Zápis ze 42. schůze rozšířeného výboru SKS dne 21. 12. 2021
od 13.30 - 17 hod. na Charitasu
Přítomni: Němcová, Hulák ( část), Tomek, Vrlová, Nováková, Roubal, Červená,
Řivnáčová, Urban, Hrebíčková, Škoch, Švejdová
Omluveni: Volmanová, Koutská, Kasal, Němec, Kodys
Hosté: Petr Piťha, Jiřina Hájíčková, Marie Ornyskovová
Schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová (LN)
Program:
1. Zahájení
Po úvodní modlitbě prof. Piťhy byl schválen program schůze.
2. Přednáška prof. Petra Piťhy k Roku sv. Ludmily
Prof. P. Piťha v přednášce uvedl život sv. Ludmily v historických souvislostech,
zdůraznil poselství dnešku, a to výchovu a vlastenectví. Hovořil ke své publikační
činnosti o sv. Ludmile, Účastníci měli možnost po diskusi si jeho knihy opatřit.
2. Předvánoční posezení s připomenutím životního jubilea předsedkyně
Lidmily. Němcové
Jáhen P. Urban přednesl jménem výboru SKS úvahu k Vánocům a blahopřání
předsedkyni. L. Němcová pohovořila o ikonopisectví, životních hodnotách seniorů a
o nutnosti aplikovat zásadu důstojnosti seniorů v běžném životě i v nemocnicích.
3. Různé
- K. Tomek informoval o stavu hospodaření. Bylo odsouhlaseno, abychom ještě
koncem roku 2021 podpořili Proglas, TV NOE a objednali časopis Monitor, tak jako
v minulých letech.
- Jiřina Švejdová předala do tří Domovů seniorů na Praze 11 (Donovalská, Opatov,
Milíčov) kresby paní Olgy Sedlářové z Moravy s vysvětlením.
- J. Hulák informuje, že byl zakoupen a instalován počítač v místnosti SKS.
Používání bude možné až po novém roce 2022.
- PF 2022 pro SKS vyhotovila Daria Křivánková.
- LN pošle členům dokumenty nutné pro registraci nového výboru SKS u správního
orgánu. Je třeba, aby členové nově zvoleného výboru si nechali podpisy ověřit na
Czech pointu.
- Poslankyně Nina Nováková bude na příští schůzi informovat o činnosti nové
poslanecké sněmovny ČR.
- M. Volmanová byla propuštěna z nemocnice do domácí péče, V. Němec zůstává po
covidu v nemocnici, rehabilituje.
- LN zdůrazňuje nutnost uklidit a přestavět kancelář SKS, kde jsou zatím uloženy
všechny sborníky; dále zakoupit administrativní potřeby (papír do tiskárny, náplně).
zapsala: L. Němcová
ověřila: I. Řivnáčová
konání příští schůze výboru: 5. 1. 2022 od 10.30 hod. na Charitasu

