Zápis ze schůze výboru SKS dne 6. 6. 2019
Přítomni: L.Němcová, J, Hulák, V. Roubal, J. Švejdová, J. Škoch, S. Kodys, P. Urban
Omluveni: D. Koutská, M. Volmanová, I. Řivnáčová, V. Němec, J. Kasal, K. Tomek
Host: K. Vrlová
Program: Schůze byla zahájena modlitbou a byla řízena předsedkyní
1. Vystoupení K. Vrlové, členky SKS
K. Vrlová přijela ze Zlínska, od 11 hod. besedovala s L. Němcovou a J.. Hulákem o vytvoření
skupiny seniorů SKS na Zlínsku, byla jí poskytnuta konsultace po linii organizační i obsahové.
Přítomné členy výboru seznamila se situací ve svém kraji, o záměrech činnosti Klubu, o
spolupráci s vedením SKS a ESU. Před zahájením se seznámila neformálně se členy výboru.
Předpokládá, že dojde k založení a registraci Klubu koncem října.
J. Hulák informoval, že se dne 5.6.2019 sešel s Ninou Novákovou a rovněž s ní konsultoval
možnost založení skupiny seniorů při SKS na Brandýsku.
Očekáváme, že se předseda M. Výborný sejde s LN a JH do prázdnin.
2. Hodnocení voleb do evropského parlamentu
V diskusi vystoupili všichni přítomní členové výboru, na otázky výsledku voleb odpovídal J.
Hulák. Slíbil poslat členům výboru volební výsledky jednotlivých kandidátů KDU-ČSL.
Konstatovali jsme, že naši senioři přispěli k pozitivnímu výsledku voleb různými formami. J.
Hulák a L. Němcová se za SKS rovněž zúčastnili telefonického oslovování členů KDU-ČSL a
SKS. Nově zvolení europoslanci M. Šojdrová a T. Zdechovský poděkovali přes předsedkyni LN
všem členům za podporu.
L. Němcová byla požádána, aby vypracovala za SKS odpovědi na otázky ESU k účasti seniorů
SKS na volbách. Společně jsme prošli otázky, odpovědi LN zpracuje a přeloží do angličtiny,
včas odešle na ESU a umístí na web SKS
3. Letní akademie ve Vídni koncem června
Za SKS se zúčastní zasedání prezidia L. Němcová; vzhledem k tomu, že se členové
EXCO nemohou zúčastnit (Tomek, Kodys) pojede V. Roubal. LN ověří, zda ESU
zaplatí náklady za další osobu. M. Flemming předáme pamětní medaili ( zajistí dr. Roubal),
napíšeme děkovný dopis v angličtině ( L. Němcová). Vzhledem k tomu, že prezidium začíná
ráno 28.6.2019 pojede LN o jeden dříve, náklady na 1 nocleh budou proplaceny SKS, pokud
nezaplatí ESU.
4. Spolupráce s Běloruskem
Dr. J. Karas kontaktoval nedávno T. Zelko z Minska, která má v rámci Východního partnerství
zájem o kontakty. Nabízí nám výměnu seniorů. Bylo po diskusi dohodnuto, že běloruské
organizaci Naše pokolenie předáme jednorázový dar 200 EURO, napíšeme dopis, seznámíme
s tím vedení ESU a poprosíme J. Karase, aby částku předal při nejbližší příležitosti v Minsku.
5. Rekolekce či excercicie
Po prázdninách budeme tuto otázku řešit, zatím J. Hulák zkontaktuje P. Koláře s dotazem, zda
je ochoten přijet na 2 dny do Prahy.
Exercicie v Janských Lázních nabízí i Centrum pro seniory z Hradce Králové, P. Fiala již tam
nebude ze zdravotních důvodů dále působit. P. Urban doporučuje exercicie pro naše členy,
alespoň na 2 dny v Praze s levným ubytováním.

6. Spolupráce s Polskem
Připravujeme s polskými seniory premiéru historického dokumentárního filmu v Polském
kulturním středisku na říjen t.r. Na našem webu jsou krátké filmy z Krynice.
7. Spolupráce s PTP
Společný zájezd na hrad Šternberg 22.5.2019 , kam jsme byli pozváni hrabětem Z.
Sternbergem byl velice zdařilý ( viz článek LN na webu), zúčastnilo se 14 osob za SKS. Další
společná akce se bude konat 12.9.2019 do Svaté Dobrotivé, LN dodá informace od Ing. Blahy,
počítáme s účastí cca 10 osob, náklady na autobus by byly členům proplaceny ev. i věnec, tak
jako v loni.
Na akci Konfederace politických vězňů 17. -18.5.2019 jsme obdrželi pozdě pozvánku,
předsedkyně omluvila naši nepřítomnost.
8. Členská schůze EAPN se konala dne 16.5.2019, zastupovala L. Němcová. Krom běžné
agendy se schůze zabývala strategiemi a prioritami v činnosti boje proti chudobě. Jako hlavní
prioritou by mělo být do budoucna sociální bydlení a oddlužení. SKS se zabývá seniorskou
populací, která může být či je ohrožena chudobou. Členské příspěvky 100 Kč za rok platíme.
9. Krajská rada seniorů zasedala dne 14.5.2019, jednala o mnoha akcích ( granty, sportovní
dny, pianista Kvapil, universita 3. věku); obdrželi jsme zdarma 15 vstupenek na 29.9.2019
10-12 hod. do Obecního domu na koncert (vstupenky u L. Němcové). Je třeba číst Dobu
seniorů, kterou SKS odebírá.
10. Poutě do Poříčí dne 11.5.2019 se zúčastnil za SKS dr. Václav Němec ( zpráva na webu
SKS).
11. L. Němcová přeposílá nejrůznější pozvánky na konference, setkání, zájezdy, modlitby za
pronásledované křesťany, atd. širšímu okruhu předsednictva, všichni žádají pokračovat v
informovanosti. Předpokládá, že budou informace předány členům.
12. J. Švejdová informuje o plánovaném zájezdu do Altotingu, jeho konání se plánuje na příští
jaro 2020.
13. P. Urban informuje o mši sv., které se bude konat dne 27.6.2019 v 18 hod., v kostele sv.
Františka na Chodově, celebruje P. Petr Bubeníček, homilie P. R. Tichý. Po mši sv. setkání ve
farním sále.
14. 24.6.2019 by měla do Prahy přijet německá skupina s vedoucí dr. Gabriellou Peus, mají
zájem o setkání s našimi zástupci SKS.
15. Informace o volebním kongresu ESU v Bulharsku jsme zatím neobdrželi. Zájem o účast
projevili P. Urban a I. Řivnáčová, krom členů prezidia a EXCO- ESU( pro které je účast
povinná).
Příští schůze:
19. září 2019 od 14 hod.
zapsala: Lidmila Němcová

