11. Zápis ze schůze výboru SKS dne 22. 11. 2018
Přítomni: Kodys, Němcová, Roubal, Tomek, Urban, Volmanová, Švejdová, Koutská, Němec
omluveni: Hulák, Řivnáčová, Škoch, Kasal
1. Zahájení: modlitbou, schůzi řídila předsedkyně.
2. Duchovní slovo přednesl P. Urban.
3. Nové úkoly včetně kontroly z minulé schůze:
-

-

-

-

-

-

-

-

Spolupráce s gymnáziem zůstává otevřena. Martina Moravcová poslala e-mail, ve kterém
sděluje, že v rámci projektu Život mezi lidmi a pro lidi učitelé mají již vybrány
spolupracovníky; připadá v úvahu PTP, s Dcerami již hovořili. Děkují za kontakt na osoby,
který předala L. Němcová dr. Mrzílkovi. Po diskusi bylo doporučeno zorganizovat setkání s
mladými lidovci.
L. Němcová se zúčastnila za ESU Kongresu EPP v Helsinkách s hlasem volebním 7. - 8. 11.
2018. Konalo se setkání s finskými seniory a s oběma kandidáty na předsedu EPP. LN
vystoupila se zástupci z Itálie a z Holandska k sociálním právům v panelu, který vedla
eurokomisařka Marianne Thyssen. Panel trval 1.5 hodiny v angličtině.
V Katolickém týdeníku č. 46 byl otištěn rozhovor redaktora J. Prinze s Lidmilou Němcovou
obecně na téma Cíle a zaměření SKS.
Lotyští křesťanští senioři nám poslali blahopřání k výročí ČSR, blahopřání jsme opětovali k
výročí založení Lotyšska v r. 1918 (viz web stránky).
Zástupci CDU - senioři, prosí o setkání v Praze dne 24. 6. 2019.
Národní konference EAPN se bude konat v Evropském domě v Praze dne 30. 11. od 10 hod. 16 hod. Přihlásilo se cca 10 členů SKS i z Teplic. L. Němcová vystoupí na začátku konference k
pilíři sociálních práv.
Dr. Roubal informuje, že se bude ve stejný den konat v hotelu Olšanka konference Rady
seniorů ke zdravotnictví. Je třeba, abychom dostávali informace dříve, nikoliv těsně před
konáním konference. Zúčastní se dr. Roubal a dr. Koutská.
P. Hořava poukázal zbytek finanční částky na účet SKS. K. Tomek informoval o stavu financí k
dnešnímu dni. Na EXCO bude třeba s Guido Dumontem dořešit platby za kongres v
Helsinkách, předplacený nocleh pro LN v Oslo (konference byla zrušena).
Na Exekutivní výbor ESU pojedou do Leuvenu K. Tomek a L. Němcová ve dnech 23. -25.11.
Potom se LN zúčastní jednodenní konference COMECE k Budoucnosti práce v Bruselu.
P. Urban informoval o přednášce D. Hermana v Klubu Jižní Město, byla velmi dobrá účast.
Dne 8. 12. pořádá Klub zájezd do Drážďan. P. Ing. Fiala vystoupí s předvánočním rozjímáním
dne 10. 12. v KMC.
Projekt EAPN ke službám pro seniory na malých místech pokračuje. Proběhla konference v
Ostravě 1. 11. (přednáška L. Němcové) a v Jihlavě 9. 11. (kde vystoupil v diskusi S.Kodys).
Pozvání na Slovensko. Obdrželi jsme pozvání do Bratislavy na zasedání slovenských seniorů
ve dnech 12. a 13. 12. 2018 s účastí na slavnostním předávání cen a výboru ZSK. Účastníkům
proplatíme nocleh i cestu. Zájemci se přihlásí do 1. 12. obratem L. Němcové.
ESU má zájem zorganizovat v hotelu Krystal zasedání prezidia a EXCO ve dnech 22. - 24. 2.
2019. Zajistí L. Němcová. An Hermans potvrdí na zasedání v Leuvenu.
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-

-

Na žádost o připomínky do Memoranda ESU reagovali D. Koutská, V. Němec a L. Němcová.
LN pošle připomínky na ESU tak, aby byl splněn termín (křesťanské hodnoty, silver economy;
nejenom sociální práva, ale i lidská práva OSN; služby pro seniory apod., spirituální a
materiální potřeby).
LN rozesílá pozvánky např. na Akci o pronásledovaných křesťanech na Staroměstské radnici,
na Karlově univerzitě k mezicírkevnímu dialogu 27. 11. aj. Je třeba řešit pozvánky od MPSV.
Předsedkyně jednala na podnět Janusze Marszalka na Polském kulturním institutu v Praze o
možnosti uvedení polského dokumentárního filmu o r. 1968. Uvedení filmu by bylo možné v
Polském kulturním středisku, ovšem je třeba mnoho licencí. Necháváme otevřené.
D. Koutská přinesla přihlášky zájemců do Klubu, který založila. Název Klubu sdělí příště.
L. Němcová sděluje, že Právní narovnání zločinů komunismu se již neschází pravidelně,
kontakty jsou přes e-mail.
Doc. Lokajíček se ozval e-mailem, je nemocný. Sděluje, že si přeje zůstat v SKS, je též
zakládajícím členem KAF.
Předsedkyně sděluje, že se ozvalo několik osob po otištění rozhovoru s žádostí o zaslání
přihlášky do SKS.
F. Smutný nás zastupuje v Krajské radě seniorů, byl navržen před časem výborem SKS (dr.
Roubalem) a nepodává výboru SKS žádné informace o činnosti v Radě. K. Tomek zjistí stav.
Bude třeba řešit centrální evidenci členů.

4. Příprava členské schůze dne 6. 12. 2018 od 13.30 hod. v zasedačce KDU-ČSL:
-

-

K. Tomek zajistil oznámení v Katolickém týdeníku.
Členové výboru se dostaví kolem 13 hod.
Byl diskutován obsah. Duchovní slovo přednese P. Ing. Fiala, zpráva o činnosti SKS a ESU (LN),
o hospodaření (K. Tomek), zpráva revizní komise (připraví Volmanová, přečte Švejdová), web
stránky (D. Křivánková), zpráva o činnosti Rady seniorů (Roubal, Volmanová), diskuse a
schválení zpráv. Po přestávce krátce vystoupí S. Kodys a L. Němcová ke službám pro seniory
na malých místech, hlavní přednášku přednese Ing. J. Šenkýř k Istanbulské úmluvě a
postavení ženy. Diskuse. Usnesení.
Byly rozděleny úkoly:
K. Tomek (občerstvení), J. Hulák (káva, vody, čaj), samoobsluha, ev. pomoc J. Švejdová a J.
Škoch; prezenční listina (Škoch, Švejdová), zástupce KDU-ČSL a pobočku ve Žďáru osloví J.
Hulák; pozvání a osobní oslovení členů – všichni; Teplice, Spořilov, Třebíč – Němcová;
usnesení - bude určeno na místě. Pozvání přednášejících LN a J. Hulák. Zapisovatel a
ověřovatel budou určeni. Po ukončení se bude konat krátká schůze výboru.

Příští schůze se bude konat: 3. ledna 2019 od 14 hod., potvrdíme na členské schůzi SKS.
Zapsala: L. Němcová

