10. Zápis ze schůze SKS dne 18.10. 2018
Přítomni: Němcová, Tomek, Roubal, Řivnáčová, Švejdová, Urban, Němec
Omluveni: Hulák, Kodys, Koutská, Škoch, Volmanová

Program:
Schůze byla zahájena modlitbou a předsedkyně seznámila s programem.
1. Plnění úkolů z minulé schůze
- Rozšířené zasedání výboru SKS bylo hodnoceno vysoce kladně po všech stránkách. Záznam
ze schůze a videa i fotografie jsou na web stránkách (Němcová, Křivánková, Hulák).
- Setkání s brémskými seniory v senátu 5. 10. se zúčastnili členové výboru SKS dr. Roubal a
Ing. Tomek. Z vedení KDU-ČSL nebyl nikdo přítomen, protože právě probíhaly volby. Nešlo o
tlumočení prohlídky senátu. Markéta Filipová, zahraniční tajemnice KDU-ČSL napsala, že se
setkání vydařilo a poděkovala LN a účastníkům besedy.
- L. Němcová informuje, že spolupráce s dr. Mrzílkem z Arcib. gymnázia v Praze 2
pokračuje. Nabídku přeposlal učitelům, pravděpodobně bude organizován diskusní kulatý
stůl v závěru ledna. Podrobnosti ještě dořešíme začátkem listopadu.
- Spolupráce s P. dr. Balíkem pokračuje, je třeba využít videa ze schůze SKS s jeho
vystoupením a web stránek SKS. Bylo schváleno, že P. Balíkovi pošleme leták o naší práci v
elektronické podobě (Němcová, Hulák).
- P. dr. Jan Balík se stal poradcem vatikánského úřadu pro laiky, rodinu a život, spolu s 26
konzultory (podle KT 9 z 15.10.)
- Kongres ESU-EPP v Helsinkách 6. -8.11., ESU participuje, s vystoupením LN k seniorské
otázce se počítá.
- Projekt ke službám pro seniory MPSV na malých sídlech v České republice (EAPN s
participací SKS) probíhá (Jablunkov a Jihlava), souvisí s mezinárodním projektem EAPN. V té
souvislosti Ing. Karas a Ing. Šenkýř odmítli nabídku cesty do Lotyšska z různých důvodů,
možnost účasti LN.
- Seminář ke službám pro seniory na malých sídlech v rámci grantu MPSV se bude konat v
Ostravě dne 1. 11. pod patronací hejtmana, v Jihlavě 9. 11., v Evropském domě v Praze dne
30.11. Pozvánky budou rozeslány. Jihlavského semináře by se měli zúčastnit zástupci ze
Žďáru, do Ostravy pojede s příspěvkem na seminář L. Němcová.
- LN a SKS obdrželi děkovný dopis od rodiny Tunegů ze Slovenska a od organizátorů
Ekonomického fóra z Krynice, Polsko.
- Paní Edeltraut Paul z rakouské organizace děkuje za blahopřání k životnímu výročí a nabízí
pomoc.
- I. Řivnáčová byla zvolena do místního zastupitelstva v Praze 11, rovněž D. Křivánková v jiné
části Prahy. Blahopřejeme.
- Byla dokončena úprava místnosti SKS, odnesením počítače a kopírky se rozšířil prostor (J.
Hulák).
2. Hospodaření
Ing. Tomek informoval o stavu hospodaření SKS k 18.10. 2018.
3. Aktivita Klubu na Jižním Městě
P. Urban a I. Řivnáčová informovali a zájezdu Klubu do Kadaně, Jirkova a dalších míst, zájezd
proběhl úspěšně. Byli získáni noví členové do SKS. Zprávu o zájezdu zpracuje J. Švejdová a
bude umístěna na web stránkách SKS a v tisku na Jižním Městě. Připravují zájezd do Drážďan.
V listopadu proběhnou přednášky D. Hermana P. M. Fialy v KMT. Je třeba se zamyslet nad
náplní činnosti Klubu, v příštím roce se budou konat návštěvy kostelů s výkladem.

4. Spolupráce s dr. Josefem Plockem
Dr. Roubal informuje, že dr. Plocek je nemocný i s manželkou, podal za ně přihlášku do SKS.
Navrhuje využít článků dr. Plocka na stránkách SKS, o formě a využití je třeba se poradit,
např. nabídnout gymnáziu.
5. Příprava členské schůze SKS
LN zdůraznila, že je nutno uskutečnit podle stanov členskou schůzi SKS v tomto roce, i když
se v druhém pololetí uskutečnilo mnoho akcí celostátního i místního významu (volby aj.).
Navrhovaný sobotní termín většině nevyhovuje, z tohoto důvodu byl přijat nový termín, a to
ve čtvrtek dne 6. 12. 2018 od 13 - 17 hod. v zasedačce KDU-ČSL ve 2. patře.
6. Různé
- Concordia Pax (viz jejich web. stránky) nabízí výhodné pobyty pro seniory.
- Výhodný pobyt nabízí hotel Harmonia v Piešťanech www.amonhotels.sk.
- 20.10. se koná vzpomínková slavnost KDU-ČSL na hoře Říp.
- 25.10.v 16 hod. v Café Louvre, Praha přednáška „Evropské hranice“.
- Dagmar Koutská zakládá Klub zrakově postižených na Rokycansku.
- P. Urban navrhuje, aby na velké akce KDU-ČSL byli zváni i zástupci výboru SKS.
- Je třeba zajistit službu v kanceláři SKS podle programu (Volmanová).
- Příští schůze výboru bude věnována přípravě výroční členské schůze SKS.
- Navrhovaní delegáti za SKS do jiných organizací musí mít schválení výboru SKS.
- Je třeba informovat příště o členské základně Rady seniorů a o změnách, které tam probíhají
( Roubal, Volmanová).

Konání příští schůze: 22. 11. od 14 hod. v paláci Charitas
Zapsala: Lidmila Němcová

