Zápis ze schůze výboru SKS ze dne 4. dubna 2019
Přítomni: L. Němcová, J. Hulák, K. Tomek, D. Koutská, J. Škoch, J.Švejdová,
V. Němec
Omluveni: V. Roubal, S. Kodys, I. Řivnáčová, P.Urban, M. Volmanová, J. Kasal

Program:
Schůze byla zahájena modlitbou a řídila ji předsedkyně.

1. Odezvy únorového zasedání prezidia a exekutivy ESU v Praze. Bylo
konstatováno, že všechny faktury byly proplaceny. Předsedkyně obdržela
mnohá poděkování za organizaci i za obsah zasedání, které SKS připravovalo;
bylo promyšleno do nejmenších detailů.

2. Sjezd KDU-ČSL ve dnech 29. - 30. 3. v Brně. J. Hulák podrobně informoval o
průběhu sjezdu, o volbách nových orgánů strany i o nedělních oslavách stého
výročí založení KDU-ČSL. Vystoupení L. Němcové jako hosta za SKS a za ESU
bylo zdařilé. L. Němcová seznámila s obsahem svého cca 5-minutového
vystoupení, v němž zdůraznila akutní sociální okruhy týkající se seniorů
v Evropě, které by křesťanské strany neměly opomenout. Vzbudila tak zájem o
otázky seniorů. Přihlásilo se jí několik členů KDU-ČSL, kteří by měli zájem o
vstup do SKS. Zájemce pozveme na naši výroční schůzi SKS (Hulák, Němcová).
V úvodním projevu ex-předseda P. Bělobrádek poděkoval naší seniorské
organizaci za dosavadní dobrou práci.

3. Členská schůze ve Žďáru n. S. dne 27. 3. za přítomnosti místního faráře a
místopředsedy zastupitelstva města s dobrou účastí. J. Hulák podrobně členy
výboru SKS informoval o průběhu, o programu pobočky, pochválil práci S.
Kodyse. Programu se zúčastnila i L. Němcová, která vystoupila k činnosti SKS a
ESU a poděkovala členům pobočky za dobrou činnost. Proběhly intensivní

diskuse po každém vystoupení, které se týkaly především místních problémů
(doprava, sociální otázky, ŽP aj). Vyzdvihly se otázky dobrovolnictví a důležitost
domovů pro nemocné s Alzheimerovou chorobou, sociální péče pro nemocné
seniory ve Žďáře. Všichni jsou zváni na zájezd do Křtin, na Pašijové hry i na
krojovanou pouť ve Žďáru.

4. Příprava členské schůze dne 13. 4. 2019 od 10 hod. v malém sálu Charitasu:
Předsedkyně konstatovala, že K. Tomek nechal uveřejnit informaci o konání
členské schůze v KT č. 13 a 14; L. Němcová dohodla a sestavila program, J.
Hulák namnožil a upravil program.
Byly rozděleny úkoly:
- Zajištění a otevření místnosti v 9 hod. - J. Hulák
- Program a přihlášky k dispozici přítomným - J. Hulák
- Zakoupení občerstvení - K. Tomek, pomoc J. Škoch
- Služba u zápisu, organizace - M. Volmanová, J. Švejdová, M. Tomková, J.
Škoch
- Zápis - V. Němec, ověří V. Roubal
- Návrhová komise - J. Hulák, D. Koutská
- Řízení schůze - předsedkyně.
Počítáme s účasti 40 osob. Zástupce Klubů a přednášejících pozve L. Němcová,
rovněž osloví e-mailem členy SKS a spolupracující organizace, D. Křivánkovou,
P. dr. Balíka. Je třeba učinit aktivní adresnou kampaň. Na Praze 11 se využije
besedy dne 8. 4. (K. Tomek, P. Urban a další).

5. L. Němcová navštívila dr. Jiřinu Prekopovou, autorku teorie a praxe tzv.
pevného objetí a mnoha sociologicko-psychologických knih. Pozvala dr. Šturmu
a dr. Prekopovou na rozšířené zasedání SKS. Dr. Prekopová je sestrou MUDr.
Vrbové, spoluzakladatelky SKS. Pošleme jí blahopřání k velikonocům.

6. Různé:
- Proběhla neformální diskuse k sociálním otázkám seniorů. J. Škoch
připomenul Mezinárodní den autismu, který vyhlásilo OSN. Připomínky se
týkaly kvality zdravotní péče služeb pro seniory, nedostatku pracovníků,
managementu aj., je třeba je vložit do usnesení členské schůze.
- Dne 11.3. v rámci vysílání pro seniory na Proglasu proběhla relace z našeho
Klubu v Teplicích, kterou doplnila L. Němcová závěry z prezidia a exekutivy ESU
v Praze spolu s rozhovorem s p. Januszem Marszalkem. Bude vloženo na web
stránky.
- L. Němcová byla jednomyslně navržena do budoucího předsednictva ESU.
- SKS se nezúčastnilo regionálních konferencí v Madridu a v Tyrolsku.
- Web stránky SKS doplní D. Křivánková s L. Němcovou dne 12. 4.
- SKS zašle poděkování ex-předsedovi KDU-ČSL P. Bělobrádkovi za spolupráci v
uplynulém období.
- Dne 11. 5. se bude konat pouť do Poříčí n. S. (s účastí počítají Tomkovi a
Němcovi) a 22. 5. zájezd s PTP do Štemberka (L. Němcová objednala 10 míst,
nabídla i členkám organizace Dcery 48, přihlášky na členské schůzi).
- Termín schůze výboru SKS v květnu bude určen na členské schůzi.

Zapsala: L. Němcová
Ověřil: V. Němec

