Zápis ze schůze výboru SKS dne 5. 4. 2018
Přítomni: Němcová, Roubal, Hulák, Kodys, Koutská, Němec, Řivnáčová, Švejdová, Tomek, Urban,
Volmanová
Omluven: Škoch

Program:
1. Schůzi zahájila L. Němcová modlitbou a pak řídila schůzi.
2. Kontrola úkolů z minulé schůze:
- 10. 3. se konalo smetanovské matiné v ND, hlavní proslov pronesl V. Němec (viz web stránky SKS),
zúčastnili se členové SKS.
- 13. 3. se sešla L. Němcová s dr. Schwarzem z EAPN ohledně předloženého projektu na MPSV. Žďár je
nadstandardně dobrý při poskytování služeb, bude třeba najít jiné město. Projekt nebyl zatím
schválen.
- 15. 3. se konalo setkání gen. sekretáře KDU/ČSL Hořavy s K. Tomkem a L. Němcovou. K. Tomek
vypracoval přehled o hospodaření v r. 2017, který předal. Byla přislíbena finanční podpora, dále
zaplacení příspěvku za SKS do ESU, oceněna hospodárnost, transparentnost a dobrá reprezentace
v ESU.
- 15. 3. se konalo pracovní setkání L. Němcové s D. Křivánkovou k webu SKS, průběžně dochází
k doplňování stránek. Upozorňujeme na překlad S. Kodyse v oblasti soc. dávek v Německu. Je třeba
posílat příspěvky členů. Newsletter ESU je pravidelně k dispozici na web SKS v němčině a angličtině.
- 20. 3. L. Němcová se zúčastnila schůze PNZK. Hovořilo se o premiérovi A. Babišovi a o publikacích
Boss Babiš apod., bylo přítomno málo osob. Příště se za SKS zúčastní schůze K. Tomek.
- 22. 3. se konala přednáška "10 mýtů o péči na sklonku životu" na Diakonii - Institutu důstojného
stárnutí, Belgická 22 - zúčastnila se L. Němcová. Informace o akcích rozesílá pravidelně všem členům
výboru, je třeba se hlásit přímo pořadatelům.
- 26. 3. setkání L. Němcové s M. Volmanovou v místnosti SKS na Charitasu k práci revizní komise. L.
Němcová předala klíček od skříňky, M. Volmanová bude po delší nemoci řídit opět práci komise. J.
Švejdová má na starosti časopisy a noviny. Noviny budou k dispozici, nebudou zavřené ve skřínce
(klíček od skřínky vrátí L. Němcové).
- L. Němcová se krátce sešla s P. Bělobrádkem, který ji informoval o připravované konferenci KDU/ČSL
v r. 2019 o Msgr. Šrámkovi. Byla přislíbena spolupráce SKS. V. Němec nabídl přednést osobní i vzácné
rodinné vzpomínky na Msgr. Šrámka, rovněž dr. Roubal.
- L. Němcová navázala kontakt s producentkou a režisérkou pí Janou Tomsovou (film Babičky). Možná
spolupráce a beseda o filmu.
- K. Tomek a J. Hulák přestavěli místnost, K. Tomek donesl psací potřeby. Hovořilo se o využití kopírky
a počítače, konečné rozhodnutí přijmeme na příští schůzi.
- 27. 3. L. Němcová se zúčastnila za výbor Pašijových her ve Žďáru n. S. Ostatní členové výboru se
omluvili. Vysoce ocenila amatérské představení, mezigenerační spolupráci, elán, vysokou uměleckou
hodnotu představení s 200 účinkujících a aktivní účast J. Huláka a S. Kodyse a dalších členů místní
pobočky SKS. Její článek je umístěn na webu spolu s dalšími informacemi, doporučuje se zaslat článek
do Doby seniorů.
- Daňové přiznání za SKS včas podal K. Tomek.
- Aktuální informace o SKS předloží L. Němcová a J. Hulák příští týden na příslušném úřadě v Praze.
- Konečné rozhodnutí o zájezdu do Altöttingu na podzim t. r. se odkládá na příští schůzi. Rozhodne
počet přihlášených, pokud nebude 30 osob, tak se zájezd nebude konat. D. Koutská informovala, že se
poutě obdobného typu, které vedla, konaly pod patronací P. M. Klenera z Emauz.
- L. Němcová se spojila s předsedkyní Farního klubu seniorů na Spořilově ohledně založení pobočky
SKS. V této záležitosti navštíví spolu s dr. Roubalem a ev. s dalšími členy výboru cca za 1 měsíc jejich
schůzi. Na 17. 4. od 14 hod. tam mají plánovánu přednášku dr. Tomka.

3. Zahraniční cesty:
V rámci plánovaných akcí ESU - EPP ve 2. čtvrtletí došlo ke změnám:
a) cesta do Bruselu na prezidium ESU a konferenci EU; bohužel došlo ze strany organizátorů ke
změnám termínu, zrušení schůze exekutivy ex-post, ke změně jednacího jazyka, ke zvýšení cen
ubytování v Bruselu; předsedkyně všechny otázky řešila ve spolupráci s vedením ESU a pokladníkem
Etiennem Vanderrostem; na schůzi prezidia a konferenci v Bruselu ve dnech 23. - 25.4. pojedou L.
Němcová, S. Kodys a K. Tomek; ubytováni budou 2 noci cca 30-40 km mimo hlavní město;
b) cesta na konferenci do Aachen k problematice EU ve dnech 27. - 28.4., jednací jazyk organizátoři
dodatečně omezili pouze na němčinu; ubytování na 26. - 29. 4. - t.j. 3 noci - dojednala L. Němcová,
zúčastní se V. Roubal a D. Koutská; rozhodnou se, zda pojedou vlakem či přímým autobusem.
Organizátoři žádají předsedkyni a V. Roubala, aby jejich místa v žádném případě nepropadla, z tohoto
důvodu budeme hledat včas náhradníka s dobrou znalostí němčiny; noclehy a místní výdaje budou
hrazeny organizátory, doprava z našich prostředků;
c) plánovaná květnová regionální konference ESU v Oslo byla zrušena; regionální konference pro
pobaltské státy by se měla konat podle plánu.

4. Rada seniorů ČR:
- V. Roubal jako místopředseda SKS informoval o situaci v RSČR. Z organizace odchází Svaz důchodců
- jedna z největších organizací - a osamostatňuje se pod jménem Senioři ČR. Důvody odchodu jsou
různé, mj. i vnitřní neshody. V každém případě byla tato organizace nositelem zájezdů, které již
nebude jiným organizacím poskytovat. Snad se situace bude brzy stabilizovat. Časopis Pražský senior
nevydává RSČR, ale Magistrát hl. města z vlastních prostředků, odběr zdarma.
- Do různých orgánů RS ČR, která zůstává jediným partnerem vlády, 4 politických stran a hnutí i
prezidenta republiky, jsou zapojeni z SKS Roubal, Koutská, Švejdová, Volmanová, Němec. Návrh na
zařazení L. Němcové nebyl loni přijat. Je třeba, aby všichni informovali předsedkyni a výbor o své
činnosti a případně využili i web stránek SKS. Pokud dojde k problémům při zapojení do funkce a
nebudou kontaktováni přímo orgány RS, je nutné, aby se obrátili na dr. Roubala.
- Do funkce v Krajské radě seniorů Prahy je zapojen i F. Smutný, a to na původní návrh výboru SKS.
Když F. Smutný na vlastní žádost koncem r. 2016 výbor SKS opustil, s výborem a především s
předsedkyní přestal komunikovat; z tohoto důvodu dochází k různým nepříjemnostem. Nebyli jsme
např. informováni o poslední akci pro seniory, kterou organizoval Magistrát, apod. K. Tomek s ním
promluví, pokud nedojde k nápravě, bude nutno situaci řešit jinak.
- M. Volmanová bude zasílat zápisy a informace z KRSP přes předsedkyni členům výboru; V. Roubal se
rovněž zapojí.
- L. Němcová dosavadní zápisy od M. Volmanové rozešle okamžitě členům výboru.
- P. Urban a I. Řivnáčová upozornili na konání velké Jarní seniorské akce dne 25. 3. v Obecním domě
pod záštitou Magistrátu, o které nikdo z výboru SKS nebyl informován a na které jsme se nemohli
prezentovat; na akci se nakonec sami dostali.
- Bylo rozhodnuto,že předsedkyně zařídí, aby organizace SKS byla zařazena do seznamu seniorských
organizací na Magistrátu, abychom byli informováni a také mohli naši činnost propagovat. Věříme, že
se toky informací zefektivní.

5. Evidence členů SKS:
- Po diskusi, ve které vystoupili všichni členové, došlo ke shodě názorů, že evidence členů je nutná a
dobrá i pro nás. Souhlasíme s textem přihlášky, který předložil, rozmnožil a rozdal J. Hulák; vzal
v úvahu nové předpisy k ochraně osobních údajů a příslušný zákon.
- Přihlášku J. Hulák znovu elektronicky rozešle všem členů výboru. L. Němcová osloví mimopražské
pobočky kromě Žďáru n. S.
- Seznamy členů budou uloženy v místnosti SKS v Praze. Kontrola stavu členů za 2 měsíce, závazný
termín do konce prázdnin.

- M. Volmanová upozorňuje, že se ztratil sešit s evidencí členů, mohl by být využit ke kontaktům.
Ještě na poslední výborové schůzi byl k dispozici. K. Tomek, M. Volmanová, D. Koutská a další
proberou písemnosti a dají zprávu.
- Deklarujeme pro ESU kolem 800 členů a sympatizantů. Při zájezdech a dalších akcích by bylo dobré
zvýhodnit členy cenově.

6. Různé:
- Pouť ke hrobu Františka Noska se bude konat v Poříčí nad Sázavou 14.4 . odpoledne. L. Němcová ve
spolupráci s Ing. Müllerem umístila leták na web SKS a informaci odeslala všem členům výboru. Byla
dohodnuto, že se členové výboru zúčastní poutě v rámci svých možností. Pouť můžeme považovat za
jednu z akcí, kterou SKS aktivně podporuje.
- V. Němec informoval o převozu ostatků kardinála Berana z Říma do Prahy. Všichni členové jsou zváni,
aby se této mimořádné příležitosti ve dnech 20. – 23. 4. zúčastnili. V. Němec přečetl výňatek z článku
pana kardinála Duky ve Zpravodaji pražské arcidiecéze č. 4/2018, který je jedinečnou charakteristikou
dnešní doby:
Stojíme dnes uprostřed neustálých volebních kampaní, jsme vyhroceně rozděleni, zapomínáme na
cenu svobody, promarnili a poztráceli jsme všechny ideové hodnoty našeho státu, jako nepotřebnou
veteš odsouváme přirozenou rodinu, výchovu dětí a mládeže strkáme jeden na druhého, až ji nedělá
nikdo. Naříkáme, že nemáme osobnosti, a přitom ušlapeme pomluvami každého, kdo osobností je.
Beranův návrat je pro nás především zkouškou z věrnosti dobru, poctivému dobru každého člověka,
zkouškou z lidské odpovědnosti za druhé.
- Byly rozdány čestné vstupenky od Rady seniorů naVeletrh pro plnohodnotný život 12. - 15. 4.
v Letňanech (Roubal, Volmanová).
- M. Volmanová informovala o akcích Krajské rady seniorů.
- Pochod pro život se bude konat 7. 4. odpoledne, L. Němcová jednala s dr. Jochovou, souhlasila s ev.
uvedením našeho loga; akci jednoznačně podporujeme.
- Po diskusi bylo rozhodnuto, že se v 1. pololetí nebude konat členská schůze SKS, která se uskuteční
po volbách koncem října či počátkem listopadu. Do té doby splníme úkoly, které nám byly určeny
volební členskou schůzí v listopadu 2017.
- L. Němcová rozdala letáky Elpidy a pohlednice EU.
- P. Urban informoval o přednášce dr. Karase v KMT 9. 4. 2018 od 16 hod. Přednáška byla avizována
dr. Deckerem a je umístěna na web SKS.
- Proběhla diskuse o návštěvnosti přednášek; protože jsou různé zkušenosti s uváděnými tématy,
s obdobím, posluchači a pod. zařadíme jako samostatnou diskusi (Hulák, Urban).
- Dále bylo krátce diskutováno o složité situaci v přírodě a ve společnosti (V. Němec).
- Příští schůze se bude konat v květnu, pozvání dr. Mariana Jurečky z KDU/ČSL zařídí a místnost
zamluví J. Hulák. P. M. Fialu pozve L. Němcová. Po dohodě s předsedkyní pozveme na schůzi další
členy i z poboček do celkového počtu max. 30 osob. Operativně vyřešíme program, obsah, pozvánky a
pohoštění, dokumentaci (Němcová, Tomek, Hulák, Volmanová, Řivnáčová).

Příští schůze rozšířeného výboru: čtvrtek 10. května od 14 hod. - zasedací místnost v Charitasu
ve 2.poschodí

Zapsala: L. Němcová, ověřil V. Němec

