Zápis ze 45. schůze výboru SKS ze dne 10.3. 2022
od 13 hod. v knihovně KDU-ČSL
Přítomni: on – line: Koutská, Kodys, Nováková (částečně), Vrlová
prezenčně: Němcová, Hulák, Tomek, Řivnáčová, Hrebíčková, Švejdová, Kasal, Roubal, Červená
omluveni: Němec, Urban, Škoch, Volmanová
Schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová (LN)
Program:
1. Zahájení. Po úvodní modlitbě byl schválen program schůze.
2. Plnění úkolů z minulé schůze
Zpráva předsedkyně kontrolní komise
K. Vrlová informovala o úklidu místnosti a přednesla návrhy na využití místnosti (bude plnit více účelů,
včetně funkce jednací místnosti SKS). Je třeba zaplatit za vyčištění a umytí oken, čekáme na fakturu od
správce budovy. V úklidu se musí pokračovat, hlavně ve třídění a vyřazení písemností a nábytku. Klíče
zkontroluje LN podle zápisu z minulých let. Dále je třeba zprovoznit počítač a uskutečnit brigádu
(zodpovídá K. Vrlová).
Bude třeba distribuovat urychleně Sborníky a vést evidenci (Vrlová). LN je rozdala např. na prezidiu a
kolegiu Rady seniorů ČR.
Zpráva o hospodaření
K, Tomek informuje o stavu aktuálním stavu hospodaření SKS, dále předložil Bilanci SKS za r. 2021 a
Revizní zprávu za r. 2021, přeposílá schválené zprávy příslušným státním orgánům dle zákona.
Zápis změny do spolkového rejstříku
L. Němcová informuje, že jednala 2x s advokátem Mgr. Petrem Sikorou, doplnila příslušné materiály,
které zápis vyžaduje. Dne 24. 2. podepsala s advokátem plnou moc; materiály byly podány na příslušný
soud a zaplacena odměna. Advokát upozorňuje na nutnost pravidelně konat členské schůze.
Setkání s kardinálem D. Dukou
Dne 22. 2. se konalo mimořádně zdařilé setkání s kardinálem D. Dukou v Arcibiskupském paláci, kterého
se zúčastnilo 7 členů výboru SKS. Předali jsme sborníky s příspěvkem p. kardinála, poté následovala
diskuse. O setkání napsala LN článek, který umístí na web. stránkách SKS a v Době seniorů. O průběhu
setkání informovali i další členové. Bohužel jsme nepořídili solidní fotografickou dokumentaci.
Odběr časopisu Doba seniorů RSČR za r. 2022
Úkol nebyl splněn. Znovu jsme zdůraznili, že si jednotlivé členové mohou objednat časopis, zvláště ti,
kteří pracují v orgánech RSČR, bude proplaceno.
Evidence členů SKS
J. Hulák informuje o evidenci členů, kterou shromažďuje a zpracovává, seznamy má zatím u sebe. Úkol
trvá podle pokynů.
3. Aktivity v poslanecké sněmovně
Poslankyně N, Nováková informovala on – line o svém širokém zapojení ve výborech a podvýborech
poslanecké sněmovny. S SKS a jeho předsedkyní komunikuje přes svou tajemnici. Navštívila
vyslanectví Ukrajiny a předala kopii Paladia, informovala o iniciativách poslanecké sněmovny ve vztahu
k Ukrajině. Pro seniory se v rámci poslanecké sněmovny diskutují krizové linky pro seniory po evropské
linii, zásahy do slev na jízdném a další. SKS předá přes LN své vyjádření k jízdnému.
4. Mezinárodní konference 14. 9. 2022
Jan Kasal podal informaci k připravované mezinárodní konferenci na Staroměstské radnici. Pořadatelem
bude několik institucí, především SKS a EAD. Sešel se přípravný výbor (LN, J. Kasal, J. Wolf – předseda
kulturního výboru Hl. m. Prahy), který prodiskutoval hlavní záměry. Účast 80–160 osob, tématem budou
evropské hodnoty, zahájení kolem 13 hod., po přednáškách se bude podávat občerstvení, následovat
bude kulturní program pí Houkalové s dětmi. Pro zájemce je připravena prohlídka radnice. Očekáváme
účast všech klubů. LN oslovila předsedkyni An Hermans a slovenské kolegy, kteří účast přislíbili. Úkol
trvá.

5. Válka na Ukrajině
LN informuje, že okamžitě po vypuknutí války na Ukrajině vložila výzvu k modlitbám za mír na Ukrajině
a ve světě spolu s článkem Zamyšlení J. Kasala k r. 1968. Oceňujeme aktivity našich členů SKS a jejich
pomoc ukrajinským běžencům. LN doplní web. SKS o toto usnesení.
6 Sjezd KDU-ČSL 23 -.24. 4. 2022. v Ostravě
J. Kasal, J. Hulák hovořili o přípravách sjezdu KDU-ČSL. SKS se zapojí tím, že dá k dispozici pro
delegáty sjezdu sborníky SKS, dále s pozdravem vystoupí předsedkyně SKS. Připravuje se stánek
k činnosti SKS, využijeme jej k náboru členů do naší organizace, dále i leták. Všichni členové výboru
jsou vyzváni, aby své nápady a připomínky k letáku sdělili J. Kasalovi co nejdříve. LN upozorňuje, že
jsme před časem vydali k činnosti SKS leták, který by se mohl využít. Za přípravu stánku zodpovídá J.
Hulák.
7. Konference ESU online 17. 3. od 11 hod.
ESU pořádá konferenci online pro své členy k Ukrajině. LN pošle včas link celému výboru SKS.
8. Regionální konference ESU v Pobaltí 19. - 21. 5. 2022
Vedení konference požádalo L. Němcovou o příspěvek. Výbor schvaluje náklady na cestu i na pobyt.
9. Připomínka únorových události 1948 v Nerudově ulici, Praha
Tradičně se konala pietní akce dne 25. 2. v horní části Nerudovy ulice, většina členů výboru obdržela
písemné pozvání od místopředsedy senátu ČR. Akce se zúčastnil za SKS K. Tomek s chotí.
10. LN přeposílá zprávy Aliance pro rodinu.
11. LN informuje o Deklaraci EAPN, která obsahuje krom výzev k zastavení agrese i nutnost
nezapomínat na situaci občanů EU, kteří žijí na hranicích chudoby a v chudobě.
12. Různé
- Pouť do Poříčí n. Sázavou se koná 23. 4. odpoledne. Doporučujeme účast.
- Rada seniorů ČR
Pražského zasedání Rady seniorů se K. Tomek nezúčastnil; úkol pro I. Řivnáčovou trvá, je třeba, aby
urychleně kontaktovala místopředsedu RSČR, který má na starosti sportovní aktivity.
- I. Řivnáčová informuje, že CK Palomino tento rok nepořádá zájezdy, zájezd SKS do ciziny se tedy přes
tuto kancelář neuskuteční...
- Informace z jednotlivých Klubů o činnosti na 1. pololetí. Písemně dodal zprávu Klub Zlínsko, Žďár.
Chybí písemné info od N. Novákové, Prahy 11, Teplic. Úkol trvá.
K. Vrlová sděluje, že 31. 3. se bude konat setkání se Slováky z Trenčína v rámci meziregionální
spolupráce.
J. Hulák informuje o úspěšné přednášce M. Kašparů, 13.4. se bude konat členská schůze Klubu Žďár,
v květnu zájezd, Pašijové hry se neuskuteční.
O. Červená sděluje, že dne 6. 4. by se mělo uskutečnit setkání s L. Němcovou a P. Martínkem
v Teplicích v salesiánském středisku, pozveme i ukrajinské běžence. Plánují několik poutí.
S. Kodys hovořil o filmu, který bude promítnut ve Žďáru ve spolupráci s Polským střediskem.
I. Řivnáčová připravuje pro pražský klub zájezd na květen. Uvažuje se o přednášce p. Svobody
k životnímu stylu.
J. Švejdová napsala článek o setkání pražského výboru s p. farářem na Praze 11, bylo opublikováno
v FChodovinách i na webu. SKS.
N. Nováková – Klub připravuje Kafíčko s Ukrajinci.
- Prezidium RSČR se uskuteční v Praze dne 24. 3. zastupuje L. Němcová.
- Sjezd KAPu v Brně je plánován na 19. 3. 2022, účast LN.
- Je třeba přispívat na web. stránky SKS, úkol trvá pro všechny. N. Nováková slíbila příspěvek.
zapsala: Lidmila Němcová
ověřil: Jaroslav Hulák
Příští schůze se bude konat: úterý 12. dubna 2022 od 13 hod.

