9. Zápis z pracovní části schůze výboru SKS dne 27. 9. 2018
Přítomni: všichni členové kromě omluvených;
Omluveni: Jiřina Švejdová, Jan Kasal, V. Němec.
Program navázal na prvou část schůze (rozšířené zasedání výboru SKS s oslavou
90. narozenin P. Ing. Fialy).

1. Rozšířené zasedání výboru - bylo konstatováno, že úroveň přednesených
vystoupení (duchovní slovo P. Ing. Fialy, doc. Ing. Josef Mikloško, P. dr. J.
Balík, Mgr. P. Hořava) i diskuse byly na vysoké úrovni a je třeba
pokračovat (zejména spolupráce se Slovenskem, s P. dr. Balíkem, v
programech pro gymnázia, s dalšími nevládními organizacemi, s médii TV NOE, Proglas aj.). Předsedkyně poděkovala všem členům za
angažovanost při přípravě i za hladký průběh schůze. Zvláštní dík patří
Ing. Tomkovi (obstarání občerstvení, dárků, účtování). Poděkování patří i
KDU-ČSL za poskytnutí zasedačky i za filmové natáčení celého průběhu.
2. Registrace členů - trvá.
3. Zájezd do Svaté Dobrotivé s PTP dne 13. 9. proběhl důstojně, položili
jsme věnec, L. Němcová pronesla projev, uvedla i Ing. Tunegu ze
Slovenska. Bližší včetně fotografií i záznamu je vloženo na web stránkách
SKS.
4. Setkání P. dr. Balíka s předsedkyní SKS proběhlo dne 12. 9., oba došli k
závěrům, které P. Balík formuloval na rozšířeném zasedání
předsednictva. Naše SKS má jeho podporu při činnosti. Je třeba mj.
připravit charakteristiku SKS, kterou P. Balík rozešle na farnosti, setkat se
s redaktory KT a Arcibiskupského zpravodaje. Výsledkem jednání byla i
aktivní účast P. dr. Balíka na dnešním jednání, kde tlumočil stanoviska
pana kardinála Duky.
5. L. Němcová předala 19. 9. dr. Mrzílkovi seznamy členů SKS, PTP i dalších
NGO (s oblastmi témat, kontaktními adresami), kteří jsou ochotni
pracovat a přednášet studentům Arcibiskupského gymnázia v Praze 2. Po
4. 10. dojde k další schůzce, kde se budou naše záměry konkretizovat. LN
doporučuje, abychom vypracovali vlastní návrh na pořad pro studenty a
zkusili organizovat např. mezigenerační kulatý stůl.
6. 1. říjen je vyhlášen Dnem seniorů. Při této příležitosti pořádá Magistrát
hl. města Prahy, Rada seniorů a další subjekty 28. 9. Podzimní setkání
seniorů v Obecním domě a 29. 9. koncert klasické hudby. Marie
Volmanová a Jaroslav Hulák sehnali pro členy SKS na obě akce vstupenky.

7. Ke Dni seniorů poslala prohlášení An Hermans, prezidentka ESU, je
vloženo na web stránkách SKS.
8. Je třeba, abychom zorganizovali podzimní členskou schůzi členů SKS.
Jaroslav Hulák dodá předsedkyni volné sobotní termíny na konci
listopadu, ev. počátkem prosince. Bude třeba zabezpečit přednášející zodpovídají oba.
9. L. Němcová krátce informovala o Ekonomickém fóru v Krynici
(podrobnosti již na web stránkách SKS) a o připravovaném kongresu EPP
ve Finsku. V rámci Kongresu se počítá s panelem o seniorech ESU (tzv.
Nový sociální kontrakt pro Evropu), na kterém mají vystoupit An
Hermans a Lidmila Němcová pod vedením evropské komisařky pro
sociální oblast Marianne Thyssen.
10.Dne 5. 10. od 13 hod. skupina brémských seniorů navštíví parlament ČR.
Po prohlídce parlamentu se chtějí setkat se zástupci českých seniorů
(diskuse v němčině se zúčastní Ing. Tomek, dr. Roubal + garant Jaroslav
Hulák). Předsedkyně bude mimo Prahu.
11.P. Urban informoval o připravovaných akcích Prahy 11 na říjen
(přednáška, výlet). Je třeba, aby poslal do Arcibiskupského zpravodaje
Prahy e-mailem akce na listopad a na prosinec, mají dlouhé lhůty.

Příští schůze výboru: ve čtvrtek dne 18. 10. od 14 hod. v místnosti SKS
Zapsala: Lidmila Němcová

