Zápis ze 41. schůze rozšířeného výboru SKS dne 5. 11. 2021 od 11-13 hod. v Knihovně
Charitas
Přítomni: Němcová, Hulák, Tomek, Vrlová, Kasal, Červená, Řivnáčová, Urban, Hrebíčková,
Škoch
Omluveni: Volmanová, Koutská, Nováková, Roubal, Němec, Švejdová, Kodys
Schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová (LN)
Program: 1. Zahájení
Po úvodní modlitbě schválení programu schůze.
2. Plnění závěrů říjnové schůze výboru SKS
- Hospodaření. Zprávu podal K. Tomek. Obdrželi jsme 50% podpory částky od KDU-ČSL.
Bylo doporučeno, aby pokladník okamžitě proplatil částku tiskárně za Sborník, za dopravu
knih z tiskárny do kanceláře SKS. Bude zakoupen počítač a tiskárna pro potřeby SKS,
umístění v místnosti SKS. (Domluví J. Hulák a IT manažerem KDU-ČSL a L. Němcovou).
Dále je třeba dokoupit papír a administrativní potřeby.
KT proplatil částku předsedkyni Červené na pracovní materiál pro Klub Teplice.
- Sborník SKS
Zprávu podali LN a JH. Sborník byl předán do tisku, výtisky budou dodány den před členskou
schůzí. Publikace obdržela zdarma na základě žádosti LN tzv. ISBN. V rámci vyhlášky o
ISBN bude třeba poslat výtisky do různých knihoven (zodpovídá LN). Sborník bude
patřičným způsobem prezentován na různých úrovních - všichni.
LN předala všem přítomným společnou fotografii, která byla vyhotovena pro sborník.
- Rada seniorů ČR
O činnosti v Krajských radách informovali pí Hrebíčková, Vrlová, Tomek.
L. Němcová navštěvuje schůze prezidia a kolegium jedná se o příspěvcích, grantech na r.
2021 a 2022, a to především o poradnách, počítačové gramotnosti u seniorů a zdravém
životním stylu).
SKS nebude žádat o samostatné granty, ke grantům se připojí.
LN se sešla s poslankyní Novákovou a Ing. Desatovou ke vzájemné spolupráci a společné
výměně názorů mezi RSČR a poslankyní Novákovou.
Ing. Desatové předala N. Novákové mj. materiál s názory RSČR na energetickou chudobu.
Dále L. Němcová informovala o schůzce s místopředsedkyní RSČR M. Hesovou; jsme zváni
na akci RSČR Babička roku 2021 do Olomouce a 2. 12. na kulturní pořad VZP v Praze.
- Webové stránky SKS
Daria Křivánková s LN doplnily webové stránky SKS.
- ESU
Newslettery ESU s dalšími materiály byly vloženy na web. SKS. LN je posílá
europoslancům KDU-ČSL, pí Novotné z KDU-ČSL a členům výboru SKS.
2. Příprava členské volební schůze SKS v prezenční formě dne 16. 11. 2021 od 9.30 - 14
hod.
Zahájení se bude konat od 9.30 hod., malý sál Charitasu bude otevřen od 9 hod. Místnost
objednal J. Hulák, inzeráty do KT podal K. Tomek, hosty z ČR i Slovenska pozvala a
program slovenským kolegům zajistila předsedkyně, M. Jurečku pozval J. Kasal, osloví i
radního Wolfa.
LN osloví Mons. Balíka a biskupa Herbsta. Zdravotní požadavky účasti zjistí včas LN. Je
třeba mít potvrzení o očkování či další dokument, zajistíme testy. Účast hostí ze Slovenska
upřesní LN u Ing. Macha.

Z každého Klubu se doporučuje účast 4 osob vedle členů rozšířeného výboru SKS.
Občerstvení pro 40 osob - K.Tomek a J.Škoch.
Služba u zápisu a obsluha: M. Tomková, Švejdová, Hrebíčková, Vrlová.
Materiály Nový Hlas, tužka, papír ev. další (Tomek, Hulák, Němcová, Vrlová).
Byl diskutován program a sestavení programu (samostaný záznam). Na počátku se projednají
a schválí nové stanovy, podle kterých se bude řídit schůze, rozhodne se o formě volby do
nového výboru. Rovněž bude odhlasován počet místopředsedů. Budou předneseny zprávy o
činnosti SKS, ESU, hospodaření, revizní komise, prezentace sborníku, pozdravy hostů, volby,
diskuse atd.
2.1. Složení nového výboru SKS
LN poslala všem členům deskripci náplně funkcí v novém výboru, bude třeba činnost rozdělit
do vymezených oblastí, za které členové výboru ponesou zodpovědnost (předseda, pokladník,
práce se členy, vazba na komunální politiku a domovy důchodců; vazby na politické strany,
parlament aj.), kontrolní komise, poradci. Po delší diskusi došlo ke shodě v návrhu na složení
členů výboru a náplni činnosti každého z nich.
Návrh nového výboru: L. Němcová, J. Hulák, K. Tomek, J. Kasal, N. Nováková, P. Urban, I.
Řivnáčová
do kontrolní komise: K. Vrlová, M. Volmanová, J. Švejdová, J. Škoch
poradci: V. Němec, D. Koutská
čestný předseda: V. Roubal
duchovní rádce: P. Ing. M. Fiala
do širšího výboru: všichni vedoucí klubů Praha 11, Brandýsko, Žďár, Zlín, Teplice, Třebíč,
Porozumění Rokycany
2.2. Změny ve stanovách spolku Sdružení křesťanských seniorů
J. Hulák rozdal stávající i změněné stanovy a jednací řád všem přítomným. Změněné stanovy
připravili J. Kasal a J. Hulák, s připomínkami L. Němcové. Po dlouhé diskusi bylo
dohodnuto, že se dne 10. 11. (středa) od 13.30 hod. sejde skupina ve složení: Němcová,
Hulák, Tomek, Urban, Řivnáčová, Roubal.
Návrhy budou projednány a postoupeny k dalšímu zapracování J. Kasalovi a J. Hulákovi tak,
aby byly k dispozici na členské schůzi.. LN pozve dr. Roubala.
3. Různé
- Praha 11 pořádá zájezd do Litoměřic dne 11. 12. 2021 (přihlášky přijímá I. Řivnáčová).
- Je třeba promyslet vzájemnou kooperaci klubů.
- EAPN plánuje valnou hromadu na 30.11. Musíme delegovat zástupce.
zapsala: L. Němcová
ověřila: K. Vrlová
příští schůze: předběžně: 21. 12. 2021 od 13.30 hod.

