Zápis z 39. schůze rozšířeného výboru SKS dne 15. 9. 2021 ve
13 hod. na Charitasu
Přítomni prezenčně: Němcová, Roubal, Švejdová, Kasal, Volmanová, Červená,
Řivnáčová, Urban, Škoch, Hrebíčková, Kodys, Němec
omluveni: Hulák, Tomek, Koutská, Vrlová, Nováková, Tomek
Schůzi řídila: předsedkyně Lidmila Němcová (LN)
Program: 1. Zahájení, po úvodní modlitbě schválení programu schůze,
ověřovatelkou I. Řivnáčová.
2. Plnění závěrů srpnové schůze výboru SKS
- Dne 9. 9. se uskutečnil zájezd s PTP do Sv. Dobrotivé, pietního aktu se zúčastnilo
16 členů SKS, za SKS byl položen věnec a LN pronesla krátký projev. Všichni akci
vysoce hodnotí.
- Senátní konference k 1100. výročí smrti sv. Ludmily 14. 9. v senátu byla mimořádně
zdařilá a na vysoké odborné úrovni. Za SKS se zúčastnilo 20 osob + J. Kasal a N.
Nováková. RSČR bylo předáno 20 vstupenek. Děkovný dopis senátorce
Jelínkové za výbor SKS zašle J. Kasal.
- 1. 9. se konala na TV Prima prvá debata k volbám, na které vystoupili pánové M.
Jurečka, Babiš, Bartoš, Hamáček. Zúčastnili se P. Urban, I. Řivnáčové a L.
Němcová. Předsedkyně LN položila prvou otázku diskutujícím, otázka byla dobře
naformulována a účastnici ji ocenili. Máme z akce fotografie.
- Křesťanský senior (s úvodníkem a otázkami kladené L. Němcové a s přehledem
všech kandidátů do poslanecké sněmovny za KDU-ČSL) byl velmi dobře hodnocen
a je rozdáván v rámci předvolební kampaně. Delegace SKS předala několik výtisků
ve Sv. Dobrotivé na pietním aktu.
- 15. 9. se bude konat beseda k volbám na TV Barrandov. 15. 9. se zúčastní L.
Němcová s manželem, 6.10. J. Švejdová + další osoba. LN nahlásí prop. odd. KDUČSL jména. Všichni byli seznámeni s dalšími termíny debat a mohou se přihlásit.
3. 23. - 25. 9. kongres Madrid ESU, Španělsko. ESU poslalo Newsletter, ve kterém
jsou obsaženy všechny informace ke kongresu. Kongres se bude konat hybridní
formou. LN přepošle Newsletter, který obsahuje link na sledování konference. Je
třeba, aby členové SKS byli informováni a kongres sledovali.
Byla odsouhlasena medaile, kterou posíláme An Hermans, která oslaví 77 let.
Proplacení dr. Roubalovi 540 Kč, proplatí K. Tomek.
4. RSČR
- LN jednala s předsedkyní Desatovou o placení příspěvků za členství v Krajských
radách seniorů. Naše organizace-resp. naši delegáti v Krajských radách by neměli
nic platit, protože SKS působí celostátně. Budou-li mít předsedové Rad pochybnosti,
mohou zatelefonovat pí Desatové.
- Dne 12. 10. se bude konat mezinárodní konference RSČR se Saskem, překlad
bude zajištěn, obdrželi jsme 3 místa. Předpokládá se, že účastnici naváží kontakty s
německými seniory. Budeme jmenovitě řešit počátkem října, pozvání akceptujeme.
- M. Volmanové informuje o konání Krajské Rady seniorů - Praha dne 2.9. Zúčastnil
se K. Tomek a M. Volmanová. Obdrželi jsme 20 vstupenek do Domoviny na koncert
4.10. rozdá je I. Řivnáčová.

12.10. se plánuje Babička roku v Praze a další sportovní akce. Zájemci se obrátí na
K: Tomka.
- Diskutovali jsme na žádost vedení RSČR, abychom navrhli evidenci členů RSČR,
která se bude projednávat v říjnu. Při této příležitosti jsme si položili obdobnou otázku
pro SKS, která eviduje řádné členy a má příznivce. Touto otázkou se budeme
zabývat později, návrh evidence předložíme na členské schůzi SKS. Přikláníme se k
myšlence, aby se platil příspěvek do RSČR za člena např. i 1 Kč.. Jsme si vědomi,
že dnešní organizace a grantové agentury žádají počty členů. LN zjistí různé formy
členství v RSČR, a to kolektivní, individuální či přidružené. LN rovněž prokonsultuje
s H. Beckerem způsoby evidence členů v Rakousku.
5. Volby.
- Zahájení volební kampaně Spolu se plánuje na 20. 9. od 18 hod. ve Slovanském
domě, bohužel nebudou místa k sezení, což seniorům komplikuje účast.
- LN napsala článek pro KT v rámci přílohy pro předvolební kampaň Spolu k
"Hodnotám v politice".
- J. Kasal informoval o průběhu předvolební kampaně KDU-ČSL.
6. Sborník
- J. Hulák poslal k posouzení 4 výtisky předpokládané podoby sborníku, ve kterém
jsou otištěny některé příspěvky. Nové téma na obálce bylo schváleno, Mariánský
sloup vyjadřuje naše přesvědčení. Proběhla cílená diskuse se závěry:
- Byla rozšířena redakční rada: Němcová, Hulák, Kasal, Roubal, Tomek;
- očekáváme menší okraje, silnější tisk písma a další (připomínky předá L. Němcová
a J. Kasal);
- LN po určité opravě pošle příspěvky autorů J. Hulákovi, který je předá
nakladatelství;
- I. Řivnáčová hovořila s p. Jarošem, který provede korekturu poté, až bude sborník
vcelku, v prvé verzi. Předala e-mailovou adresu.
- Všichni zašlou rychle svůj e - medailonek L. Němcové;
- Fotografie se soustředí přímo u J. Huláka s popisem a autorstvím, potom se
vyberou;
- S osnovou souhlasíme, může být podle situace mírně stylisticky upravena;
- Do příloh: web. stránky SKS a ukázka článků např. J. Plocka, Křesťanský senior aj.
- Uvést logo SKS;
- Závěr sborníku: bude asi podepsán výbor SKS, shromáždili jsme náměty pro
formulaci závěru ve sborníku. Závěr napíšeme jako poslední příspěvek.
Harmonogram Sborníku:
do 30.9. - dodání příspěvků k tisku pro nakladatelství - 1. verze
- do cca 15.10. - korektury, harmonizace článků, doplnění - 2.verze
- do 1.11. - vytištění Sborníku
7. Různé
- M. Volmanová oznamuje, že 9. 10. nastupuje na operaci, potom počítá s
rehabilitací cca 3 měsíce.
- Web. stránky doplní tento týden LN s D. Křivánkovou.
zapsala: Lidmila Němcová
ověřila: Irena Řivnáčová

