Zápis ze 17. schůze výboru SKS ze dne 2. května 2019
Přítomni: L. Němcová, J. Hulák, K. Tomek, D. Koutská, J. Škoch, V. Němec, V. Roubal, M.
Volmanová
Omluveni: S. Kodys, I. Řivnáčová, P. Urban, J. Švejdová, J. Kasal
Program:
Schůze byla zahájena modlitbou a řídila ji předsedkyně.
1. Hodnocení členské schůze dne 13. 4. 2019. Členská schůze měla vynikající průběh, vysokou
návštěvnost a byla dobře připravena. Všechny materiály (ověřený zápis, zpráva o
hospodaření,usnesení, fotografie a j.) byly předány k založení a umístěny na web SKS.
Je potěšující, že byli přítomni dva kandidáti na europoslance a nový předseda KDU-ČSL a že
proběhla hodnotná diskuse. L. Němcová poslala zprávu do Newsletteru ESU, která byla otištěna.
Rovněž rozeslala členům výboru příspěvek P. Ing. M. Fialy. Všichni přítomní členové obdrželi
usnesení členské schůze.
2. K. Tomek předává vyúčtování za prvé pololetí 2019, rovněž pokladní deník. Konstatuje se, že
včas podal za SKS daňové přiznání za r. 2018.
3. Zprávy z ESU. Zatím jsme neobdrželi instrukce k připravovaným akcím ESU. Ohledně
konference Východního partnerství v Bělorusku se L. Němcová spojila s Ing. J. Karasem, který
kontaktoval v Minsku T. Zelko z organizace Naše pokolenie. Žádal návrh spolupráce s SKS.
4. Valná hromada EAPN se bude konat dne 16. 5. v budově Charity od 13-15 hod. Delegátkou
za SKS je LN, náhradnicí M. Volmanová. LN se zúčastní i dopoledních přípravných prací
EAPN. Bylo odsouhlaseno předat dr. K. Schwarzovi k jeho životnímu jubileu medaili (zajistí V.
Roubal), dopis (Němcová, Hulák), předá je na schůzi EAPN předsedkyně. Zprávu ke strategii
EAPN a k participaci SKS v budoucnosti připraví LN, využije zprávu pro ESU. Jde o otázky: Jaká
témata považuje Vaše organizace SKS za prioritní a kterým otázkám by se mělo EAPN věnovat
do budoucna prioritně?
5. Spolupráce s Diecézním centrem seniorů v Hradci Králové probíhá. Informační materiály LN
přeposílá všem členům výboru SKS. Doporučuje se, aby informace přeposílala členům výboru i
nadále.
29. 4. - 2. 5. se zúčastnila exercicií v Janských Lázních M. Volmanová s další členkou a podala
informaci. Doporučuje se exercicií zúčastňovat a přihlásit se včas. P. Ing. Fiala však s
vystoupením na exerciciích končí ze zdravotních důvodů. J. Hulák zkontaktuje P. Koláře a zjistí
jeho termíny.
6. Různé
- Zájezd 22.5. s PTP na Český Šternberk - přihlásilo se zatím 13 osob za SKS. Kontaktní osoba LN,
platba v autobuse.
- Zájezd pobočky Žďár n. S. se bude konat do Křtin, je možno se přihlásit u J. Huláka (viz web).

- J. Hulák informuje o úspěšném průběhu Pašijových her 16.4. ve Žďáru.
- Materiál MPSV ke Strategii stárnutí obyvatelstva ČR, který předává V. Roubal, bude umístěn na
webu SKS, dále jej předsedkyně rozešle všem členům výboru a poboček.
- Pouť do Poříčí n. S. dne 11. 5. 2019 (viz web). Je možno použít autobusu spořilovské farnosti,
V. Roubal podá včas informace LN a dalším zájemcům.
- Web stránky SKS jsou doplněny (D. Křivánková a L. Němcová); zájezd pobočky Prahy 11, který
se nekonal, byl včas odstraněn z webu SKS.
- 24.6. přijedou do Prahy senioři z Německa, jsme žádáni o setkání. Požadavek bude upřesněn.
- V. Němec informoval o zádušní mši za profesora P. Václava Wolfa dne 2. 5. a uvedl na něj
osobní vzpomínky. Zdůraznil z promluvy kardinála Duky, že tento emeritní děkan KTF UK byl
vždy věrný svému svědomí.
- D. Koutská nabízí několik míst na seniorském pobytu v Hejnicích (800 Kč/ den) poslední dny
v červenci. Hlaste se u ní.
- D. Koutská informuje o semináři k lékové interakci, který zorganizovala v dubnu Rada seniorů
(www.lekoveinterakce.cz). V krátké diskusi bylo upozorněno i na jiné publikované názory k této
problematice.
- Marie Volmanová obstará pro nás 10 vstupenek na zářijový slavnostní koncert, který bude
pořádat Krajská rada seniorů.
- Klub SKS Prahy 11 pořádá dne 13. 5. od 16 hod. besedu se dvěma kandidáty do evropského
parlamentu, a to s doc. dr. Svobodou a s H. Okamurou. L. Němcová ověří účast přednášejících.

Příští schůze se bude konat: 6. června od 14 hod. v paláci Charitas.
Zapsala: Lidmila Němcová

