
Zápis č. 11/2016 

z 11. zasedání komise RMČ pro seniory ze dne 4. 4. 2016 

 

Přítomni:  Mgr.  Jana  Štollová,  Petr  Vilím,  Marie  Nová,  Ing.  Zuzana  Tusčáková,  Anna 

Horňáková,  Bc. Jiří Krejčí, PhDr. Václav Bouda 

Omluveni:  Ladislav Klojda, Jiří Hons 

Tajemnice: Jana Janků  

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise  

1) Volba ověřovatele zápisu ‐  PhDr. Václav Bouda 

Hlasování: 7 pro, proti: 0   

2) kontrola zápisu z 10. zasedání komise 

 potravinová  banka  –  využívání  potravinové  banky  pro  klienty  DPS  není  právně 

průchodné. Potravinovou banku využívají neziskové organizace, zabývající se  pomocí 

klientům,  kteří  se  ocitli  v hmotné  nouzi  a  navazují  na  spolupráci  se    sociálními 

odbory. 

 v dubnovém čísle Osmičky byl dle požadavku komise uveřejněn článek člena komise 

Bc. Krejčího o paliativní  péči 

 paní Borhyové, zástupkyni starosty byly na její přání zaslány termíny jednání komise. 

Na 4. 4. se omluvila z pracovních důvodů. Jak bude moci, velmi ráda se dostaví.  

 vhodné  pořady  pro  seniory  ‐  paní  Nová,  členka  komise,  v rámci  sociologického 

průzkumu ČT uvedla požadavek na zařazení programů pro seniory (např. jak se vysílal 

pořad  „Barvy  života“‐  již  se  nevysílá  apod.)    Zatím  bez  odezvy.   Není  zřejmé,  zda  

bude ČT odpovídat, neboť se jednalo o průzkum.  Jedná se o dlouhodobý úkol. 

 3) Pí. Tuščáková opět informovala o jednání pracovní skupiny „Zdravotnictví, sociální oblast, 

bezpečnost“ Agendy 21. Na prvním místě bude  řešena bezpečnost na P‐8, zatím  jsou stále 

upřesňovány vize. Problémem je chybějící provazba na opatření MHMP v řadě oblastí.  

4) Diskutována problematika  Senior pasů  ‐ pí. Nová  informovala  komisi o projektu  Senior 

pasů.  Určeno  převážně  seniorům,  kteří  umí  pracovat  s  internetem,  kde  jsou  zveřejněny 

poskytované  slevy.  Zatím  ze  zkušeností  slevy  a  služby  nejsou  příliš  atraktivní.  Komise  se 

shodla na tom, že v současné době se nejedná o vhodnou nabídku a pověřila pí. Novou, aby 

výhody  Senior pasu nadále sledovala. 

Hlasování: 7 pro , proti 0 



5)  Program  „Policejní  senior  akademie“  ‐  pí.  Nová  informovala  členy  komise  o  tom,  že 

Městská  policie  hl. m.  Prahy  (ředitel  Eduard  Šuster)  letos  již  podesáté  pořádá  vzdělávací 

cyklus pro seniory „Policejní senior akademie“. Jedná se o cyklus 11 přednášek vzdělávacího 

a preventivního programu  v délce 3 měsíce pro  cca 40 účastníků,  který  je  realizován  vždy  

1  den  v týdnu.  Senioři  se  naučí  jak  se  bránit  násilí,  zabezpečení  majetku,  finanční 

gramotnost,  řešení  situací  při  domácím  násilí,  základ  právního  vědomí,  požární  ochranu 

apod. Údajně nejvíce  spolupracují  s MČ P‐4, 5, 10, 13 a 14. MČ P‐8  se do programu  ještě 

nezapojila.  Členové  komise  zapojení MČ  P‐8  do  programu  podporují,  protože  senioři  jsou 

velmi  zranitelní a  je  třeba  je na možné bezpečnostní  rizika neustále upozorňovat. P. Vilím 

informoval komisi, že v současné době probíhá kurz bezpečného chování a sebeobrany. 

Komise doporučuje předat bezpečnostní komisi k projednání za účelem zapojení MČ P‐8  do 

programu.  

Hlasování: 7 pro, proti 0 

6) PhDr. Bouda informoval komisi o své účasti na konferenci k sociálnímu podnikání, na které 

ho zaujal program „Vaření s babičkou/s dědečkem“ a předal předsedkyni komise kontakt na 

organizátorku programu p. Chvojkovou.  

7) Bylo otevřené téma Sousedských permanentek do Botanické zahrady, jejichž budoucnost 

je zatím nejistá a je stále projednávána na MHMP. Na příštím jednání budou podány aktuální 

informace. 

8)  Pí.  Horňáková  otevřela  téma  bezbariérového  přístupu  ze  stanice  metra  Kobylisy  a 
Palmovka.  
Stanice metra  Kobylisy  směrem  ke  katastrálnímu  úřadu  –  je možné  využít  bezbariérový 
přístup. Stanici metra Palmovka je v řešení DP. 
 

9) Opět otevřené  téma  taxislužby pro seniory.    Je  třeba  řešit v rámci MHMP – Komise pro 

seniory.  Zatím  otevřené  téma.  PhDr.  Bouda  informoval  komisi  o  službě  Senior  taxi 

v Poděbradech. Předsedkyně komise do příštího jednání zjistí bližší informace k této službě. 

11) Předsedkyně  komise  konstatovala,  že  se  většinou  jedná o dlouhodobé úkoly  a ujistila 

členy  komise,  že uvedená  témata  budou  též  projednána  na  jednání  komise  za  účasti    

zástupkyně starosty pí. Borhyové, v jejíž gesci je  péče o životní styl seniorů.  

 
Hlasování: 7 pro, proti 0 

10)  Vystoupení  hosta  komise  –  na  jednání  komise  byla  pozvána  p.  Kristýna  Štafová 
z Komunitního  centra  Hrubého  (sídliště  Ďáblice,  www.kc‐hrubeho.cz)  za  účelem  podání 
informací  členům  komise  o  činnosti  tohoto  centra,  které  se  zabývá  i  volnočasovými 
aktivitami pro občany, tedy i seniory. Komise jejich činnost hodnotila pozitivně.  
 
Hlasování: 7 pro, proti 0 



 

Termín příštího zasedání komise: 16. 5. 2016 v 15 hod v zasedací místnosti OSV, 1. patro č. 

132. 

Předsedkyně komise ukončila jednání v 16.30 hod. 

 

 

předsedkyně komise  

 

                                                                    

ověřovatel zápisu  

 

 

Zapsala: Jana Janků 


