Zápis ze schůze výboru SKS dne 1. 2. 2018
Přítomni: Němcová, Hulák, Tomek, Koutská, Řivnáčová, Škoch, Švejdová, Urban, Němec,
omluveni: Roubal, Volmanová, Kasal
host: Vrkočková
Program:
1. Zahájila předsedkyně, seznámila s programem schůze.
2. Duchovní slovo pronesl P. Urban, ve kterém zdůraznil osobnost sv. Dona Bosca a
mezigenerační spolupráci.
3. Kontrola úkolů:
- Zprávy ze zájezdů do Bruselu a do Drážďan s fotografiemi (Koutská a Švejdová) i o činnosti
Klubu ve Žďáru (Hulák) byly odevzdány a jsou umístěny na web stránkách SKS. Úkol trvá pro I.
Řivnáčovou.
- Předsedkyně spolupracovala jako konsultantka za SKS na projektu, který předložilo EAPN (dr.
Schwarz) pro MPSV k 31. 1. 2018. Projekt se týká podpory seniorů na úrovni menších měst a obcí
(Žďár, Třinec). Počátkem března bychom měli být vyrozuměni, zda byl projekt přijat či nikoliv. V
případě přijetí a po zvážení konkrétních úkolů by byl J. Hulák ochoten se zapojit pro Žďár jako
kontaktní osoba.
- Přes uvedený typ grantu místního charakteru v ČR nelze zorganizovat zájezd do Lvova. Je třeba
hledat jiný typ grantu od jiných zadavatelů.
- L. Němcová rozeslala všem členům výboru i na web SKS prvé číslo Generácie slovenských
seniorů, ve kterém je uveřejněn její článek s pozdravy k Novému roku a výzva ke spolupráci, také
fotografie z konference SKS - ESU a foto ze zájezdu Klubu do Tachova. V rámci diskuse všichni
zdůraznili zájem o spolupráci se Slovenskem, je třeba ji definovat co nejdříve, znát termíny poutí a
dalších akcí. LN, KT osloví znovu slovenské kolegy, JH po linii stranické. Je třeba zjistit, do jaké
míry mají slovenští senioři zájem. LN informovala, že slovenská konference ESU v Blavě se bude
konat až počátkem r. 2019 na základě žádosti ze slovenské organizace. Jsme ochotni vyslat i
menší delegaci do Brna či na Slovensko na jednání o upřesnění harmonogramu.
- S web stránkami SKS je spokojenost, diskutovalo se nad tím, do jaké míry je zveřejnit ve
veřejném tisku, zatím bylo rozhodnuto počkat a využívat jiných forem propagace (letáky SKS).
- Forma rozšířeného zasedání výboru se osvědčila, doporučujeme pokračovat.
4. Výjezdní zasedání výboru SKS ve Žďáře 14.3.
Skupina členů výboru SKS (podle jejich časových dispozic) pojede ráno do Žďáru, navštíví
pamětihodnosti ve městě a po obědě se zúčastní aktivně volební členské schůze pobočky. Večer
odjede skupina vlakem do Prahy. SKS bude náklady hradit a využije slev. Je třeba upřesnit počet
členů ( do konce února) a upřesnit program (J.Hulák a L. Němcová). Očekáváme reciprocitu.
5. Rozšíření členské základny
- Farní seniorské společenství na Spořilově má zájem stát se členy SKS (upřesní Roubal, Tomek,
Němcová).
- Teplická pobočka nás zve rovněž na upřesnění členství v SKS, a to dne 7. 3. od 9 - 11 hod. V té
době budou mít sraz pletařky obvazů pro malomocné. Je zvána předsedkyně L. Němcová,
další osoba z výboru se může připojit. Náklady na vlak budou proplaceny. Několik členů SKS z
Teplic pojede do Prahy na únorovou konferenci Charity a budou reprezentovat SKS.
- Bylo doporučeno Dagmar Koutské, aby založila pobočku SKS v Rokycanech. Vysvětlila obtíže a
slíbila, že se bude kontaktovat s církevními představiteli v Plzni a sdělí na příští schůzi. Založení
pobočky v Rokycanech podle ní není reálné.
- Otázky evidence členů ponecháme na příští schůzi výboru.
6. Zahraniční zájezd SKS do Altöttingu
D. Koutská zjistí do příští schůze finanční možnosti a náklady na zájezd do Altöttingu či jinam.
Bude konsultovat s J. Švejdovou a I. Řivnáčovou. Na příští schůzi dá zprávu.

7. Zpráva o hospodaření
K. Tomek podal zprávu o hospodatření SKS.
8. Spolupráce s mladou generací.
Výbor považuje tuto otázku za prvořadou. Po delší diskusi dospěl ke konkrétním závěrům: P.
Urban zkontaktuje Arcibiskupské gymnazium a zjistí, zda mají zájem o spolupráci s SKS. Forma,
cíle, počty, datum atd. se upřesní poté.
Je možné rovněž setkání výboru SKS s výborem mladých členů KDU-ČSL (J. Hulák), dále
uspořádat kulatý stůl v rámci ESU ( L. Němcová).
9. Různé:
- LN vyzvala zájemce o členství v důchodové komisi celostátní i v komisích RSČR, i ze svého
okolí, aby se u ní přihlásili.
- LN a JH pozvou na příští schůzi SKS místopředsedu KDU-CSL Jurečku.
- LN zjistí urychleně podrobnosti o Mene Tekel festivalu, které bohužel sama neobdržela, a bude
členy včas informovat. Doposud byli všichn členové výboru informováni L. Němcovou a akcí v
senátu se zúčastňovali.
- Odvoz odepsaného počítače apod. z kanceláře SKS zajistí asi za 14 dní K. Tomek. Rovněž
nechá udělat klíčky od skříňky.
- Pavel Urban informuje o akcích Klubu Jižní Město: 12. 2. přednáška doc. Šebka, 17. 2. od 10
hod. mše sv. s pomazáním nemocných v KCMT, 21. 4. zájezd do Broumova.
- V. Němec podal některé málo známé informace k prezidentské kampani i k současné vládní krizi
včetně vlastních návrhů na jejich řešení; doporučeno vrátit se k tématu příště.
- LN upozorňuje na možnost přihlásit se do 7. 2. na přednášku “Sociální situace v České republice
pohledem Charity”, která se koná v úterý 13. února 2018 od 11 do 15 hodin v Evropském domě v
Praze (Jungmannova 24, Praha 1) – podrobnosti na http://www.charita.cz/aktualni-projekty/caritascares-2017/
Příští schůze: 8. 3. od 14.30 hod.
Zapsala: Němcová Lidmila

