
  
 

 

  

 

 

 

Zápis komise – Rada seniorů 
 

 

Číslo jednání:   1/2022 

Datum konání:  25.4.2022 

Předsedající:   Mgr. Petr Měšťan   

Přítomni:  Ing. Monika Brzkovská, Bc. Jaroslav Kočí, Helena Barcalová, 

Jaroslava Doušová, Zdena Jaklová, Kateřina Mrázová, Marie Ullmannová 

Nepřítomni:   - 

Omluveni:   - 

Zapisovatel:   Mgr. Olga Švrčulová 

 

Program 

1. Úvod 

2. Projednání aktualit a požadavků předsedkyň klubů a spolků pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

3. Informace o pořádaných akcí Městskou částí Praha 20 pro seniory 

4. Závěr 

 

1. Úvod 

Předseda komise Mgr. Petr Měšťan přivítal přítomné a poděkoval za jejich účast. Úvodem požádal 

přítomné předsedkyně místních spolků a klubů sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením, 

aby jednotlivě přednesly své požadavky, které by bylo možné v rámci aktivit městské části řešit. 

 

2. Projednání aktualit a požadavků předsedkyň klubů a spolků pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

Paní Helena Barcalová informovala, že dne 30. 3. 2022 se stal předsedou Klubu seniorů Horní 

Počernice pan Jaroslav Kočí st.  

Dále sdělila, že aktuálně by seniorské spolky potřebovaly pomoci se založením datové schránky, 

s administrací dotace a se zajištěním mikrofonu na schůze Klubu seniorů.  Mgr. Petr Měšťan uvedl, že 

nákup mikrofonu bude řešit s paní ředitelkou knihovny. Založení datové schránky pro Klub seniorů 

Horní Počernice je možné zajistit na Odboru živnostenských a správních agend. Pomoc s administrací 

zajistí Odbor sociálních věcí a školství. 

Paní Zdena Jaklová a paní Marie Ullmannová uvedly, že pomoc s administrací a založením datové 

schránky potřebují také. Bc. Jaroslav Kočí uvedl, že nabízí také svou pomoc, včetně pomoci se 

zadáním žádosti do programu v počítači. 
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Paní Jaroslava Doušová přítomné pozvala na den 14. 5. 2022, kdy se konají ve Středisku křesťanské 

pomoci Horní Počernice Formanské slavnosti s programem pro děti, hudbou a ukázkami řemesel. 

Také informovala o účasti Klubu seniorů SKP Hopo na výstavě Senior – šikovné ruce našich seniorů, 

která se koná v Lysé nad Labem ve dnech 16. – 19. 6. 2022. Členky klubu se pravidelně této akce 

účastní a jejich výrobky jsou vždy vysoce hodnoceny.  

Paní Kateřina Mrázová upozornila na velký problém s nedostatkem parkovacích míst v Horních 

Počernicích. Dále informovala o možnosti nechat se očkovat proti klíšťové encefalitidě, kdy všem 

občanům nad 50 let očkování hradí jejich zdravotní pojišťovna. Možnost nechat se očkovat proti 

nemoci Covid-19 je nadále v LRS na Chvalech. 

Ing. Monika Brzkovská informovala o podrobnostech týkajících se administrací žádostí o dotace 

a nabídla pomoc při jejich podávání a vyřizování. Dále informovala o situaci související s migrací 

občanů Ukrajiny prchajícími před válkou. 

 

3. Informace o akcích pro seniory pořádaných Městskou částí Praha 20 

Mgr. Petr Měšťan a Bc. Jaroslav Kočí přítomné pozvali na akci spojenou s grilováním. Akce se bude 

konat 19. 5. 2022 na zahradě úřadu. Podrobnosti organizace jsou ještě v jednání. Vedení spolků a svazů 

zjistí počty zájemců o tuto akci a informuje o tom během příštího týdne, tedy do 6. 5. 2022.    

Mgr. Petr Měšťan a Bc. Jaroslav Kočí informovali také o tom, že se dne 8. 6. 2022 bude konat ples 

pro seniory. Paní Jaroslava Doušová nabídla možnost zajistit tombolu. Organizace akce bude zajištěna 

ve spolupráci s Ing. Monikou Brzkovskou. Bylo dohodnuto, že do 30. 5. 2022 vedení spolků a klubů 

oznámí počty zájemců. Lístky na akci budou k vyzvednutí v kanceláři OSVŠ. Lze je vyzvedávat 

hromadně, pouze se jmennými seznamy. Další organizační záležitosti budou řešeny později ve 

spolupráci s Ing. Monikou Brzkovskou.   

Bc. Jaroslav Kočí se dotázal přítomných na využití Senior fitnessu ve Lhotské. Nyní hřiště nebylo 

využívané, ale vzhledem ke zlepšující se situaci s onemocněním Covid 19 lze předpokládat, že se 

využívat znovu začne. Paní Kateřina Mrázová uvedla, že zde minimálně 1x týdně probíhalo pravidelné 

organizované cvičení.   

 

4. Závěr 

Závěrem ukončil předseda komise Mgr. Petr Měšťan jednání a poděkoval všem přítomným za jejich 

aktivní účast.   

 

  

Mgr. Petr Měšťan  

                                                                    Předseda komise 

 
 


