Zápis ze 44. schůze výboru SKS
ze dne 2. 2. 2022 od 10 hod. - 13 hod. v zasedačce KDU-ČSL
Přítomni: on -line: Koutská, Kodys, Kasal
prezenčně: Němcová, Hulák, Tomek, Vrlová, Řivnáčová, Hrebíčková,
Švejdová, Urban, Volmanová
Omluveni: Němec, Roubal, Škoch, Nováková
Schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová (LN)

Program:
1. Zahájení
Po úvodní modlitbě byl schválen program schůze.
2. Plnění úkolů z minulé schůze
Předání funkce a agendy kontrolní komise
M. Volmanová předala po ukončení schůze klíče a písemnosti SKS v naší
místnosti na Charitasu en bloc nové předsedkyni kontrolní komise K. Vrlové
za přítomnosti L. Němcové, K. Tomka. Po odchodu M. Volmanové a K.
Tomka jednali J. Hulák, L. Němcová a K. Vrlová a nutných krocích ke
zprovoznění místnosti, úklidu, evidence apod. K. Vrlová na příští schůzi
výboru přednese návrhy na využití a úklid místnosti, rozdělení klíčů apod.
Kontrolní komisi si bude řídit samostatně.
Sborníky SKS
J. Hulák informuje, že cca 1200 ks sborníku bylo předáno p. Hořavovi. Je
nutno, abychom sborníky rozdali co nejdříve a tímto prezentovali činnost
SKS.
Zapsání nových stanov a nového výboru
Ověřené podpisy neodevzdali kolega Škoch a N. Nováková. Bez jejich
ověřeného dokumentu nelze záležitost uzavřít. Tyto členy zkontaktuje L.
Němcová a J. Švejdová ev. J. Kasal.
Plány práce klubů na prvé pololetí - odevzdali písemně K. Vrlová (umístěno
na webu) a J. Hulák (je třeba poslat rovněž v i e-formě). Komentář pí
Hrebíčkové (Covid paralyzuje činnost, kontakt se členy po telefonu, návštěva
nemocných), Řivnáčové (čeká se na uvolnění pandemické situace, jinak
program je připraven).

3. Evidence členů SKS
Předsedkyně zdůraznila nutnost transparentní evidence členů, která bude na
vyžádání k dispozici. Po diskusi byly přijaty tyto zásady: předseda klubu je
zodpovědný za aktuální evidenci členů svého klubu; je třeba vytvořit
centrální elektronickou databázi členů, kterou bude mít na starosti J. Hulák a
která bude dostupna přes heslo všem členům výboru. Všechny kluby na jeho
e-mail odešlou J. Hulákovi do příští schůze SKS elektronicky seznamy svých
členů s kontaktními adresami, č. tel., e-mailem.
4. Aktivity v poslanecké sněmovně jsme neprobírali, neboť poslankyně N.
Nováková onemocněla Covidem.
5. Zprávy z ESU. Příprava českého předsednictví v EU.
L. Němcová sdělila, že nový Newsletter ESU je umístěn na našich web.
stránkách. Proběhla schůze prezidia ESU, všechny dosavadní akce byly
online, rovněž vzhledem k nejisté epidemiologické situaci se neplánují
prezenční akce na prvé pololetí 2022 (Akademie ve Vídni, konference
k otázkám zdraví a péče aj.). Byl odsouhlasen rozpočet.
Předsedkyně byla požádána An Hermans, aby provedla propagaci seniorů
v rámci českého předsednictví, které ČR převezme od 1. 7. 2022.
J. Kasal informoval o iniciativách, kdy zkontaktoval zahraniční tajemnici
KDU-ČSL, poslance Benešíka, N. Novákovou a další. Spolu s předsedkyní
upřesní návrh mini konference SKS a KDU-ČSL za účasti slovenských
seniorů a jejich folklorního souboru. Informace příště. V rámci diskuse byly
navrženy náměty jako např. komunikace s mezi mladou a seniorskou
generací, rizika digitalizace pro seniory, zapojit farnosti, místní problémy a
Církev, oslovit NOE a další křesťanské sdělovací prostředky.
LN zkontaktovala An Hermans ohledně nabídky slovenských kolegů, kteří
mají zájem uspořádat regionální konferenci v r. 2023 v Bratislavě. ev.
zasedání EXCO ESU.
6. Rada seniorů ČR
LN informovala o prioritách RSČR - poradny, sportovní akce ( všichni obdrží
informace o přípravách sportovních aktivit a soutěží na r. 2022, za sportovní
akce je zodpovědna I. Řivnáčová), akce Modrá sovička ( digitalizace),
Babička roku 2022 ( finale bude opět v Olomouci). Návštěva pí Desatové u
představitelů vlády, a to ministra zdravotnictví, MPSV, předsedy
poskytovatelů domácí péče a dalších. Důležitost grantů a evidence členů.
Bylo rozhodnuto, že všichni zástupci v RSČR na krajské či celostátní úrovni si
objednají roční předplatné časopisu Doby seniorů, které jim bude
proplaceno.
Naši zástupci v RSČR jsou zváni a aktivně se účastní práce ( LN, KT, M.
Hrebíčková, M. Volmanová - revizní celostátní komise). K. Vrlová zatím
nebyla pozvána ( s předsedou Krajské rady Zlínského kraje p. Pilkou bude
řešit L. Němcová), J. Kasalovi přišla pozdě pozvánka na Krajskou radu kraje

Vysočina ( nápravu zajistí J. Hulák), je třeba zlepšit komunikaci mezi N.
Novákovou a předsedou krajské rady p. Weisem ze Středočeského kraje.
Všichni naši zástupci v krajských radách RSČR si musí uvědomit, že
zastupují SKS, nikoliv svou osobu a je třeba neprodleně o závěrech jednání a
nabídkách Rady informovat své členy Klubu, dále výbor SKS a tím i
předsedkyni. Komunikaci odsouhlasíme na příští schůzi.
Členové výboru obdrželi nabídku vzdělávání Policie ČR.
7. Spolupráce s Církví
- LN dojednala setkání s kardinálem Dukou dne 22.2. 2022 od 10 -11 hod.
v Arcibiskupském paláci pro 9 osob.
Předáme sborníky a pobesedujeme.
- Jáhen Urban zorganizoval na 4. 2. setkání LN, KT, IŘ, JŠ, PU s P.
Michaelem Špilarem, farářem Prahy 11, v KCMT k další spolupráci.
- Předsedkyně připravuje pracovní setkání s P. Martínkem z Teplic v
Čechách. budou jednat o spolupráci s Klubem SKS v Teplicích a farností.
8. Spolupráce se Slovenskem
Předsedkyně rozeslala všem členům výboru návrh kolegy P. Macha s výčtem
navrhovaných poutí na r. 2022 na Slovensku. K. Vrlová doplnila o
předpokládanou příhraniční spolupráci s p. Gregušovou, vše závisí na
pandemické situaci. Zájem o spolupráci máme, navrhneme i recipročně poutě
v ČR ( Stará Boleslav, Sv. Dobrotivá).
9. Různé
- P. Urban zjistí podmínky zájezdu do Rakouska u CK Palomino.
- K. Vrlová navrhuje, aby její jízdné do Prahy na zasedání výboru SKS
z místa bydliště jí bylo propláceno střídavě z rozpočtu Klubu a z centrálního
rozpočtu SKS; bylo odsouhlaseno.
- Předsedkyně informuje o připravované červnové akci v Jihlavě, kterou
pořádá Hnutí pro život, jsme zváni.
- Do komise pro soc. začleňování jmenovala RSČR místo dr. Roubala
předsedkyni L. Desatovou.
- Předsedkyně rozeslala pozvánky na konferenci v Českých
Budějovicích Církev v době pandemie dne 28.1.
- K. Tomek informoval o stavu hospodaření SKS.
- L. Němcová a Olga Rosenbergerová se setkaly s pí Šárkou Jelínkovou
k otázkám priorit boje proti chudobě, ke Dnům handikapu a seniorů.
- Web. stránky SKS jsou pravidelně doplňovány. Žádáme o příspěvky.
zapsala: Lidmila Němcová
ověřila: Irena Řivnáčová
Příští schůze: čtvrtek 10. března od 13 hod. v knihovně KDU-ČSL

