
  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Zápis komise - Rada seniorů 

 

Číslo jednání: 1/2020 

Datum konání: 6. 2. 2020 

Předsedající: Ing. Monika Brzkovská     

Přítomni: Helena Barcalová, Jaroslava Doušová, p. Mydlářová – zastupuje p.  Jaklovou , Kateřina 

Mrázová, Olga Nevřalová – zastupuje p. Ullmanovou  

Nepřítomni:  

Omluveni: Mgr. Alena Štrobová, Mgr. Olga Švrčulová,   Marie Ullmanová, Zdena Jaklová 

Tajemník:  

 

Program 

1. Úvod 

2. Informace o řešení úkolů z minulé rady seniorů 

3. Informace o aktivitách MČ a nabídkách akcí pro seniory 

4. Připomínky a návrhy předsedkyň spolků 

5. Diskuse 

6. Úkoly  
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 1. Úvod 

Předsedající Ing. Monika Brzkovská přivítala přítomné. Velmi ocenila, že se za nemocné členky 

Rady seniorů dostavili jejich zástupci, poděkovala všem za jejich účast a zahájila jednání Rady 

seniorů.   

 

2. Informace o řešení úkolů z minulé Rady seniorů  

Ing. Monika Brzkovská seznámila přítomné se stavem plnění úkolů, které byly na předchozím 

setkání Rady seniorů stanoveny. Špatný stav schodů u ulice Chodovická byl projednán  s Odborem 

místního hospodářství, který přislíbil, že opravu zajistí v nejbližším možném termínu.  

V IC v knihovně stále chybí věšáky, ale dle informace ředitelky knihovny je s jejich nákupem 

počítáno v období březen – duben. Nyní údajně pracovnice knihovny zapůjčují věšáky, které vlastní 

knihovna.  

Ing. Monika Brzkovská také přítomné seznámila s informacemi a důvody o stavu tvrdosti pitné vody 

na území Městské části Praha 20.   

 

3. Informace o akcích nejen pro seniory v Městské části Praha 20 

a) Seniorská obálka 

Ing. Monika Brzkovská projednala s přítomnými projekt Seniorská obálka, do kterého se MČ Praha 

20  zapojila. Cílem projektu je pomoci především starším osobám, které žijí osamoceně, v případě 

ohrožení na zdraví či životě. Senioři budou mít možnost vyzvednout si zdarma na OSVŠ tzv. 

seniorskou obálku, kam uvedou všechny důležité informace o své osobě. Tuto obálku si doma dají na 

viditelné místo. V případě nenadálých zdravotních obtíží, kdy hrozí riziko, že člověk nezvládne 

podrobné informace o své osobě záchranářům sdělit, poskytne tato obálka informace, které umožní 

záchranářům seniorovi účelně pomoci.  

Tiskopisy seniorské obálky Ing. Monika Brzkovská nabídla k dispozici přítomným pro jejich členy a 

informovala, že nadále lze tiskopisy vyzvedávat v kanceláři OSVŠ, č. 202, Jívanská 635, Praha 9. 

 

b) Výlety pořádané MČ Praha 20 

Ing. Monika Brzkovská vyzvala přítomné, aby projednali se svými členy svých klubů, kam by si 

přáli uspořádat výlet. Městská část Praha 20 bude pořádat v letošním roce tradiční 2 zájezdy pro 

seniory. Termíny výletů budou oznámeny v dostatečném předstihu.  

 

c) Nabídky aktivit  prevence HZS a Policie ČR 

Ing. Monika Brzkovská nabídla možnost konání informačních preventivních akcí Hasičského 

záchranného sboru, který nabízí výukovou aktivitu s názvem Ochrana člověka za běžných rizik a 

mimořádných událostí, a preventivní aktivity, které nabízí Policie ČR.   
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Předsedkyně klubů, nebo jejich zástupci projednají zájem o pořádání těchto aktivit se svými členy a 

na další radě se dohodne jejich případné uspořádání. 

 

d) Komunitní zahrada 

Ing. Monika Brzkovská informovala o plánu MČ Praha 20 zřídit komunitní zahradu. Do péče o 

komunitní zahradu se mohou zapojit zejména ti občané MČ Praha 20, kteří žijí v bytech a zahrada 

jim chybí k vlastní realizaci, nebo relaxaci.  

Založení komunitní zahrady zajišťuje pracovnice MČ Praha 20, paní  Bc. Veronika Jáně.  

 

e) Senior auto 

Ing. Monika Brzkovská zhodnotila činnost Senior auta. Sdělila, že po přehodnocení této činnosti se 

bude senior auto nadále provozovat za stejných podmínek. Zájem o služby senior auta je značný, 

automobil je vytížen po celou provozní dobu. Členky Rady seniorů vyjádřily spokojenost, sdělily, že 

provoz automobilu je veřejností hodnocen velmi pozitivně.   

 

 4. Připomínky a návrhy členek Rady seniorů 

Paní Balcarová upozornila na zvýšený počet cizích státních příslušníků, kteří se v současné době 

pohybují po území Horních Počernic. Poukázala na počet místních ubytoven, kde se cizinci zdržují. 

Dotazuje se, zda by bylo možné provozovateli ubytoven uložit, aby zajistil slušné chování 

ubytovaných při jejich pohybu po území Horních Počernic.  

Ing. Monika Brzkovská vysvětluje, že ubytovny v Horních Počernicích mají pracovníci OSVŠ 

zmapované, často navštěvují jejich obyvatele a také jednají s provozovateli ubytoven. Bohužel není 

v možnostech obce, aby mohla dát provozovatelům ubytoven rámec pravidel, jak se mají jejich 

ubytovaní chovat mimo ubytovnu. Ale je reálné zajistit, aby pracovníci OSVŠ při jednání 

s provozovateli poukazovali na nedostatky v chování a integraci ubytovaných a pořádali 

provozovatele, aby ubytovaným zásadní pravidla zdůrazňovali.  

Je pravda, že v některých částech MČ Praha 20 způsobují tito lidé nepořádek, ale Městská část tuto 

situaci monitoruje a v případě vzniku problému je ihned řeší. Prevence je ale hlavně v rukou Městské 

Policie, která ale v poslední době nedisponuje tolika policisty, aby bylo možné tyto nešvary radikálně 

potlačovat. Paní starostka tento problém řeší s Městskou Policií neustále, ale Městská Policie tento 

stav vysvětluje nedostatkem zaměstnanců.   

Ing. Monika Brzkovská dále sděluje, že kritická situace bývá aké u průchodu u zdravotního 

střediska.  Bohužel se často stává, že občané místo toho, aby okamžitě zavolali Městskou Policii, řeší 

tento problém až den poté, kdy to oznamují na Městském úřadě. To velmi komplikuje situaci, 

protože pokud pak Městská část chce zajistit například instalací kamer na problematické místo, zjistí 

se, že Městská Policie nemá o tomto místě žádné záznamy, že by se zde trestná činnost vůbec děla. 

Je třeba proto s občany v tomto duchu mluvit a zdůrazňovat nutnost volání Městské Policie.   
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Paní Mrázová seznámila přítomné s tím, že se připravuje „Blešák“, a to dne 22. 4. 2020 od 9.00 do 

17.00 hodin. Pořádat ho bude Divizna.  Paní Mrázová sdělila, že by bylo dobré zajistit, aby se o  

konání této akce dozvěděli hlavně potřební občané Horních Počernic. Jde o to, aby to oblečení 

sloužilo dál. Ing. Monika Brzkovská sděluje, že tuto informaci předá kolegyním, které by mohly 

informovat své klienty.  

Paní Balcarová chválí současný stav na hřbitově u Třebešovské ulice. Je třeba velice pochválit paní, 

která tam nyní dělá pořádek. Ing. Monika Brzkovská tuto pozitivní informaci předá jejímu 

nadřízenému. 

Paní Doušová informuje, že místním občanům velmi chybí přístřešky na některých zastávkách 

městské hromadné dopravy. Zejména zastávka Třebešovská je nedořešená, protože je posunutá od 

stávajícího přístřešku natolik, že ji již nejde využívat. Paní Doušová žádá proto jménem seniorů o 

intervenci, aby se zajistily přístřešky hlavně tady a pak na zastávce Vojická. 

Ing. Monika Brzkovská sděluje, že se po tom přístřešku obecně volá velmi dlouho. Bohužel aktuálně 

se řeší velký problém, protože se vypověděla smlouva s firmou, která zajišťuje lavičky a přístřešky. 

Ing. Monika Brzkovská ale prověří na odboru dopravy, zda by se v tomto ohledu nedalo něco udělat, 

aby se situace zlepšila. 

4. Závěr 

Závěrem poděkovala Ing. Monika Brzkovská všem přítomným za účast a za jejich práci.   

 

Úkoly: 

1. OSVŠ zajistí, aby byla provedena oprava schodů u Chodovické. 

2. OSVŠ doporučí paní Beňové, aby zajistila nákup 2 ks stojacích věšáků na kabáty do KC 

v knihovně. 

3. OSVŠ zjistí dostupné informace na životním prostředí a dopravy ohledně možnosti zřízení 

přístřešků u zastávek MHD. 

4. OSVŠ zajistí, aby pracovníci při jednání s provozovateli poukazovali na nedostatky 

v chování ubytovaných a požadovali po provozovatelích, aby ubytovaným sdělovali zásadní 

rámce chování.    

5. OSVŠ informuje pracovnice OSVŠ o konání Blešáku v Divizně a požádá je o předání 

informace potřebným občanům. 

6. Ing. Monika Brzkovská předá informaci o pochvale zaměstnance, který má na starosti úklid 

hřbitova, jeho nadřízenému.    

7. Předsedkyně klubů zjistí u svých členů, zda by byl zájem o akce Policie ČR a ZHS.  

8. Předsedkyně klubů předají svým členům informace o plánovaných akcích. 

 

 Mgr. Alena Štrobová 

                                                                  Předsedkyně komise 
 


