
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis  komise - Rada seniorů 

 

Číslo jednání: 2/2019 

Datum konání: 13.6 2019 

Předsedající: Mgr. Alena Štrobová   

Přítomni: Ing. Monika Brzkovská, Helena Barcalová, Jaroslava Doušová, Zdena Jaklová, Kateřina 

Mrázová, Marie Ullmanová 

Nepřítomni:  

Omluveni:  

Hosté:  

Tajemník: Mgr. Olga Švrčulová 

 

Program 

1. Úvod 

2. Informace o možnosti využívání Radniční zahrady   

3. Informace o úspěchu Klubu seniorů při SKP HoPo 

4. Připomínky k provozu a objednávání termínů Senior auta 

5. Projednání splnění úkolů z předchozí Rady seniorů Plnění úkolů  

6. Různé 

7. Závěr 
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1. Úvod 

Předsedkyně komise, Mgr. Alena Štrobová přivítala přítomné, poděkovala všem za jejich účast a 

zahájila jednání Rady seniorů.   

 

2. Informace o možnosti využívání Radniční zahrady   

Mgr. Alena Štrobová informovala Radu seniorů o zpřístupnění Radniční zahrady, kterou Městská část 

Praha 20 otevřela – vchod z ulice v Mezilesí. Zahrada se otevírá veřejnosti hlavně na základě přání 

místních seniorů a tímto je také Mgr. Alena Štrobová zve, aby zahradu využívali k příjemnému 

posezení a odpočinku.  Dále projednala s členkami Rady seniorů, jejich představy o možnostech 

využití zahrady. Diskuse se rozvinula hlavně ohledně doby, po kterou má být zahrada otevřena, tak 

aby tento čas vyhovoval místním seniorům, aby ji mohli dostatečně využívat zejména v nastávajícím 

letním období. Po diskusi, se nakonec společně členové Rady seniorů shodli na tom, že zahrada bude 

otevřena celodenně a uzavře se ve stejném čase, stejně, jako se uzavírají hřiště na území naší městské 

části.  

 

3. Informace o úspěchu Klubu seniorů při SKP HoPo 

Ing. Monika Brzkovská předává nabídku paní Herianové, která ráda přenechá různé bavlnky a korálky 

pro seniory, kteří se věnují ručním pracím. Paní Doušová sděluje, že má zájem. Její Klub seniorů při 

SKP Hopo má ruční práce jako hlavní náplň svých setkání. Ing. Monika Brzkovská předá kontakt na 

paní Herianovou. Při této příležitosti seznámila paní Doušová přítomné s úspěchy Klubu seniorů na 

výstavě Šikovné ruce seniorů pro radost a potěšení, která se koná pravidelně každý rok v Lysé nad 

Labem.  V rámci této výstavy probíhá také soutěž o nejlepší výrobky a Klub seniorů z Horních 

Počernic se pravidelně umisťuje na prvních místech. Přítomní paní Doušové pogratulovali k těmto 

úspěchům a paní starostka požádala paní Doušovou o fotodokumentaci, aby bylo možné tento úspěch 

sdílet s ostatními občany Horních Počernic jeho zveřejněním v Hornopočernickém zpravodaji.    

Ing. Monika Brzkovská také s paní Doušovou projednala konkrétní postupy podávání žádostí o dotace 

od Městské části Praha 20 pro Klub seniorů.  

 

4. Připomínky k provozu a objednávání termínů Senior auta 

Mgr. Alena Štrobová přítomné informovala, o tom, že jí sdělila paní Balcarová, že dispečink oslovila 

paní, které je 90 let, je téměř nevidomá a potřebovala odvézt k lékaři.  Na dispečinku jí sdělili, že auto 

je nadlouho obsazené a čekací doba na termín pro objednání Senior auta je 3 měsíce.   

Ing. Monika Brzkovská sdělila, že předpokládá, že došlo k nedorozumění, objednávky na Senior auto 

se přijímají průběžně, pokud je auto volné, lze dovézt seniora k lékaři hned druhý den. Může se ale 

stát, že požadovaný den auto obsazené bude, pak lze navrhnout jiný termín. Pokud je auto objednané 

seniorem, který jede k lékaři, nelze již bohužel tomuto člověku jeho termín rušit. Upřednostňujeme ale 

vždy návštěvu lékaře a tak pokud je třeba, lze odřeknout objednanou jízdu například za kulturou.  

Olga Švrčulová k tomuto dodává, že protože dispečink objednává jen na 1 – 2 měsíce dopředu, mohlo 

se stát, že právě to dispečink zmínil a tato informace mohla být vyložena jinak. Přesto se samozřejmě 
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může se stát, že termín Senior auta je obsazený, ale pokud je obsazený, je možné kontaktovat další 

služby na území Horních Počernice, například LRS Chvaly paní Sukovou. Paní Mrázová nadiktovala 

přítomným telefonní číslo na tuto dopravu. Paní Suková odveze seniory s chodítkem i s vozíkem a 

doprovodí je do ordinace.   

Ing. Monika Brzkovská nicméně projedná tento problém s dispečinkem. Pro to, aby bylo možné 

předejít situaci, kdy by znovu mohlo dojít k vzniku nedorozumění, požádala přítomné, aby pokud se 

stane podobná situace, získali kontakt od konkrétního člověka, např. mobilní telefon a předali 

informaci i kontakt co nejdříve O. Švrčulové. Ta zajistí vyřešení problému, případně vyjedná nové 

termíny a dopravu pomůže zajistit.  

5. Projednání splnění úkolů z předchozí Rady seniorů   

a) Vypracovat a předat doporučení Rady Seniorů, která podpoří vznik ambulance Léčby 

bolesti – Ing. Monika Brzkovská informuje, že doporučení vypracovala, bylo již členy Rady 

Seniorů podepsáno a předáno MUDr. Kozákovi.  

b) Zaslat aktuální kontakty lékařů MUDr. Kozákovi a také mu doporučit, aby se osobně 

místním lékařům představil – Ing. Monika Brzkovská MUDr. Kozákovi kontakty předala, a 

požádala ho, aby se místním lékařům představil. Kromě doporučení Rady seniorů mu poslala i 

doporučení Městské části. Paní Mrázová sděluje, že ho již ústně doporučuje, ale není jisté, zda 

už ordinuje, ačkoliv v Hornopočernickém zpravodaji bylo napsáno, že ano. Ing. Monika 

Brzkovská se domnívá, že je možné, že stále ještě jedná s pojišťovnami. Tento problém již 

bohužel není možné ze strany MČ nijak ovlivnit, je třeba vyčkat, jak a kdy jednání dopadnou.  

c) Vyjednat s Kulturně komunitním centrem nákup cca 2 ks stojacích věšáků a cca 10 

džbánků na vodu. Paní Balcarová sdělila, že džbánky na vodu jsou již k dispozici, ale věšáky 

zakoupené ještě nejsou. Nákup věšáků bude zajištěn. 

d) Zajistit kovovou tabulku s vizitkou na panel Kulturně komunitního centra s informacemi 

o sídle spolku Senioři ČR z.s., který zde má své sídlo. Ing. Monika Brzkovská uvedla, že 

kovová tabulka se již bude vyrábět. Bylo dohodnuto, že paní Barcalová pošle žádost s razítkem 

Ing. Brzkovské, nebo paní Siničákové, proto aby na tabulce byly uvedeny všechny informace. 

e) Zajistit zřízení několika laviček před Komunitním centrem. Mgr. Alena Štrobová 

informovala, že zajistila instalování lavičky, kterou si místní senioři přáli postavit ke Kulturně 

komunitnímu centru, kde se pravidelně scházejí. Instalaci lavičky provedl Odbor místního 

hospodářství ÚMČ Praha 20, pan Píša.  

f) Zjistit, zda mají spolky platit za své výroční schůze, které pořádají v prostorách zámku. 

Po konzultaci s ředitelkou zámku Chvaly paní Beránkovou bylo zjištěno, že z ekonomických 

důvodů byla stanovena symbolická cena za pronájem sálu na zámku ve výši 605,- Kč za jednu 

akci. 

g) Předsedkyně spolku zjistí možné návrhy využití kulturního sálu Stodoly.  Předsedkyně 

spolků uvedly, že seznámily své členy se záměrem využívání nového kulturního sálu Stodola. 

Sdělily, že jejich členové velice vítají tuto skutečnost, navrhují hlavně pořádání výročních 

schůzí a plesů. Dle předsedkyň se budou nové možnosti určitě nabízet až v průběhu po otevření 

kulturní sálu.   
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h) Předsedkyně spolku zjistí možné návrhy nové otevírací doby Knihovny. Předsedkyně 

spolků projednaly se svými členy stávající otevírací dobu Knihovny a vyzvaly je k tomu, aby 

podali návrhy možných změn v otevírací době. Shodně prohlásily, že jejich členové jsou se 

stávající otevírací dobou spokojeni.   

i) Členky komise zjistí možné návrhy chybějících sociálních a dalších služeb pro seniory.  

Paní Ullmanová navrhuje: 

- zřídit krytou autobusovou zastávku na zastávce Vojická směrem do Počernic a krytou 

autobusovou zastávku Ve Žlíbku – zastávka pro autobus č. 209 na hlavní silnici. Tyto 

zastávky nejsou vůbec chráněné, a pokud cestující zastihne nepřízeň počasí, nemají se 

kde schovat. Tyto zastávky využívají především senioři a děti, a proto by bylo vhodné 

intervenovat u DP a zajistit zřízení krytých zastávek.  

- u místního hřbitova z lesa udělat lesopark, paní Balcarová informuje, že se u hřbitova 

staví bytové domy a navíc se asi bude rozšiřovat hřbitov. Ing. Monika Brzkovská 

sděluje, že na tomto hřbitově byla v plánu výstavba nové obřadní síně, ale z plánu se 

ustupuje a to hlavně z důvodu ubývání požadavků rodin na pořádání klasických 

smutečních obřadů. Dle paní Ullmanové by ale výstavba byla třeba, protože je ve 

stávající obřadní síni málo místa, lidé se tísní, často stojí venku. Ing. Monika Brzkovská 

slíbila, že příští Radu bude informovat o stávajících záměrech městské části na tomto 

území. 

j) Zjistit, zda funguje Pohřební služba – areál u výjezdu z Horních Počernic směrem na 

Jirny. Olga Švrčulová kontaktovala pracovníka Odboru živnostenského a občansko správních 

agend a požádala ho o prošetření stavu. Byla provedena kontrola areálu za účasti majitelky 

tohoto areálu, který patří k Pohřební službě v ulici Náchodská směrem na Černý Most. 

Pracovník majitelky pozval a vyžádal si předložení dokladů, opravňujících je k provozování 

této služby. Předloženy byly také protokoly pravidelných kontrol dalších státních orgánů. 

Zjistil, že doklady a protokoly pravidelných kontrol např. z hygienických stanic vypovídají o 

tom, že areál je v pořádku. Upozornil tedy důrazně majitelky na to, že vzhled tohoto areálu 

není dobrou vizitkou a nelíbí se občanům. Vyzval je k zlepšení stávajícího stavu a majitelky 

přislíbily nápravu. P. Balcarová sdělila, že tyto prostory nejsou důstojné a že by bylo třeba, aby 

se městská část zasadila o zlepšení tohoto prostoru. 

k) Příprava průvodce seniora. Olga Švrčulová předala členkám brožury Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb, kde lze najít základní informace pro seniora i jeho rodinu. Tyto brožury jsou 

k dispozici na OSVŠ. Paní Mrázová sdělila, že jsou třeba ještě konkrétní kontakty na služby 

v Horních Počernicích. Do příští rady bude předloženo. 

 

6. Různé 

a) Olga Švrčulová informovala o konání podzimního výletu. Cílem podzimního výletu je 

Římskokatolická farnost, poutní místo Tábor – Klokoty a poté návštěva kostela Proměnění 

páně v Táboře, kde se bude konat přednáška o Táboře. Paní Ullmanová na odpoledne 

doporučuje místní muzeum čokolády a další zajímavosti, kterých je v městě Tábor dostatek. 

Počet osob na výlet bude mít zatím každý ze spolků rezervován po 12. Zůstatek zůstane pro 
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uživatele Pečovatelské služby. Pokud se tato místa neobsadí, budou poskytnuta jednotlivým 

předsedkyním, aby je obsadily svými náhradníky. Olga Švrčulová dále dohodla s členkami 

Rady nejvhodnější termín výletu. Schválený termín je 12. 9. 2019. O. Švrčulová po zajištění 

dopravy a dalších záležitostí termín telefonicky upřesní jednotlivým předsedkyním.  

b) Ing. Monika Brzkovská informovala o pořádání tradičního Veletrhu sociálních služeb, který se 

bude konat v areálu Chvalské tvrze dne 11. 9. 2019. Srdečně pozvala členy Rady seniorů a 

zároveň požádala předsedkyně spolků o to, aby její pozvání předaly všem svým členům.   

c) Ing. Monika Brzkovská informovala o plánovaném konání vánočního výletu pro seniory, 

v době Adventu, do centra Prahy. Dotazovala se členů, zda by i letos byl zájem o uspořádání 

tohoto zájezdu. Zájezd se loni pořádal ve spolupráci s Životem 90 a jeho cílem byla návštěva 

sídla Života 90, kde se pořádaly Vánoční trhy. Poté Život 90 zprostředkoval návštěvu Rotundy 

Sv. Kříže, komentovanou prohlídku domů na Starém městě, prohlídku Výstavy betlému a 

prohlídku Národního divadla. Program v tomto roce by měl být jiný, Ing. Monika Brzkovská 

navrhuje navštívit například nově otevřené Národní muzeum. Dále navrhuje domluvit 

komentovanou prohlídku domů na Starém městě jako samostatný výlet například na podzim.  

Olga Švrčulová kontaktuje paní Rybyšarovou a dojedná s ní možnou spolupráci.  

d) Mgr. Alena Štrobová konzultovala s členkami Rady další Zámecké posezení. Seznámila 

přítomné tím, že by bylo možné, na základě doporučení a kontaktu paní Darji Češpivové,  

pozvat na besedu tentokrát známého plastického chirurga, který by vyprávěl o své praxi, svých 

zkušenostech i zážitcích. Tento návrh předkyně spolků přijaly s nadšením. Mgr. Alena 

Štrobová poté konzultovala také, které dny se místním seniorům nejvíc hodí, vzhledem k jejich 

schůzím a dalším aktivitám. Z diskuze vyplynulo, že ideální dny pro tyto akce jsou čtvrtky a 

pondělky, také lze zvolit úterky místo schůzí MO STP.  

e) Paní Barcalová informovala přítomné o setkání, které se má konat 18. 6. 2019. Jde o setkání 

s firmou P3, prezentováno je jako sousedské setkání, koná se v sále podzámčí Azylového 

domu. P3 shromažďuje nyní v rámci výzkumné agendy názory občanů Horních Počernic a 

chce se aktivně zapojit do místního komunitního života. Do konce května proběhly individuální 

rozhovory, na které je nyní navázáno veřejné setkání 18. 6. 2019.  Ing. Monika Brzkovská 

navrhuje, aby byli zástupci P3 pozváni také na jednání Rady seniorů, protože toto je místo, kde 

se problémy seniorů řeší. Ing. Monika Brzkovská dále požádala o to, aby některá z předsedkyň 

na setkání 18. 6. zkusila navázat osobní kontakt se zástupcem P3, což by usnadnilo zahájení 

spolupráce. 

f) Ing. Monika Brzkovská poděkovala předsedkyním spolků seniorů i jejich členům za 

významnou pomoc, kterou poskytli svou prací na nedávných akcích pořádaných Městskou 

částí. 

g) V další diskusi si mimo jiné vyměnily předsedkyně spolků informace o zajišťování drobných 

věci, ze kterých se vyrábí, s organizováním programů a s termíny pořádání svých setkání se 

seniory. Paní Doušová informovala přítomné o plánovaném setkání jejího klubu se studenty 

z USA, kteří navštíví Klub seniorů jako dobrovolníci.    
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7. Závěr 

Závěrem poděkovala předsedkyně komise Mgr. Alena Štrobová všem přítomným za účast a za jejich 

práci.   

Úkoly: 

1. Připravit dokument Průvodce seniora s aktuálními kontakty. 

2. Projednat s pracovníky dispečinku Senior auto připomínku paní Barcalové a navrhnout jim 

další způsoby řešení v případě neobvyklých situacích.  

3. Zjistit, zda se bude pořádat vánoční zájezd a podrobnosti o možnostech, které nabízí letos Život 

90.   

4. Zjistit, zda je možné zajistit průvodkyni pro prohlídky Starého města. 

5. Zjistit, zda již funguje, anebo proč nefunguje ordinace proti bolesti MUDr. Kozáka. 

6. Urgovat nákup věšáků do KKC. 

7. Paní Barcalová zašle žádost s razítkem Ing. Brzkovské, nebo p. Siničákové 

8. Zjistit, jak a zda bude řešit příslušný odbor opravu schodů u obchodu Na kopečku. 

9. Zjistit možnosti zřízení přístřešku u autobusové zastávky na zastávce Vojická směrem do 

Počernic a u zastávky Ve Žlíbku – zastávka pro autobus č. 209 na hlavní silnici. 

10. Zjistit aktuální záměry využívání v prostoru u hřbitova městské části na tomto území. 

11. Zjistit, zda by mohla MČ přinutit majitelky pohřební služby ke zlepšení vzhledu areálu. 

 

 

 

Mgr. Alena Štrobová 

Předsedkyně komise 
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