Zápis ze schůze výboru SKS ze dne 8. 3. 2018
přítomni: Němcová, Hulák, Kodys, Koutská, Tomek, Němec, Řivnáčová, Škoch, Švejdová, Urban,
Roubal
Omluveni: Volmanová, Kasal
Program:
1. Schůzi zahájila předsedkyně, seznámila s programem schůze a řídila schůzi.
2. Duchovní slovo pronesl P. Urban, vyzval k víře v evangelium, k zamyšlení nad svým životem a
k odpovědi na otázku " Kdo je Bůh pro mne ?". Křesťan by měl podávat svědectví lásky k
bližnímu. Zvláště v předvelikonočním období je třeba si odpovědět, proč a pro koho
dodržujeme evangelium.
3. Kontrola úkolů
- Zprávu o činnosti Klubu SKS v Praze za r. 2017 odevzdala pro web Ing. Řivnáčová.
- Projekt EAPN byl odevzdán na MPSV, s návrhem participace města Žďáru. Dr. Schwarz poslal
pro soc. odbor Žďáru přes J. Huláka krátkou charakteristiku projektu; je třeba, aby se město
vyjádřilo, zda má zájem o účast na projektu. J. Hulák slíbil, že se zeptá a vyžádá si odpověď.
Předsedkyně bude informovat dr. Schwarze.
- L. Němcová se pravidelně schází se správkyní web stránek SKS, jinak komunikují přes e-mail.
Bylo všemi konstatováno, že web stránky SKS jsou výborné. LN žádá všechny členy o příspěvky.
- Na zasedání SKS ve Žďáru pojede několik členů výboru dne 14.3., odjezd z Prahy v 8 hod. Hl.
nádraží. LN nepojede, protože se zúčastní s dr.Roubalem významného koncertu jako delegáti
RSČR. K. Tomek vystoupí jako zástupce ve Žďáru a pozdraví účastníky za výbor SKS.
- Klíčky pro malou skřínku zakoupil K. Tomek a provedl výměnu (klíčky obdrželi: L. Němcová. J.
Švejdová, Tomek).
- Po novém roce měly službu v kanceláři L. Němcová a J.Švejdová.
- Dagmar Koutská navštívila 13.2. akci Charty v Evropském domě, akce se také zúčastnilo 5-6
zástupců z pobočky Teplice. Referovala o průběhu semináře a její zápis byl umístěn na web.
stránkách SKS.
- Odvoz odepsaného počítače a posunutí nábytku v kanceláři SKS trvá - zodpovídají K. Tomek a
J. Hulák.
- Přednášku místo dr. Šebka pro Klub JM zajistil dne 12. 2. dr. Václav Němec na jiné téma.
- Slovenská strana zatím na naše návrhy nereaguje ( L. Němcová a J. Hulák).
- Úkol vytvořit nový seznam členů trvá spolu s prodiskutováním členských přísěvků.
4. Mezigenerační spolupráce
- P. Urban navštívil Arcibiskupské gynázium v Praze, vysvětlil vedení školy náš záměr oživit
mezigenerační spolupráci. Bylo dohodnuto, že dr. Mrzílka, zástupce ředitele školy, navštíví L.
Němcová a prohovoří konkrétní reálné akce v letošním i příštím roce.

- L. Němcová navrhla vedení ESU uspořádat mezinárodní seminář pro r. 2019 v Praze, ev. i jna
jiném místě v ČR. Je třeba promyslet vhodnou formu semináře; An Hermans odpověděla, že
bude projednáno na prezidiu v dubnu t.r.
- Kulatý stůl v rámci ČR (s mladými z KDU-ČSL, se studenty, apod.): úkol zajistí L. Němcová, J.
Hulák, V. Roubal.
5. Festival proti totalitě Mene Tekel 2018
Bylo konstatováno, že se naši členové zapojili velice dobře do programu festivalu, který byl jako
obvykle kvalitní. Letošním tématem semináře byla spolupráce s Polskem, 16 členů SKS mělo
možnost se zúčastnit konference v senátu pod patronací Jaroslava Kubery (zajistila Lidmila
Němcová). Propagaci účasti na JM zajistila Jiřína Švejdová. L. Němcová informovala o filmech
(Lžíčka štěstí a Úkryt v ZOO), které byly promítány v Ponrepu a o dalších akcích, které naši
členové navštívili. Viz program na webu SKS.
6. Ustavení pobočky při farnosti v Teplicích v Čechách.
Ačkoliv pobočka s námi několik let spolupracuje a účastníci se zúčastnili např. naší volební
schůze a jsou zváni na mnohé akce, bylo třeba se sejít přímo s členy v Teplicích. L. Němcová
navštívila schůzi pobočky dne 7.3. s následnou 1.5 hod. diskusí, rozdala informační letáky SKS a
knížky grantu o seniorech MPSV- EAPN. Pobočka si zvolila za předsedkyni Olgu Červenou a dvě
místopředsedkyně. Informace na web.SKS. Členové pobočky se zabývají zcela dobrovolně a
bezplatně různými aktivitami (pletení obvazů pro malomocné, rukodělná práce s mladými, nyní
deky pro RZ, panenky pro UNICEF, doučování, vzájemná pomoc, práce s Romy atd.). Jde o
činnost nesmírně záslužnou a je třeba ji široce propagovat.
7.Mezinárodní grant s polskými seniory
Předsedkyně obdržela žádost od polských seniorů, abychom během 4 dní vyplnili formuláře a
zúčastnili se grantu s polskými seniory; L. Němcová pro tento rok projekt odmítla vzhledem k
tomu, že šlo o krátký termín a nebylo zřejmé personální zapojení našich členů.

8. Zahraniční zájezd SKS do Altöttingu
D. Koutská podle zadání z minulé schůze provedla rešerši zájezdu. Navrhla 2- denní dříve
osvědčený zájezd s noclehem v Železné Rudě (kromě soboty a neděle) na podzim 2018.
Informovala i o finančních nákladech, údaje pro autobus byly staršího data. Potom se diskuse
zúčastnili všichni přítomní, především I. Řivnáčová, J.Švejdová, P. Urban a další. Byly zmiňovány
zkušenosti, které mají se zájezdy na JM a ve Žďáru. Mezi důležité otázky patří cena zájezdu,
délka, pojištění, věk účastníků apod. Do příští schůze zjistí Irena Řivnáčová a J. Švejdová + další :
- vhodnou délku ( jeden či dva dny s noclehem), cena cca 1600 Kč ( s noclehem) a 800 Kč ( bez
noclehu)
- počet zájemců ( musí být obsazen autobus).
K této otázce se vrátíme na příští schůzi, kdy definitivně rozhodneme.

9. Smlouva KDU-ČSL s SKS
Dr. Václav Roubal informoval o podepsání smlouvy o spolupráci z r. 2001 mezi dvěma
samostatnými subjekty, a to SKS (zastoupení dr. V. Roubalem) a předsedou KDU-ČSL (dr.
Cyrilem Svobodou), smlouva je stále v platnosti. Vycházelo se v ní ze stejných křesťanských
hodnot a z principu vzájemné pomoci. KDU-ČSL nám podle vlastní finanční situace poskytuje
finanční podporu a místnost. Členské příspěvky jsou od té doby považovány jako dobrovolné.

10. ESU - zasedání prezidia a exekutivy, konference k mezigenerační spolupráci v Bruselu ve
dnech 23. - 25.4 2018
Za SKS se zúčastní L. Němcová, K. Tomek a S. Kodys. Letenky jsou zakoupeny, ubytování je zatím
problémem (vzrostly neúměrně ceny ubytování). Bude řešit L. Němcová a J. Hulák, obrátí se na
europoslance.

11. Různé
- V. Němec upozorňuje na Matiné k 194. výročí narození B. Smetany v ND dne 10. března. V.
Němec přednese zahajovací projev.
- Výbor pověřuje dr. Roubala, aby poblahopřál dr. J. Plockovi k narozeninám. Příspěvky J. Plocka
jsou stále archivovány na web SKS. V. Němec připomíná, že již v r. 2012 sestavili s dr. Plockem
návrhy volebních zákonů.
- K. Tomek informuje, že spolu s Fr. Smutným navštívili D. Mládkovou u příležitosti jejích 87
narozenin.
- V. Roubal informuje, že dne 17.4. od 14 hod. se bude konat u sv. Anežky na Spořilově schůze
seniorů s přednáškou Prokopa Tomka. L. Němcová by se měla zúčastnit této schůze, potvrdit
volbu předsedkyně a členství seniorského farního klubu v SKS. Rozdá letáky a příručku o
seniorech.
- P. Urban připomíná akce Klubu JM (viz web), připojuje další zájezd 26.5. do Kadaně.
- J. Hulák nabízí účast na semináři k EURO, zájemci se obrátí přímo na J. Huláka.
- Na L. Němcovou se obrátila dr. Jochová z organizace Aliance pro rodinu z Prahy. Připravují Den
pro rodinu, další informace nám upřesní.
- J. Hulák zjistí, zda by se mohl poslanec Jurečka 5.4. zúčastnit jako host naší schůze výboru.
Rovněž zjistí volnou zasedací místnost KDU-ČSL.
- LN a JH musí zaregistrovat volbu nového předsednictva SKS - rychle.

Příští schůze se koná : 5. dubna 2018 (hodina bude upřesněna podle toho, zda půjde o rozšířené
zasedání výboru SKS, podle časových možností p. Jurečky a volné zasedací místnosti).
Zapsala: Lidmila Němcová

