
Zápis č. 19/2017 

z 19. zasedání komise RMČ pro seniory ze dne 6. 3. 2016 

 

Přítomni: Mgr. Jana Štollová, Ladislav Klojda, Marie Nová, Anna Horňáková, PhDr. Václav 

Bouda, Bc. Jiří Krejčí, Ing. Zuzana Tusčáková, Jiří Hons,  

Host:  Mgr et Mgr. Jana Solomonová BcA – radní pro kulturu, tělovýchovu a seniory 

Omluveni: Petr Vilím  

Tajemnice: Jana Janků  

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise 

1) Volba ověřovatele zápisu -  paní  Anna Horňáková 

Hlasování: 8 pro, proti: 0   

2) Kontrola zápisu z 18. zasedání komise 

 Návštěva Rodinného centra v Čimicích, např. v rámci některého z jarních termínů 

komise - předsedkyně komise domluví s Mgr. Halfarovou, ředitelkou Osmičky pro 

rodinu. Návrh termínů: 24. 4. nebo 5. 6. 2017. Návštěva RC Osmička by se měla spojit  

s jednáním komise. Předsedkyně komise bude členy informovat o domluveném 

termínu. 

 Prostory pro CAP v budově nové radnice – zatím není rozhodnuto, komu bude 

budova patřit 

 Obědy pro seniory – stížnost seniorů na rozvážené obědy z OÚSS Bulovka 

(nepříjemné jednání personálu, nízká kvalita obědů).  Předsedkyně komise předala 

členům zjištěné informace. Dle sdělení ředitele OÚSS by má být v budoucnu 1 

dodavatel obědů (dosud jsou 4). Ne vždy všem seniorům (450 obědů denně) 

vyhovuje strava.  

 Senior taxi – MHMP službu nechystá, službu Taxík Maxík poskytuje MČ Praha 5 pro 

seniory a zdravotně postižené občany, kteří jsou klienty Centra sociální a 

ošetřovatelské pomoci Praha 5 v rámci pečovatelské služby. Tajemnice komise 

informovala, že toto téma bylo již projednáváno v loňském roce a informovala členy 

komise o možnosti využití dopravy taxi pro odvoz k lékaři, na rehabilitaci a do 

nemocnice Bulovka pro občany, kteří dojdou do vozu. Telefonní číslo na dopravu 

k dispozici na OSV (Pohoda-transport). Pokud se občané obrátí na OSV, jsou 

informováni. Nelze dát do Osmičky (reklama). Na příští komisi pí. Janků dá členům 

komise letáky. Tímto bude tato problematika uzavřena. 

 



3) Vystoupení hosta komise: Mgr. et Mgr. Jana Solomonová BcA  

Paní radní informovala členy komise o rozsahu své působnosti a o plánovaných akcích 

pro seniory. Informace o akcích budou členům komise zaslány (viz. příloha). 

4) Diskuse k následujícím tématům: 

 Obsazenost CAPu a možnosti využívání jiných prostor pro cvičení seniorů (DDM, 

Rodinné centrum Libčická). Paní radní projedná a bude informovat předsedkyni 

komise a tajemnici. 

 PhDr. Bouda - rozšíření CAPu do lokality Libeň, Karlín by bylo žádoucí – problém volné 

prostory 

 Diskuse k pobytovým zařízením pro seniory (DS, DPS), cohousing - koncept blízkého 

sousedského bydlení; nedostačující kapacita domovů pro seniory 

 Požadavek členů komise navštívit  residenci RoSa a DD Kubíkova. Paní radní projedná 

s vedením obou zařízení. Návštěva se uskuteční pravděpodobně na podzim 2017. 

 Sousedské permanentky do botanické zahrady – budou opět pro rok 2017  

 Křížovkářská liga a Hodinový vnuk – informovala paní Janků  

 Posvícení v Libni - 22. 4. 2017 

 Místo setkání příští komise ještě upřesní předsedkyně komise 

 

Termín příštího zasedání komise: 24. 4. 2017 v 15 hod  

Předsedkyně komise ukončila jednání v 16.40 hodin. 

 

 

Předsedkyně komise : 

 

                                                                    

Ověřovatel zápisu:  

 

 

Tajemnice komise: 


