Zápis ze schůze výboru SKS ze dne 7. 3. 2019
Přítomni: Němcová, Roubal, Tomek, Hulák, Koutská, Volmanová, Škoch,
Švejdová, Němec;
omluveni: Řivnáčová, Urban, Kasal.
Program:
zahájení modlitbou
schůzi řídila předsedkyně
1. Plnění úkolů z minulé schůze
- Archiv SKS, který se nachází v kanceláři dr. Roubala, se zatím nepřemístí; místo
je však pro materiály připraveno v archivu KDU-ČSL (projednal J. Hulák).
- V. Němec informoval o úspěšném smetanovském matiné v ND dne 23. 2. Na
příští rok 2020 se připravuje další matiné B. Smetany a také J. B. Foerstera (ku
160. výročí narození).
- D. Koutská informuje, že založila pobočku cca s 10 členy, především pro
handicapované osoby.
- M. Volmanová zajistí vstupenky na seniorský veletrh v Letňanech a sdělí včas
výboru.
2. Mene Tekel festival 2019
Bylo konstatováno, že účast našich členů byla výborná. LN sehnala všem cca 15
zájemcům vstupenky na konferenci dne 1.3. do senátu (Praha, Žďár,Teplice).
Účastnili jsme se i tradičního pochodu na Hrad dne 25. 2. i dalších akcí. Festival
Mene Tekel připomínáme i na web stránkách. Naši účast ocenil též kardinál
Duka.
Platforma PNZK se domlouvá pouze přes e-maily.
3. Zasedání prezidia a exekutivy ESU v Praze dne 22. - 24. 2. 2019.
Lidmila Němcová, místní organizátorka akce, informovala výbor SKS podrobně
o
průběhu, financování i o našem vkladu.
Vděčně byly přijaty účastníky dárky od KDU-ČSL ( Hulák), většina výboru byla
zapojena, nicméně hlavní tíha přípravy a realizace spočívala na předsedkyni LN.
O akci velmi pozitivně informuje Newsletter ESU a články na web stránkách SKS.
K. Tomek vyčíslil i náš podíl na akci (platba v restauraci za nápoje, odměna
pěveckému souboru, sušenky aj.).
V průběhu rozpravy se na jednání výboru dostavila Olga Bezděková, jedna
z členek organizace Dcery 1948, která vystoupila v programu exekutivy ESU.
Byla jí s díky předána knížka o Staroměstské radnici v angličtině a drobné
suvenýry.
Úspěch akce ocenili jak vedoucí činitelé KDU/ČSL, tak i kardinál Duka.
4. Termíny
- 29. - 30. 3. se bude konat v Brně volební sjezd KDU-ČSL, jako host vystoupí i L.

Němcová. Je třeba zajistit pro ni ubytování (které organizace platí) ve
spolupráci s pí. Menclovou.
- V dubnu a v květnu se budou konat zájezdy poboček a zájezd s PTP.
- ESU navrhuje několik termínů na konference v Minsku, Bolzanu a Madridu.
Bohužel jsme dosud neobdrželi žádné informace. Čekáme také na informace
ohledně volebního kongresu ESU v Bulharsku koncem září, jehož by se mělo
zúčastnit více členů.
5. Příprava ESU na volby do evropského parlamentu.
Doporučujeme členům, aby se seznámili s Memorandem (na našich web
stránkách) a s výsledky dotazníku, který rozeslalo ESU členským seniorským
organizacím. Jde o mnohastránkový zajímavý dokument k sociálním
problémům seniorů. SKS odpovědělo včas. Tento materiál se ještě bude
doplňovat. Bude třeba jej poslat kandidujícím euro-poslancům a všem členům
výboru SKS a ev. umístit na web stránkách
6. Členská schůze dne 13. 4. od 10 hod. do 14 hod.
J. Hulák objednal místnost, K. Tomek zabezpečil inzeráty do KT a do
Arcibiskupského zpravodaje; Němcová zajistila přednášející T. Zdechovského a
J.Kasala, pozve P. Ing. M. Fialu a Dariu Křivánkovou. Občerstvení a služby zajistí
K.Tomek a M. Volmanová spolu s revizní komisí. Pozvánku vytvoří L. Němcová
s J. Hulákem a osloví jednotlivé kluby. Na Praze 11 je třeba využít besed v KMT.
V. Roubal osloví Klub na Spořilově. Počítáme s účastí 40 - 45 osob.
7. Různé
- Zemřel zakládající člen SKS pan Anton Landkammer ve věku nedožitých 96 let.
Pohřeb se bude konat 14 .3. 2019 v Emauzech od 10 hod. Za SKS se pohřbu
zúčastní D. Koutská ev. další, zakoupí květinu.
- L. Němcová dne 8. 3. navštíví dr. Prekopovou v centru Rosa zakoupí květinu.
Dr. Prekopová je t.č. nemocná a nebude moci akceptovat
naše pozvání, aby přijela na naši členskou schůzi. Její sestra MUDr. Vrbová byla
zakládající členkou SKS.
- 27. 3. se bude konat členská schůze ve Žďáru, za výbor pojede L. Němcová,
přednese příspěvek. Informaci jí podá J. Hulák.
- Bylo diskutováno o dnešním postavení Maďarska v EPP.
- J. Hulák rozdal článek v KT ze dne 5. 3. předsedy P. Bělobrádka “Kam směřují
čeští lidovci?”
- Bohužel nejsme zváni na nejrůznější semináře, které pořádají k seniorské
problematice např. MPSV, parlament ČR aj. Nechápeme, jak dochází k tomuto
opomíjení. Přitom segment seniorů by měl být uvědomován již s ohledem na
jeho potenciál ve volbách.
- L. Němcová se zúčastnila 1.3. počátku volební kampaně KDU-ČSL do
evropského parlamentu v Charitasu.

- J. Hulák informoval krátce o pilotním projektu pro seniory ve Žďáru ve
spolupráci s KDU-ČSL.
- web stránky jsou průběžně doplňovány a v pořádku (Křivánková, Němcová).
- V. Němec upozornil na současné problémy na naší i mezinárodní vědecké i
politické scéně.
- Všichni se shodli na nutnosti zajištění světového míru.
Příští schůze: ve čtvrtek dne 4. 4. ve 14 hod. (hlavní bod programu: konečná
příprava na členskou schůzi 13. 4.).
Zapsala: Lidmila Němcová
Ověřil: Václav Němec

