Zápis z členské volební schůze Sdružení křesťanských seniorů,
konané dne 16. 11. 2021 v Praze
Přítomni: viz prezenční listina
Místo: Malý sál Paláce Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2
Schůzi řídila: Lidmila Němcová, předsedkyně SKS
PROGRAM:
1. ZAHÁJENÍ, VSTUPNÍ MODLITBA
Schůzi zahájila předsedkyně přivítáním členů SKS a hostů, upozornila na hygienická opatření a kontrolu
bezinfekčnosti, která byla prováděna při prezenci. Modlitbu pronesl jáhen P. Urban.
2. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI;
Všichni přítomni obdrželi materiály ke schválení v písemné formě.
Schválení procedurálních záležitostí vedl p. Jaroslav Hulák.
Představil program schůze, - schválen všemi hlasy
Návrh návrhová komise ve složení (S. Kodys, M. Hrebíčková), - schválena všemi hlasy
Návrh volební komise (M. Radová, O. Červená, M. Vašková), - schválena všemi hlasy
Zapisovatelka I. Řivnáčová, - schválena všemi hlasy
Ověřovatel zápisu K. Vrlová; - schválena všemi hlasy
3. ZMĚNY STANOV SKS, Z.S. A JEDNACÍHO A VOLEBNÍHO ŘÁDU
J. Kasal představil návrh nových stanov spolku, vyložil důvody navrhovaných změn. Návrh stanov všichni
přítomní obdrželi. Proběhla diskuze k navrhovaným změnám.
Stanovy v předloženém znění byly jednomyslně schváleny.
Návrh jednacího a volebního řádu - po projednání a diskuzi jednomyslně schválen.
Podle nových stanov bude probíhat dnešní volební schůze. Všemi hlasy byla schválena volba do nového
výboru SKS veřejným hlasováním - aklamací.
Je třeba nové stanovy SKS zaregistrovat u příslušného správního orgánu v Praze. (Příloha – schválené
stanovy). - zajistí předsedkyně.
4. DUCHOVNÍ SLOVO přednesl místo P. Ing. M. Fialy jáhen P. Urban z farnosti sv. Františka v Praze
5. ZPRÁVY O ČINNOSTI SKS ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2017 – 2021
a) Zprávu o činnosti SKS za uplynulé období přednesla L. Němcová. Zdůraznila, že letos SKS oslaví 20 let
od svého založení. K tomuto datu vydává SKS Sborník Historie SKS 2001 – 2021. Činnost lze rozdělit do
dvou etap 2001-2013 a od r. 2013. Poslední etapa je složitější, dochází k většímu sepjetí členů
s politickou praxí, s místní komunitou i s procesy digitalizace. Naši členové ovlivňují společenské dění na
všech úrovních od místního zastupitelstva až po poslanecký post. Zdůraznila vstup SKS do ESU, smlouvu
KDU-ČSL s SKS, kterou hodláme obnovovat, dále vstup SKS do Rady seniorů, ve které jsme zastávali a
zastáváme významné funkce. Důležitá je spolupráce s Církví. Chceme, aby naše křesťanské myšlenky byly
slyšet a abychom našimi křesťanskými myšlenkami ovlivňovali společnost. Podrobný výčet konkrétních
akcí je uveden mj. ve Sborníku.
Všichni funkcionáři SKS pracovali bezplatně, nemáme placené administrativní síly a je třeba zakoupit
počítač.

L. Němcová poděkovala odstupujícímu výboru, každý z členů výboru obdržel uháčkovaný růženec, který
vyrobila kolegyně Salačová z Klubu Teplice, jako poděkování za práci v SKS.
b) Webové stránky SKS představila D. Křivánková, webmasterka. Web. stránky jsou pravidelně
doplňovány L. Němcovou a technicky D. Křivánkovou, jsou dobrou vizitkou SKS. Schůze SKS byly
organizovány v lockdownovém období on line i hybridní formou.
c) Zprávu o hospodaření SKS přednesl K. Tomek, hospodář SKS (viz příloha)
d) Zprávu kontrolní komise přednesla členka kontrolní komise J. Švejdová (viz příloha).
6. ROZPRAVA K PŘEDLOŽENÝM ZPRÁVÁM
Po rozpravě k uvedeným zprávám došlo ke schválení zprávy o činnosti SKS přednesenou předsedkyní,
zprávy o hospodaření od K. Tomka a zprávy kontrolní komise přednesenou J. Švejdovou všemi hlasy.
8. VOLBY VÝBORU A KONTROLNÍ KOMISE SKS NA 2021 – 2025
Předsedkyně volební komise SKS M. Radová představila navrhované kandidáty do nového výboru a
kontrolní komise na 4leté období. Členská schůze podle stanov schválila počet členů výboru SKS a
kontrolní komise SKS. (1 předsedkyně, 2 místopředsedové a 4 členové výboru a 4 členové kontrolní
komise). Navržení kandidáti se krátce představili a vyjádřili představu své činnosti v SKS.
Navržený výbor SKS:
• Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., předsedkyně
• Ing. Karel Tomek a Jaroslav Hulák – místopředsedové
• Mgr. Ing. Jan Kasal, Mgr. Nina Nováková, Ing. Irena Řivnáčová a Mgr. Pavel Urban – členové
výboru
Navržená kontrolní komise SKS:
•

Jaroslav Škoch, Jiřina Švejdová, Marie Volmanová, Karla Vrlová

Členská schůze jednomyslně schválila navržené kandidáty.
Dále členská schůze schválila
•
•

Poradce výboru: RNDr. Ing. Václav Němec, RNDr. Dagmar Koutská, Ing. Stanislav Kodys
Čestného předsedu: JUDr. Václav Roubal

9. VYSTOUPENÍ HOSTŮ:
Následovala vystoupení Ing. Mariána Jurečky, předsedy KDU-ČSL (ze záznamu), RNDr. Petera Macha,
předsedy ZKS Slovensko, doc. Jozefa Draveckého, člena ZKS, Ing. Lenky Desatové, předsedkyně RSČR,
Mgr. Niny Novákové, poslankyně parlamentu ČR, generálního sekretáře KDU-ČSL Mgr. P. Hořavy, radního
města Praha p Jana Wolfa a příspěvky dalších přítomných členů.
10. PREZENTACE SBORNÍKU SKS 2001 – 2021
Lidmila Němcová prezentovala sborník SKS, který obdrželi všichni přítomní. Má 72 stran, je brožovaný a
vyšel v 3000 ks výtisků. Je opatřen ISBN. Bude třeba odeslat autorské výtisky i povinné výtisky do
knihoven. Musíme se zamyslet nad propagací sborníku.

11. BUDOUCÍ AKTIVITY SKS
V diskusi byl zdůrazněn souhlas se směry činnosti, důležité jsou konkrétní akce, spolupráce mezi kluby
v rámci ČR a na mezinárodním poli. Významný je aktivní životní styl seniora, nejenom materiální
zabezpečení, ale i jeho duchovní život, zdravotní problematika. Senioři chtějí společnosti předávat své
zkušenosti – nikoliv jenom brát.
12. USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SKS
Stanislav Kodys přečetl návrh usnesení za návrhovou komisi, které členská schůze schválila všemi hlasy.
Úkoly pro činnost SKS pro nový výbor:
• rozšiřovat členskou základnu, zakládat místní kluby
• snažit se o větší sepětí s místem, kde kluby působí a prosazovat křesťanské myšlenky
• podporovat počítačovou gramotnost seniorů, celoživotní vzdělávání seniorů, zdravý životní styl,
sportovní aktivity, mezigenerační spolupráci, bojovat proti ageismu
• podporovat spolupráci mezi kluby, především předáváním příkladů dobré praxe
• spolupracovat se slovenskými seniory ZKS a s organizacemi ESU
• podporovat kontakty s dalšími neziskovými organizacemi, s Radou seniorů ČR, s parlamentem ČR
apod.
13. ZAKONČENÍ
Předsedkyně Lidmila Němcová poděkovala účastníkům členské schůze SKS za aktivitu a popřála
novému výboru mnoho úspěchů ve své činnosti pro seniory.

Zapsala: I. Řivnáčová
Ověřila: K. Vrlová
16. 11. 2021

