Zápis ze 40. schůze rozšířeného výboru SKS dne 15. 10. 2021 od
10–13 hod. v paláci Charitas
Přítomni: Němcová, Hulák, Tomek, Roubal (částečná účast), Švejdová (částečná
účast), Vrlová, Kasal, Červená, Řivnáčová, Urban, Kodys, Němec, Hrebíčková
Omluveni: Volmanová, Koutská, Nováková
Host: J. Wolf
Schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová (LN)

Program:
1. Zahájení
Po úvodní modlitbě schválení programu schůze, ověřovatelem V. Němec.
2. Plnění závěrů zářijové schůze výboru SKS
Bylo konstatováno, že měsíc září byl mimořádně exponovaným měsícem.
Uskutečnily se zájezd do Sv. Dobrotivé, senátní konference k Roku sv. Ludmily,
podpora voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. LN rozdala všem
přítomným číslo časopisu Doba seniorů, kde píše o Roku sv. Ludmily a
o konferenci v senátu. Přednášky z konference budou vloženy na web. SKS a
rozeslány členům výboru.
3. Akce počátkem října 2021
- 4.10. koncert Rady seniorů – Praha.
- 14.10. V. Roubal, V. Němec, L. Němcová se zúčastnili senátní konference
v rámci festivalu Mene Tekel, V. Němec rovněž podal informaci o konferenci a
o lotyšském filmu dne 13.10. v kinu Mat, konaný v rámci festivalu.
- 13.10. proběhla mini konference se saskými seniory v Praze, organizovalo
Centrum Saska v Praze a RSČR. Za SKS se zúčastnili K. Tomek, S. Kodys a L.
Němcová. Cílem setkání českých a saských seniorů bylo navázání spolupráce
na základě grantů. Info podal S. Kodys a L. Němcová. SKS zatím prostuduje
možnosti zapojení.
4. Zpráva o hospodaření za 3 čtvrtletí
K. Tomek podal zprávu o hospodaření SKS za 3. čtvrtletí, kterou
zkontrolovala M. Volmanová. Zpráva byla odsouhlasena. KT a LN zjistí stav
finanční podpory ze strany KDU-ČSL za r. 2021.
5. Příprava sborníku SKS
J. Hulák podal informaci o sborníku, který se připravuje k tisku. Přinesl
5 exemplářů k nahlédnutí. Vzhledem k počtu 72 stran se zvýší finanční náklady,
nebyly námitky. Bohužel příspěvky byly dodávány postupně. LN informovala
o způsobu práce „autor – Němcová – Hulák – tiskař.“ Redakční rada se sešla 1x
(LN, J.Hulák, J.Kasal, K.Tomek a V. Roubal), několikrát se k podrobné práci sešli
LN s J. Hulákem, částečně i s J. Kasalem, pracovali také přes e-mail. Jazykovou
korekturu provede D. Křivánková místo Ing. Jaroše z časových důvodů, což
zdůvodnil J. Hulák. Je třeba nutné opravy okamžitě nahlásit JH a nahlásit
správnou verzi. JH pošle příští týden e-mailem všem členům výboru

SKS k nahlédnutí e- sborník. Poté bude dán sborník do tisku s tím, že by měl
být vytištěn do konání členské schůze SKS. Dojem ze sborníku je dobrý. Je třeba
zajistit ISBN.
6. Fotografování
Všichni přítomní se vyfotografovali na Karlově náměstí v parku. Fotografie
budou použity ve sborníku, a to především kolektivní foto výboru. Zajistil
J. Hulák, fotografovala L. Ješatková.
7. Volby do parlamentu ČR
Ing. Jan Kasal informoval o průběhu voleb a o post- volebním období, kdy
probíhá intenzivní vyjednávání o budoucí vládě. Proběhla zajímavá diskuse
k průběhu voleb, komentář k výsledkům voleb, k předvolební prezentací
delegátů apod. Zvítězila koalice Spolu. Konstatujeme, že SKS poskytla velkou
viditelnou podporu.
Pražský radní J. Wolf – který naši schůzi krátce navštívil – zodpověděl otázky,
které se týkaly voleb v Praze, sociální politiky a kulturních otázek, Mariánského
sloupu, značené historických pražských budov aj. Požádal SKS, aby se
vyjádřilo, jak efektivně informovat o programové nabídce ve vztahu
k důchodcům. Slíbil pomoci při realizaci vystoupení souboru ZKS v Praze.
8. Spolupráce se Slovenskem
L. Němcová informovala o krátké návštěvě Bratislavy, kde se zúčastnila
předávání cen Benčeka, která se uděluje každým rokem zasloužilým seniorům
za jejich aktivity v nejrůznějších oblastech. Ceny byly předávány vedením ZKS
v centru Bratislavy, po předání následoval koncert souboru ZKS. Od 13 hod. se
konalo zasedání výboru ZKS, trvalo cca 3 hod., na kterém se projednávala
spolupráce SKS a ZKS do budoucnosti. LN obdržela 3 výtisky Generacie, naopak
předala výtisky Katolického týdeníku, Křesťanského seniora a další. Cestovala
v době přísných epidemiologických nařízení. Slovenská delegace se zúčastní
naší volební schůze v listopadu. LN zabezpečí nocleh v Krystalu, návštěvu
Arcibiskupského paláce a večeři. Předpokládají se 1 - 2 noclehy v Praze, počet
delegátů bude upřesněn (cca 5 osob). Vše podle epidemiologické situace.
9. Různé
Vzhledem k tomu, že jsme museli opustit místnost (konala se další schůze)
budou otázky spolupráce s ZKS, ESU, RSČR projednány na příští schůzi ev.
urgentní otázky se budou okamžitě řešit.
Příští schůze se bude konat: v pátek 5. listopadu od 10.30 hod. na Charitasu,
v knihovně KDU-ČSL.
zapsala: L. Němcová
ověřil: Václav Němec

