. Nováková informuje o své volební kampani za Středočeský kraj v rámci koalice Spolu. Chce
zkusit novou formu, oslovit přímo občany na ulici a pozvat je na místní besedu k EU. SKS jí vyjádřilo
podporu, hlasováním přítomní souhlasí (s jedním hlasem V. Němce proti) s uvedením SKS při
propagaci besed volební kampaně NN, které se budou konat v menším rozsahu; zúčastní se jich za
výbor J. Kasal a L. Němcová ev. podle potřeby další členové výboru.
7. Vídeňská letní akademie ESU on line 2. - 3. 7. 2021
O obsahu budeme hovořit příště. Akademie byla propojena se schůzí prezidia a EXCO.
Předsedkyně rozeslala všem Newsletter 7/2021 s obsahem celého průběhu a bude vložen na web.
SKS. Připomínky k Deklaraci k digitalizaci přepošle S Kodys a L. Němcová do počátku srpna na
ESU. Bohužel, příspěvky do ESU nejsou za tento rok vyrovnány, neobdrželi jsme – asi
nedopatřením – fakturu; urgovala ji LN přímo u An Hermans.
8. RSČR
Dne 24.6. se konalo kolegium RSČR, kterého se zúčastnila LN. Zápis z kolegia přepošle všem
členům. Krátce jsme diskutovali o formě sjezdu. Ostatní příště.
Příští schůze: 31. srpna od 10 hod. na Charitasu
zapsala: L. Němcová
ověřil: V. Němec

