Zápis č. 1 ze schůze výboru SKS ze dne 14.12. 2017
místo konání: zasedací místnost KDU-ČSL (Charitas, 2. patro)
Číslování zápisů nastaveno od nové volby výboru.
Přítomni: Němcová, Hulák, Koutská, Řivnáčová, Švejdová, Urban, Škoch, Němec, Křivánková j.h.
Omluveni: Tomek, Volmanová, Roubal
Schůzi zahájila a řídila L. Němcová.
Po úvodní modlitbě (P. Urban) LN zdůraznila, že období po konání volební členské schůze bylo
pracovně mimořádně intenzivní pro všechny členy výboru. Konaly se 2 zájezdy: poutní do Fatimy
a do Španělska (Praha 11) a návštěva Evropského parlamentu v Bruselu na pozvání europoslankyně M. Šojdrové; dále proběhly různé semináře, konference a důležitá jednání (viz níže).

Program:
1. Web stránky SKS
Dne 15.11 . se konala pracovní schůzka skupiny (Křivánková, Hulák, Němcová) ke zlepšení web
stránek SKS. Šlo o plnění usnesení členské schůze. Při diskusi byly operativně uskutečněny změny
(některé stránky byly zjednodušeny, jiné přidány).
Je třeba doplnit příspěvky konference ESU-SKS v Praze v březnu t. r. ( L. Němcová).
Na dnešní schůzi D. Křivánková ukázala členům současný stav web. stránek a odpovídala s L.
Němcovou a J. Hulákem na dotazy. Bylo konstatováno, že stránky jsou na vysoké úrovni. Jde o to,
aby byly členskou základnou využívány a aby členové dodávali materiál. Doposud materiál za r.
2017 vybrala a zodpovídá za obsahovou stránku L. Němcová. Jako marketingový nástroj musíme
naše stránky ve vztahu k veřejnosti propagovat.
Informace je třeba dodávat L. Němcové, která je po zvážení předává D. Křivánkové. Té jako
správkyni web stránek SKS patří velký dík za dosavadní práci.
2. Hodnocení členské schůze ze 4. 11. 2017
L. Němcová poděkovala všem členům výboru za jejich práci při přípravě a zajištění důstojného
průběhu členské schůze SKS.
Schůze byla velmi dobře zajištěna, s dobrou účastí zástupců mimopražských poboček i
významných hostů (Bartošek, Pernes). Intensivní diskuse byla přínosná pro další činnost SKS.
J. Hulák seznamil přítomné s návrhem zápisu ze členské schůze, jehož zpracováním byl pověřen.
Všichni účastníci obdrželi kopii a mohli se vyjádřit k úpravám. J. Hulák připomínky zapracuje do
konečné podoby, kterou pošle do konce týdne všem členům. Zápis ověří Irena Řivnáčová.
Dále byl diskutován návrh usnesení členské schůze. Po velmi otevřené diskusi bylo konstatováno,
že je třeba věnovat rozpracování a konkretizaci usnesení a tvorbě plánu práce na r. 2018 ještě jednu
pracovní schůzku. Jde především o rozšíření členské základny, o její evidenci, o způsob předávání
informací, které by se měly dostat včas ke každému členu SKS, o témata pro přednášky a školení
(je menší zájem o politická témata, větší o náboženskou tématiku).
Některé části usnesení byly splněny či jsou plněny. Týká se např.
- kvalitních web stránek (viz výše),
- vytištění letáků (zajišťuje J. Hulák),
- přijetí organizace SKS mezi členy EAPN: na výroční schůzi EAPN 27.11.2017 mezi své členy
přijalo SKS na základě přihlášky s platností od 1.1. 2018; podle zadání zajistila L. Němcová, která
byla přítomna na této schůzi a informovala přítomné o činnosti SKS. Roční členský příspěvek je
100 Kč.
- se slovenskými seniory se jedná, L. Němcová pozvala 3 osoby ze slovenského výboru na naši
členskou schůzi 4.11. a zajistila pro ně také noclehy; nakonec však slovenská delegace účast z
objektivních důvodů odřekla, protože měly u nich proběhnout volby. Nyní čekáme na jejich návrhy.
Předpokládáme kooperaci pohraničních oblastí ČR a SR, účast na poutích, diskuse apod. Právě
senioři jako pamětníci společného státu by měli rozvíjet vzájemné nadstandardní vztahy, jakých
bylo dosaženo ne nejvyšších úrovních státních představitelů.

Bude třeba předat informace o novém složení výboru a usnesení na patřičná administrativní místa a
učinit o tom záznam na web SKS (pověřen J. Hulák).
3. Semináře a konference
V posledním období se konaly semináře a konference, které uvádíme na web stránkách SKS.
- Cesta do Bruselu s exkurzí do Evropského parlamentu 28. 11. - 1. 12. 2017 pod patronací europoslankyně M. Šojdrové. Bylo nám nabídnuto 8 míst. Z pražské pobočky a výboru SKS se nakonec
zúčastnilo 5 osob. Je třeba, aby o vydařeném zájezdu účastníci informovali na web stránkách SKS,
v místním tisku (Koutská, Švejdová), uskutečnili besedu s promítáním ( Karpinská, Švejdová) apod.
- Poutní zájezd Klubu SKS Prahy 11 - Jižní město do Fatimy a Santiago de Compostela ve dnech 17.-24. 11.
2017. P. Urban krátce informoval o úspěšném týdenním zájezdu s duchovní tématikou. Počítáme s
podrobnějším sdělením na rozšířeném zasedání SKS v lednu.
- P. Urban informuje, že Klub SKS na Praze 11 zorganizoval přednášku doc. L. Němcové dne 13.
11. “Od snění k realitě” a doc. P. A. Opatrného “Advent a Vánoce“ dne 11. 12. 2017.
- 27. 11. se konala mezinárodní konference Rady seniorů ČR ”Jak se žije seniorům v České
republice”. Zúčastnili se za výbor SKS Roubal, Němcová, Volmanová a Němec, který vystoupil v
závěrečné diskusi.
- 24.11. se konala v Evropském domě, Jungmannova ul. konference EAPN k sociálnímu piliři EU.
V úvodním panelu vystoupila s příspěvkem Lidmila Němcová, která hovořila o problematice
křesťanských seniorů z evropského hlediska a zúčastnila se tiskové konference. Za SKS se dále
zúčastnili Volmanová a Němec, který vystoupil v diskusi.
- 22.11. v Praze konference Diakonie “Jak a proč zlepšit podporu seniorů v obcích aneb Co až
zestárneme“ za účasti D. Koutské.
- L. Němcová se nezúčastnila prezidia ESU v Louvain 8.- 10. 12. ze zdravotních důvodů, žádné
výdaje SKS nevznikly. Obsah prezidia je na stránkách Newsletteru (viz web stránky). Je třeba
poslat za SKS novoroční blahopřání na ESU.
4. Různé
- Irena Řivnáčová informuje o zájezdu do Drážďan dne 16.12.
- P. Urban informuje o připravované přednášce Mgr. D.Hermana v klubu SKS v Praze 11, KCMT v
pondělí 8. ledna 2018 od 16.00 hod. na téma “Mezigenerační vztahy”. Dále žádá V. Němce či L.
Němcovou o přednášku.
- V. Němec upozornil, že v posledním čísle časopise Doba seniorů byl otištěn jeho článek o
klimatických změnách. Zároveň byla uvedena informace o konání členské schůze SKS.
- L. Němcová zkontaktuje Dr. Deckera, který bude mít 90. narozeniny 2.1. 2018, a zjistí možnost
návštěvy delegace výboru SKS.
- Předpokládáme schůzi ad hoc ještě v prosinci či počátkem ledna k přípravě rozšířeného zasedání
výboru SKS . Zajistí L. Němcová.
- K. Tomek připraví předběžnou zprávu o hospodaření ke konci roku 2017 ( včetně budoucích
plateb pro NOE, Proglas, Monitor, Doba seniorů, příspěvek na varhany apod).
Příští schůze: rozšířené zasedání výboru SKS: čtvrtek 11.1. 2018 ve 14 hod. zasedací sál KDUČSL (Charitas - 2. patro).
Zapsala: Lidmila Němcová 17.12. 2017

