
ZÁPIS č. 9/ KpPSPJ RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen KpPSPJ RMČ),  
které se uskutečnilo ve středu 7.9. 2016 

v zasedací místnosti odboru sociálního, U Meteoru 8,  Praha 8, od 17:00 hodin 
 

- Přítomni v 17:00 hod. : 
 Kateřina Halfarová, Hana Zvolská, Václav Jiráček, Roman Faltým 

- 17:14 hod. : Milan Vybíral 
- 17:21 hod.: Perla Kuchtová 
-                       
- Omluveni: pí. Majerová, p. Pešek, p. Dunovský 

 
I. Úvodní část 

 
 Předsedkyně komise Mgr. Kateřina Halfarová přivítala v 17:14 hod. přítomné členy 

komise.  

 Komise schválila minulý zápis PRO – 5 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE – 0.  

 Komise zvolila ověřovatele zápisu – paní Hanu Zvolskou – PRO 5 – PROTI -  0 – 

ZDRŽEL SE – 0. 

 Komise schválila dnešní program jednání a přítomnost hosta Mgr. Zuzany Holíkové: 

PRO – 5 – PROTI  - 0 – ZDRŽEL SE – 0.  

 

II. Pracovní část  
 

 V 17:20 hodin se ujímá slova host komise Mgr. Zuzana Holíková, která prezentuje práci 

oddělení odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Paní 

Holíková přibližuje komisi jednotlivé organizace, které v rámci své činnosti osobně 

navštívila, popisuje svá zjištění a popisuje činnost organizací.  Dále se zaměřuje na 

vysvětlení a popis své činnosti v oblasti protidrogové prevence. Členy komise v závěru 

pozvala na Den sociálních služeb, který pořádá MČ Praha 8, a který se bude konat dne 

27.9.2016 v kulturním domě Ládví, v Praze 8.  

 17:55 hodin se ujímá slova pan Mgr. Václav Jiráček, který seznamuje komisi s možností 

jejich účasti na pravidelném setkávání poskytovatelů služeb, které se bude konat 

4.10.2016 v základní škole Na Slovance, Praha 8. Komisi přibližuje průběh a tradici 

setkávání.  

 Mgr. Jiráček poděkoval komisi za pomoc a podporu při zajišťování zázemí pro terénní 

činnost org. Vrtule, díky které se podařilo v části Prahy 8, Bohnicích, otevřít mobilní 



klubovnu org. Vrtule. Slavnostní otevření se bude konat dne 22.9.2016, v mobilní 

klubovně, ulice Katovická, cca od 16ti hodin. Všichni členové komise jsou zváni.  

 Komise se usnesla na tom, že i v příštím roce zůstane zachováno pravidlo setkávání, 1. 

středy, každý lichý měsíc. PRO 6 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE - 0 

III. Závěr 
 

 Předsedkyně komise poděkovala členům za účast. 

 Domluveno pozvání dalšího hosta na příští setkání komise  - bude to ředitelka org. 

KALEIDOSKOP, její účast zajistí předsedkyně komise 

 Příští jednání komise – viz přehled jednání komise pro rok 2016 

  

Zapsal: tajemnice komise Mgr. Dagmar Kubičíková………………….. 

Předsedkyně komise: Mgr. Kateřina Halfarová………………………… 

Ověřovatel zápisu: Hana Zvolská ………………………….. 

 

 
 
 
Rozdělovník: 

e-mailem: Halfarová, Kuchtová, Zvolská, Majerová, Vybíral, Pešek, Faltýn, Dunovský, Jiráček 

 

 

 

 

 

 


