Zápis z výborové schůze SKS dne 14. 6. 2018
Přítomni: Němcová, Tomek, Roubal, Hulák, Švejdová, Škoch, Koutská,
Němec, Urban
Omluveni: Řivnáčová (účast na zasedání zastupitelstva Prahy), Volmanová,
Kodys
Program:
1. Schůzi zahájila předsedkyně, seznámila s hlavními body programu a úkoly,
omluvila nepřítomné.
2. Duchovní slovo o důležitosti modlitby v našem životě a pro náš vztah k Bohu
přednesl jáhen P. Urban a ukončil je společnou modlitbou.
3. Kontrola úkolů z minulé schůze:
- Soud pro Prahu 2 souhlasí doporučeným dopisem s naším návrhem osob
v nově zvoleném výboru SKS a změny registruje.
- Rozšířené květnové zasedání výboru SKS před měsícem bylo velmi dobře
hodnoceno, doporučuje se v nich pokračovat 2x-4x do roka. Do přípravy
se zapojili v rámci svých možností téměř všichni členové výboru, dobrá
účast byla z teplické pobočky. Ing. M. Jurečka poděkoval výboru
prostřednictvím předsedkyně za výborné setkání. Vystoupení P. Ing. M.
Fialy bylo na vysoké úrovni.
- Bylo konstatováno, že přeregistrace členů v SKS probíhají. Úkol trvá.
- Web stránky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Poslední články
od D. Koutské, Kodyse, Huláka, Němcové, Švejdové, Urbana a EAPN
byly upraveny a předány předsedkyní pí Křivánkové.
- Dne 15.5. se konala pravidelné setkání farního společenství seniorů na
Spořilově. Bylo přítomno do 20 osob. Lidmila Němcová se zúčastnila
schůze na pozvání předsedkyně společenství s tím, aby účastníky
seznámila s organizací SKS, aktivitami a se zapojením do dalších
organizací. Účastníci oceňovali připravované besedy se studenty a po
prázdninách nahlásí dobrovolníky k setkání se školami. V. Roubal, člen
spořilovské seniorské organizace, vhodně informace doplňoval. Po krátké
diskusi bylo podtrženo, že křesťanské společenství se liší od ostatních
láskou k bližnímu. Téměř všichni používají IT a mohou sledovat web
stránky SKS. Na počátku předsedkyně pobočky sdělila, že nemá zájem,
abychom prováděli na schůzi nábor do SKS proto, aby se lidé necítili
nuceni ke vstupu. O členství bude pobočka hovořit po prázdninách, za
výbor bude sledovat dr. Roubal. Výbor pravidelně zve zástupce
spořilovské pobočky na rozšířené zasedání výboru SKS.
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- Lidmila Němcová oslovila Dr. Deckera a p. Bláhu (předsedu nové
pobočky PTP pro Prahu) a projednala s nimi spolupráci mezi SKS a PTP.
Členové PTP jsou zainteresováni na spolupráci, musí však souhlas
potvrdit výbor, po prázdninách dodají jména členů, kteří by ve školách
přednášeli a diskutovali se studenty o životní historii a PTP. Dále zvou
naše členy SKS na tradiční autobusový zájezd do Svaté Dobrotivé dne
13. září. Výbor souhlasí s účastí. Předsedkyně bude ve spojení s p.
Bláhou, předběžně se přihlásilo 8 osob, budeme konkretizovat na konci
prázdnin. D. Koutská upozorňuje na význam místa a na propojení s řádem
augustiniánů.
- L. Němcová oslovila Ing. J. Hájíčkovou a B. Navrátilovou z organizace
perzekvovaných žen za totality s žádostí o spolupráci s SKS a o
přednášky pro školy. Po vzájemné schůzce bude upřesněno.
- 25.5. se konala valná hromada EAPN, za M. Volmanovou (v lázních) se
zúčastnila L. Němcová. Na podzim se bude projednávat strategie EAPN
se všemi členskými organizacemi. O akcích EAPN viz 7.
- V rámci spolupráce s dalšími organizacemi se předsedkyně setkala
s p. Lormanem a Hedvikou Šebkovou ze Život 90. Mají rovněž zájem
o spolupráci s SKS. Na předsedkyni se obrátili s prosbou o inspirativní
doplnění jejich připravované konference.
- K. Tomek předal výboru Revizní zprávu 2017 a Bilanci za r. 2017.
Doklady budou uloženy. Informoval o stavu finančních prostředků SKS
po dotaci.
4. Připomenutí životního jubilea P. Ing. M. Fialy, duchovního rádce SKS. Po
delší diskusi, při které jsme ocenili životní zásluhy a osobnost P. M. Fialy, bylo
dohodnuto, že konečný termín i formu setkání vyladíme podle volných termínů
všech zainteresovaných osob. Nejvýhodnější se jeví termín 27. 9., kdy bychom
uspořádali výborovou schůzi či rozšířenou výborovou schůzi v zasedačce. LN
zkontaktuje P. Fialu. J.Hulák zjistí možnosti účasti KDU-ČSL i vyznamenání.
Výbor SKS bude operativně reagovat tak, aby setkání proběhlo na příslušné
společenské úrovni v měsíci září.
5. Odpověď p. kardinála na žádost o setkání s výborem SKS. Jménem kardinála
Duky odpověděl nový tajemník Petr Karas. V e-mailu omlouvá p. kardinála, že
se nám nebude moci věnovat vzhledem k velkému pracovnímu vytížení a
doporučuje setkání s Mons. Michaelem Slavíkem. Předsedkyně poděkovala za
doporučení a osloví Mons. Slavíka, biskupského vikáře pro pastoraci - má
v kompetenci pastoraci seniorů. Bylo konstatováno, že farníci z Chodovské
farnosti a z Vršovic Otce znají a vítají setkání.
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6. P. Urban informuje, že Vigilie sv. Petra a Pavla dne 28. 6. 2018 se bude konat
v kostele sv. Františka z Assisi na Chodově od 18 hod., mši sv. celebruje P. Petr
Bubeníček, po ní agapé. Výbor odsouhlasil na setkání přispět částkou 1000 Kč.
7. Předsedkyně informuje o akci EAPN, a to o Itineráři cesty propagačního
autobusu informační kampaně k důstojným životním podmínkám (minimální
úroveň příjmů) v ČR. Autobus projíždí všemi zeměmi EU 28, v ČR (Ostrava,
Praha) bude od 16. do 21. 6. Členové výboru obdrželi tištěný leták k
minimálnímu příjmu, rovněž je informace na web stránkách SKS, dále e-mailem
rozpis autobusu a setkání s veřejností. Všichni jsou vítáni, aby se přišli podívat
na konkrétní sociální kampaň. Jde o to, aby se občané zapojili a vnímali sociální
Evropu do budoucna. Nesmíme zapomínat, že vstupujeme do digitální éry,
budou se měnit pracovní podmínky, nahrazování člověka technikou a roboty,
což zásadně změní sociální podmínky ve společnosti apod. Příprava občanské
společnosti na tuto éru je zatím nedostatečná.
8. Spiritualita mužů
Světová křesťanská organizace mužů (Unum omnes) se zabývá mužskou
spiritualitou ve světě. V ČR společenství existují a vykonávají záslužnou činnost
- ovšem nejsou propojena a jsou atomizována. Základní informaci o UO podala
L. N. s tím, že se má v Římě v září konat shromáždění UO. J. Hulák zjistí jméno
představitele Mladých lidovců, který by se měl akce zúčastnit. LN dostala
výjimečné osobní pozvání organizátorů v souvislosti s její činností mimo
seniorské hnutí.
9. Odpovědi na otázky ESU k volbám v r. 2019
ESU - EPP oslovila všechny členské organizace k volbám v r. 2019 do
evropského parlamentu, zadala jim otázky, na které by měly urychleně odpovědi
v angličtině, němčině. Výbor SKS obdržel otázky předem a své odpovědi a
názory sdělili všichni členové v diskusi. Odpovědi poslala i teplická pobočka
SKS. L. Němcová odpovědi zpracuje a ve spolupráci s V. Němcem přeloží,
pošle na ESU, členům výboru SKS a vedení KDU-ČSL. Materiál se bude
projednávat na Politické akademii ESU ve Vídni počátkem července t.r.
Otázky - Z pohledu připravovaných Evropských voleb v r. 2019
Who are you? Kdo jste?
Name of the Association, Name of the persons giving the answers, How did you
collect the answers. Jméno asociace, jména osob, které odpovídají. Jak jste
shromáždili informace.
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2. How is your association participating in the 2019 EP Election
Campaign? Jak bude Vaše asociace participovat v r. 2019 na kampani k
evropským parlamentním volbám?
Do you plan specific activities for seniors during the election
campaign? Plánujete specifické aktivity pro seniory během volební kampaně?
Describe these activities and the results you wish to obtain. Popište tyto aktivity
a výsledky, kterých chcete dosáhnout.
3. If you should write an election program for the European elections, which
would be the 3 main program items for the seniors target group in your country
? Describe these program items and motivate this choice. Které jsou 3 hlavní
priority pro seniory ve Vaší zemi ? Popište tyto programové priority a motivace,
proč jste je vybrali?
4. Do you have recommendations for an ESU strategy for the European
election?
Co doporučujete pro strategii ESU při evropských volbách?
10. Různé
- J. Švejdová měla službu v místnosti SKS za měsíc červen, vrátila klíček od
skříně předsedkyni.
- V Chodovských novinách i v Novém Hlasu vyšly články o aktivitách SKS, je
třeba vždy uvádět web stránky SKS.
- J. Hulák informuje, že se farnost ve Žďáře modlí za Mariánský sloup v Praze.
- M. Volmanová obdržela 35 volných vstupenek od Krajské rady seniorů na akci
v Obecním domě dne 29.9. od 10 hod., vstupenky předá po návratu z lázní
předsedkyni k rozdání členům SKS. Dále pravidelně rozesílá e-informace z
Krajské Rady.
- Z aktivit předsedkyně LN v uplynulém měsíci květnu a červnu:
21.5. se zúčastnila pracovního setkání EAPN s vedoucím odboru EU a s 6
vedoucími odborů Ministerstva práce a soc. věcí, informovala o ESU-EPP.
21.5. měla přednášku v Jaboku pro KAP k příčinám rozvodovosti v ČR a k
Istanbulské smlouvě,
24.5. se zúčastnila odborné konference veřejné správy na VŠ v Pardubicích s
odborným referátem (akce vysokých škol),
květen- Průběžně účast na akcích EMIN v ČR k důstojnému příjmu za SKS.
10. 6. a 29.6. Přednášky na konferencích k sociální problematice.
.
- Dne 21. a 22. 6. se koná konference Terénní a nízko-prahové aktivity na
Novotného lávce, Praha; informace členům rozeslány e-mailem.
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- P. Urban informoval o podzimních akcích chodovské farnosti a o přednáškové
činnosti v KMT, jsou zváni špičkoví přednášející. Bude třeba předat včas
přehled akcí v e-formě předsedkyni, aby bylo zajištěno informování na webu
SKS.
- V oblasti spolupráce našich seniorů se Slovenskem nedošlo k pokroku (Hulák,
Kasal, Němcová).
- V.Roubal podal informaci o RSČR. V diskusi bylo upřesněno, že je možné
navrhovat kandidáty za RSČR za poslance z řad seniorů.
- J. Hulák informuje o setkání s redaktory časopisu Revue 50+ pro seniory,
několik čísel rozdal pro členy výboru SKS na ukázku. Je možno s nimi navázat
spolupráci.
- An Hermans žádá SKS zorganizovat konferenci ESU- EPP v ČR v r. 2019 na
téma Otázky chudoby seniorů. Výbor SKS souhlasí, jiné zahraniční konference
nebudeme organizovat.
- V. Němec hovořil o složité politické situaci u nás i ve světě, o úloze
politických stran i o pasivitě obyvatelstva a selhání elit.
Příští schůze se bude konat ve čtvrtek 27. září, hodina bude upřesněna podle
setkání s P. Ing. Fialou (podle potřeby může být svolána operativně schůze ad
hoc)
Zapsala: Lidmila Němcová Ověřil: V. Němec
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