Zápis z 38. schůze rozšířeného výboru SKS dne 31. 8. 2021 od 10 - 12.30 hod.
hybridní formou v zasedačce KDU-ČSL v paláci Charitas
Přítomni prezenčně: Němcová, Hulák, Tomek, Roubal, Švejdová, Vrlová, Kasal, Volmanová, Červená,
Řivnáčová, Urban
přítomni on line: Nováková, Koutská, Kodys
omluveni: Němec, Hrebíčková, Škoch
Schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová (LN)
Program:
1. Zahájení, po úvodní modlitbě schválení programu schůze, ověřovatelkou J. Švejdová.
2. Plnění závěrů červencové schůze výboru SKS
•
•
•

•

•
•
•

•

Předsedkyně projednala všechny otázky se slovenským ZKS; bylo rozhodnuto, že se v novém
termínu 23. 9. poutě v Šaštíně z epidemiologických důvodů nezúčastníme. LN bude informovat
Ing. Macha.
2. 9. Krajská Rada seniorů – Praha; M. Volmanová zajistí účast K. Tomka, našeho zástupce v této
Radě.
9. 9. Svatá. Dobrotivá – Zaječov s PTP; předsedkyně soustředila 17 přihlášek, předala je
K. Tomkovi, projednala zapojení SKS do pietního aktu s Ing. Bláhou a s Ing. Švandrlíkem.
Informace o odjezdu autobusem z Prahy 6 předala Ing. Tomkovi, Volmanové, Koutské, Němcovi,
Řivnáčové a dalším. Organizaci a platby při odjezdu autobusem bude mít na starosti K. Tomek,
věnec zajistí předsedkyně.
14. 9. Konference k 1100. výročí smrti sv. Ludmily: LN zajistila u pí Klechové nakonec 30 míst pro
SKS, nabídla 15 míst Radě seniorů. Byly diskutovány přihlášky a došlo ke konsensu, v podstatě
všichni přihlášení členové za SKS získali místa. ZKS se nezúčastní z důvodu návštěvy papeže na
Slovensku, která se koná ve stejné době. Seznam přihlášených pošle do 6. 9. LN pí Klechové,
máme přislíbena - pokud bude možno - místa náhradní. Účast je předimenzována.
23. - 25. 9. kongres Madrid ESU, Španělsko – zúčastní se za SKS pouze L. Němcová,
ostatní hybridní formou. Cestovné letadlem pravděpodobně proplatí ESU, SKS souhlasí
s proplacením pojištění, s ubytováním před konferencí, podle potřeby ev. i s letenkou.
K. Vrlová přinesla leták, který vydal Klub Zlínsko k srpnové akci KDU-ČSL na Kroměřížsku.
Obsahuje rozhovor o seniorech se senátorkou Jelínkovou k akci KDU-ČSL v Kroměříži a výzvu
k členství v SKS-Zlínsko. Na příští schůzi přinese výtisky pro výbor SKS.
Předsedkyně se 26. 8. sešla s předsedkyní RSČR L. Desatovou, jednaly o Modré sovičce (grant,
prospekty), o soutěži Babička roku, o sportovních akcích a o zapojení SKS do krajských Rad.
Doporučujeme, aby L. Desatová oslovila krajské Rady seniorů s tím, že SKS je celorepublikovou
organizací a jejich zástupci mají právo se zúčastnit v kolegiich Krajských Rad (funguje dobře u
Ústeckého kraje, Praha, Středočeský kraj). Požadavek jí předá LN. Je třeba odbírat čísla Doby
seniorů a časopis propagovat. LN hovořila o své náplni činnosti v rámci RSČR, která ještě není
definována.
LN zasílala během srpna informace k akci u Mariánského sloupu dne 15. 8., k Alianci pro rodinu,
Zprávy hospice Prachatice, Centrum pro seniory Hradec Králové, soutěž Babička roku v říjnu t. r.
aj.

3. Podpora voleb do PSČR
•

Speciální číslo časopisu Křesťanský senior. J. Kasal vysvětlil znovu záměr této publikace,
kterou vydává SKS spolu s EAD. Je třeba, aby v rámci možností každý člen výboru SKS přispěl k
distribuci časopisu. Je určen pro seniory s pozitivním vztahem ke křesťanství. Lze si časopis
vyzvednout na Krajských Radách KDU-ČSL. Editorial napsala předsedkyně LN, odpověděla na
otázky, byla přiložena její fotografie. Dále byli prezentováni vedoucí kandidáti do PSČR za KDU ČSL s příslušným textem a fotografiemi. Je třeba využít větších akcí, např. ve Sv. Dobrotivé, na
slavnosti na Tetíně, oslav sv. Václava apod. Bylo konstatováno, že časopis je zdařilý a může
pomoci splnit volební úkol, vzadu je též otištěna výzva ke členství v SKS.

•

Předvolební kampaň Niny Novákové do PSČR Středočeského kraje za KDU-ČSL
N. Nováková informuje o nových formách při své kampani (např. oslovování občanů, pexesa,
farmářské trhy, pořádání mítinků, farnosti, ZOO a ekologické otázky aj).
Jejich mítinků se zúčastnil 2x Ing. Kasal v Kutné Hoře a v Benešově. Akce budou pokračovat, SKS
oficiálně kandidaturu NN podporuje.

•

Vysílání předvolebního klání na TV Prima dne 1. 9. se zúčastní jako diváci I. Řivnáčová a P.
Urban, L. Němcová položí otázku v diskusi. Na besedě vystoupí Babiš, Jurečka, Bartoš,
Hamáček.

4. ESU - připravované akce
Dne 23. 8. se konal mítink EXCO–ESU on-line (účast LN, v závěru S. Kodys, nezúčastnil se K. Tomek).
Šlo o přípravu Madridské konference k 25. výročí založení ESU a o finalizaci deklarace k Digitalizaci.
S rekapitulací deklarace vystoupili S. Kodys a LN. Připravují se změny ve statutu (volby do orgánů ESU,
prodloužení volebního období prezidenta a dalších orgánů). Finální podoba Deklarace k Digitalizaci bude
schválena na Kongresu. Za aktivní přístup při tvorbě Deklarace o digitalizaci byla pochválena LN.
5. Sborník k 20. výročí založení SKS
Předsedkyně konstatovala, že všichni autoři odeslali příspěvky, ovšem v různém stupni rozpracovanosti.
Je třeba doplnit úvodní kapitolu o založení SKS a o spolupráci s KDU-ČSL - V. Roubal. Tato kapitola je
základem pro kapitoly další. P. Urban upozorňuje na to, abychom přizvali ke zpracování žijící dlouholeté
členy SKS, kteří stáli u počátku vzniku organizace. Jde o Klub Prahy 11.
Po dlouhé diskusi všech členů bylo odsouhlaseno:
a) Vytvořit redakční komisi ve složení Němcová, Hulák, Kasal. O jazykovou korekturu Sborníku bude
požádán p. Jaroš (zjistí rychle I. Řivnáčová).
b) S redaktorem NH Pavlem Marešem hovořila LN, zatím nemá čas, až v prosinci, může doporučit jiného
korektora za úplatu.
c) Jako vzor předkládá J. Hulák kapitolu o činnosti klubu Žďár. Pro obálku Sborníku je třeba najít jiný motiv.
d) LN bude hovořit se všemi autory a požádá o doplnění či revizi do 15. 9.
e) LN odešle hotové příspěvky J. Hulákovi pro tiskárnu + vytvoří nově osnovu.
f) JH předloží do 15.9 .rámcový rozpočet většího nákladu.
g) Je třeba najít vhodné přílohy a fotografie - úkol pro všechny.
h) LN požádá o příspěvky p. kardinála, Z. Pernese, ev. biskupa Wasserbauera, M. Jurečku (Kasal), ev.
Wormse, Winze, Schwarze.
i) M.Volmanová poskytne přímo konsultace zájemcům k dokumentům, k datům a zápisům SKS od
založení organizace SKS (č.tel. 737648685).
6. Různé
• M. Volmanová informuje o pozvání pro členy výboru SKS od pí Radové na 30. 9. do Jihlavy na
slavnostní akci Krajské Rady seniorů.
• V nejbližší době odjedou do lázní J. Hulák, J.Švejdová, Volmanová (asi operace).
Příští schůze: 15. září od 13.15 hod.
zapsala: Lidmila Němcová
ověřila: Jiřina Švejdová

