8. Zápis z mimořádné schůze výboru SKS dne 29. 8. 2018
přítomni: Němcová, Roubal, Tomek, Koutská, Volmanová, Hulák, Kodys, Němec
omluveni: Řivnáčová, Urban, Škoch, Švejdová
Program:
1. Úvod
Po uvítání přítomných a seznámení s programem L. Němcová zahájila modlitbou. Připomenula, že na
červnové schůzi bylo dohodnuto, že během prázdnin a v září bude pracovat užší předsednictvo také
vzhledem k tomu, že mnoho členů bude v prvé polovině září mimo Prahu. Bylo nutno svolat výbor,
protože nás v září čeká mnoho úkolů.
2. Plnění úkolů
- Webové stránky jsou pravidelně doplňovány, čekáme na další příspěvky členů (adresujte Němcová,
Křivánková). S. Kodys slíbil zaslat článek k 21. srpnu 1968 po otištění v regionálním tisku kraje
Vysočina.
- Natáčení pro rakouský rozhlas v červenci se neuskutečnilo, bylo odřeknuto.
- Přeregistrace členů trvá. Přihlášky jsou k dispozici v místnosti SKS (připravil J. Hulák). Po diskusi bylo
doporučeno začít hned po prázdninách, zaměřit se na kolektivní členství spřátelených organizací
(např. PTP) a na vznik nových poboček po linii farností (všichni) a KDU-ČSL (Hulák) i skupiny
hendikepovaných osob (D. Koutská).
- Setkání s bavorskou stranou se neuskuteční (informoval J. Hulák).
- Byly doplněny zápisy ze schůzí výboru za r. 2018; je třeba vyměnit na dveřích místnosti SKS informace
a zajistit službu v místnosti (zodpovídá M. Volmanová).
- L. Němcová informuje, že příspěvky do ESU za r. 2018 byly zaplaceny přes Mgr. Hořavu.
- K. Tomek informoval o stavu pokladny SKS, zaplatil členům za jízdné v ČR i výdaje v cizině na
konferenci ve Vídni.
- L. Němcová jednala osobně ve Vídni s Ing. Tunegou o spolupráci mezi SKS a Združením kr. seniorov
Slovenska, poslala i konkrétní návrhy p. Mikloškovi, zatím jsme neobdrželi od něj odpověď.
- Předsedkyně se setká s P.dr. Balíkem, který má na starosti seniorskou problematiku 12. 9. od 10 hod.
Byla požádána o změnu schůzky, která byla původně dohodnuta s Mons. Slavíkem. Po konsultaci s P.
Urbanem a ostatními bylo odsouhlaseno, aby se první schůzky zúčastnila sama, pozvala P. Balíka na
rozšířené zasedání výboru SKS a na výbor SKS.
- L. Němcová vyzývá všechny k nahlášení zájemců o přednášky pro studenty gymnázia, několik jmen
máme k dispozici i z PTP. LN získala souhlas významných členek z organizace Dcery politických vězňů
50. let. Úkol trvá do poloviny září, kdy dodá seznamy p. Mrzílkovi.
- Dne 6. - 8. července t.r. se konalo zasedání prezidia, exekutivy ESU s následnou tradiční konferencí
Politické akademie ve Vídni. Za SKS se zúčastnili Němcová, Roubal, Němec. Ubytování a stravování
během akce bylo poskytnuto bezplatně, dopravu jsme platili.
- LN informuje, že AKCE autobus EMIN s EAPN byla ukončena. V Praze se zúčastnilo setkání několik
členů výboru, L. Němcová hovořila na panelové diskusi na Malostranském náměstí, rovněž se zúčastnila
prací a besedy v Ostravě.
- Grant Zvýšení kvality života v obcích EAPN byl s konečnou platností schválen MPSV až v srpnu, bylo
třeba snížit navrhovanou finanční částku a s ní i aktivity. Na rozjezdu prací a realizaci se pracuje.
- Zasedání Exekutivy v Leuvenu, Belgie 23. a 24. 11. se zúčastní K. Tomek a L. Němcová. Je třeba poslat
do konce měsíce srpna přihlášky na ubytování a zakoupit letenky. Jedna noc je placena, druhou noc
zaplatíme z našich fondů.

- ESU měla zájem uskutečnit zasedání EC v Praze, vyřizovala L. Němcová. Bohužel v hotelu bylo volno
až v prosinci, datum ESU nevyhovoval. Z tohoto důvodu byl vybrán a potvrzen Leuven. Prezidium ESU
plánuje předběžně účast na Helsinském kongresu EPP v listopadu, dále na zářijovém Ekonomickém fóru
v Krynici, Polsko.
- Odpovědi SKS k evropským volbám 2019 a publikace ESU k volbám byly předány p. Bělobrádkovi,
Bartoškovi, M. Filipové. (L. Němcová)
- Vzpomínkové akce k srpnovým událostem, která se konala dne 22. 8. na Pražském magistrátu, se
zúčastnili 2 naši členové a zástupce PTP, kterému byla námi účast nabídnuta. Doporučujeme, abychom
byli Magistrátem s předstihem informováni. O akci napsala LN článek pro web.SKS a poskytla interview
mediím.
3. Vzpomínková akce PTP Sv. Dobrotivá dne 13. 9. 2018
Je třeba předat do 3. 9. seznamy osob, které pojedou autobusem, Ing. Bláhovi a účast SKS na programu
(Němcová). Program byl dán k dispozici. Odjezd autobusu v 7.30 hod. od hotelu Diplomat. Bylo
odsouhlaseno, že účastníkům bude hrazen z fondu SKS příspěvek 100 Kč za osobu na autobus, dále
výdaje na oběd do 100 Kč. (zaplatí v hotovosti LN). M. Volmanová zakoupí kytici za 500 Kč.
Předsedkyně bude informovat Ing. Ondreje Tunegu za Slovenské združenie seniorov. D. Koutská pojede
vlakem z Rokycan a připojí se.
4. Rozšířené zasedání výboru SKS dne 27. 9. 2018 k 90. narozeninám P. Ing. M. Fialy
Termín byl vybrán s ohledem na časové možnosti P. M. Fialy.
Po rozpravě bylo konstatováno: zasedačka KDU-CSL od 14 hod. je zajištěna (J. Hulák), max. 25-27
osob;
- nákup občerstvení (koláče, chlebíčky, vody, káva, čaj, sušenky, ubrousky) + organizace (K. Tomek, M.
Volmanová, kontrolní komise); medaile, květina, dárek, čestné uznání (Dr. Roubal, Tomek, Hulák);
program a pozvání členů a hostů (L. Němcová), pozvání představitelů KDU-ČSL (J. Hulák);
přednášející do programu (L. Němcová a J. Hulák), je zajištěno duchovní slovo P. Ing. Fialy.
5. Rada seniorů ČR
Dr. Roubal a M. Volmanová informovali o nově vzniklé situaci v Radě seniorů. Z Rady seniorů vystoupil
Svaz důchodců, který se přejmenoval. Dnes je situace nepřehledná, v říjnu bude více informací.
Postavení SKS je stabilní.
Byly rozdány vstupenky na akci Krajské Rady seniorů hl. m. Prahy dne 29. září v 10 hod. ve Smetanově
síni.
7. Různé
- Dr. V. Roubal informoval o schůzi seniorů ve farnosti Spořilov dne 4. 9. t. r., je zván i P. Ing. Fiala.
- Běloruští senioři poslali informační dopis o svých aktivitách a nabízejí tzv. seniorský turismus. Dopis
byl rozeslán členům výboru SKS.
- J. Hulák informoval o akci KDU-ČSL na Řípu dne 20. 10. v rámci oslav vzniku ČSR.
- K. Tomek informoval o akcích Klubu Prahy 11 na druhé pololetí.
- Dagmar Koutská informovala o Křesťanském sdružení zrakově postižených a jejich příznivců, bude tam
zastupovat SKS.
- V. Němec podal informaci o politické situaci v ČR u nás i ve světě a o nebezpečích přírodních jevů a
jejich dopadů, které bohužel nejsou reflektovány ve varování obyvatelstvu.
- V době vyhotovení zápisu dr. Němec předal písemně dopis, ve kterém informuje výbor SKS, že se
rozhodl " pozastavit až do voleb výkon své funkce a činnost v SKS," uvedl i důvody. S plným textem bude
výbor seznámen.
zapsala: Lidmila Němcová

příští schůze: 27. 9. 2018

