
Zápis o činnosti Bezpečnostní komise SENIOR MČ Praha 19 za rok 2021 

 Za rok 2021 jednala komise BK SENIOR operativně přímo úměrně možnostem v rámci 
proticovidových opatření, především byla diskutována problematika tzv. šmejdů, materiální, 
psychologické a další pomoci/podpory seniorům, kteří byli touto dobou poznamenáni nejvíce. 
Podporou seniorů je také pravidelné pořádání různých kurzů, besed, odborných seminářů, tvořivek, 
výletů i akcí v rámci ergoterapie a aktivizace.  

65. jednání rady MČ Praha 19 dne 19.1.2021 

Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

V obou domovech seniorů jsou pravidelně doplňovány informace o aktuálních mimořádných 
opatřeních, nouzovém režimu v rámci DS i ohledně dodržování hygienických - preventivních pravidel 
při vstupu osob pečujících o seniory do DS. Doplňovány jsou dle potřeb i anticovid dezinfekce na ruce 
a povrchy všem obyvatelům obou DS. 

Probíhá telefonická komunikace se seniory, na základě četných žádostí vzhledem k imobilitě či strachu 
z koronaviru u některých seniorů dováží za důsledného dodržení hyg. opatření Š. Egrtová v této době 
tolik potřebné dezinfekce a roušky.   

Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o informace ohledně očkování proti koronaviru jsme ve spolupráci 
s paní místostarostkou, s OSVZ paní Báčovou a dalšími ucelili informace pro seniory nad 80 let a tyto 
jsme formou dostupných médií předali ke zveřejnění v rámci Kbel. Ze stran místostarostů probíhá 
komunikace s praktickými lékaři ohledně dalších možností očkování seniorů nad 65 let od data 
1/2/2021. 

 Předkládáme k odsouhlasení aktuální podobu Seniorské obálky (I.C.E.KARTA), která by byla volně ke 
stažení na našich webových stránkách a taktéž  v případě zájmu poskytnuta seniorům nad 65let v obou 
domovech seniorů. Viz příloha. 

usnesení: Rada 

bere na vědomí informaci, souhlasí s navrženou podobou seniorské obálky a její distribucí 
seniorům v rámci Kbel za pomoci vložení formuláře na web. 

Trvá                                                  
  
Usnesení č. 80/18/OT – Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19  
Důvodová zpráva: 
Tajemník informuje Radu:  

Na základě podnětu členky komise paní Zborníkové ohledně zajištění speciálních zvonků na hlavní vrata 
do budovy DS Mladoboleslavské s názvem: POHOTOVOSTNÍ TLAČÍTKO PRO SLUŽBU IZS se zjišťují další 
informace a cenové nabídky. 



Vznikla aktuální podobu Seniorské obálky (I.C.E.KARTA), která by byla volně ke stažení na našich 
webových stránkách a taktéž  v případě zájmu poskytnuta seniorům nad 65let v obou domovech 
seniorů. Viz příloha. 

usnesení: Rada          
bere na vědomí 

Trvá       

67. jednání rady MČ Praha 19 dne 23.2.2021 

Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

V obou domovech seniorů jsou pravidelně doplňovány informace o aktuálních mimořádných 
opatřeních, nouzovém režimu v rámci DS i ohledně dodržování hygienických - preventivních pravidel 
při vstupu osob pečujících o seniory do DS. Doplňovány jsou dle potřeb i anticovid dezinfekce na ruce 
a povrchy všem obyvatelům obou DS. 

Probíhá telefonická komunikace se seniory, na základě četných žádostí vzhledem k imobilitě či strachu 
z koronaviru u některých seniorů dováží za důsledného dodržení hyg. opatření Š. Egrtová a A. 
Domnosilová v této době tolik potřebné dezinfekce a roušky.  

Jsou podávány informace ohledně očkování proti koronaviru - ve spolupráci s OSVZ paní Báčovou a 
dalšími. Bohužel dosud se očekávají zatím nedostupné očkovací látky pro seniory nad 80 let.  

Na základě ankety od klubů seniorů byl vznesen panem starostou k rukám Bezpečnostního odboru 
MHMP požadavek na možnost vakcinace prioritně u praktických lékařů. 

Ze stran radních probíhá i další komunikace s praktickými lékaři ohledně očkování seniorů nad 70 let 
od MHMP zveřejněného data 1/3/2021. 

Pro členy Klubu seniorů Kbely a STP Kbely byl v rámci MDŽ objednán patřičný počet primulek, které se 
budou přímo úměrně hyg. pravidlům členům předávat jménem radnice (STP k datu 3/3/2021, KS k datu 
10/3/2021). 

usnesení: Rada 

bere na vědomí 

Trvá                                                                                                               

 Usnesení č. 80/18/OT – Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  



Probíhá komunikace ohledně zajištění speciálních zvonků na hlavní vrata do budovy DS 
Mladoboleslavské s názvem: POHOTOVOSTNÍ TLAČÍTKO PRO SLUŽBU IZS. 

Grafický návrh Seniorské obálky (I.C.E.KARTA byl zaslán na příslušný odbor MHMP k úpravám, poté 
bude volně ke stažení na našich webových stránkách. Čeká se na úpravy MHMP. 

Se členy komise probíhá diskuze ve věci zajištění vakcinace pro Klub seniorů a Svaz těl. postižených a 
další věkové skupiny. Zájem o vakcinaci je, ovšem většina občanů preferuje očkování u místních 
praktických lékařů. 

usnesení: Rada          

bere na vědomí 

Trvá       

 70. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 16.3.2021 

 Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

Zaměstnankyně úřadu Š.Egrtová s paní M. Báčovou z OSVZ pravidelně komunikují se seniory – zjišťují 
se potřeb v rámci DS 

-  kbelští senioři nad 65 let obdrželi od radnice poukazy na respirátory FFP2 (jsou k vyzvednutí ve 
kbelské lékárně po 2ks/os., týká se cca 1200lidí), které jim radnice zdarma poskytla vzhledem k aktuální 
nelehké situaci a povinnosti je využívat. V pondělí 1/3 a ve středu 3/3 proběhl též na dvoře radnice 
výdej přes 200l anticovid desinfekce obyvatelům Kbel, zároveň se dle seznamu předalo přes 200ks 
respirátorů FFP2 seniorům starších 65 let. 

K datu 2/3/2021 byly předány zástupcům obou kbelských klubů seniorů respirátory FFP2 (10ks/os.). 
Respirátory byly placeny z dotace pro kluby seniorů od MČ. 

- i nadále dle domluvy probíhají převozy potřebných věcí vč. nákupu materiálů pro seniory 
+  imobilním vyzvedávání respirátorů v lékárně na základě obdržených poukazů. 

- s kolegyní Báčovou z OSVZ zprostředkováváme dotazy ohledně možností vakcinace, zajištění 
registrace na očkování, mnoho dotazů se týká dostupnosti vakcín – ze stran seniorů je vysoký zájem 
se nechat oočkovat, ovšem aktuálně v tom brání nedostatek dodávek očkovacích látek. Taktéž mnozí 
ze seniorů neovládají ani svůj mobil, natož aby se zvládli zaregistrovat a tudíž velmi kvitují naši pomoc. 

- již několik seniorů z řad obou kbelských klubů je naočkováno a vše probíhá naštěstí bez zdravotních 
problémů. Někteří z přihlášených seniorů stále čekají na očkovací látky, někteří využili šance se 
přihlásit/zaregistrovat k očkování u MUDr. Křehnáče (který vyzískal pouze pro část svých pacientů 
očkovací látky). Někteří ovšem čekají na jinou očkovací látku než od firmy Astra Zeneca (která byla 
v médiích označena za nevhodnou). 



- od března 2021 již je možnost registrace pro seniory nad 70 let. Jakmile budou k dispozici očkovací 
látky (dodávky do ČR se krátí a opožďují-prioritně směřují do velkých očkovacích center a na 
praktické lékaře jich příliš nezbývá), nabídli se doktoři MUDr. Křehnáč a MUDr. Bouzek k vakcinaci 
nejen svých pacientů. K tomu bude nutná registrace – vyplnění patřičného jednoduchého 
internetového formuláře. Prozatím jen pro pacienty  MUDr. Křehnáče vznikl tento registrační 
odkaz: https://forms.gle/R6k5fsN3Sk6tFznn8. 
(Očkování učitelů bude prostřednictvím očkovacích center, nikoli u praktických lékařů). 

- probíhá zajištění převozů seniorů dle daných termínů na vakcinaci - za pomoci SDH Kbely - 
zprostředkování, informace ohledně možností na očkování seniorů nad 70let, dále převozy obědů, 
léků, komunikace s lékaři atd.) 

Vzkaz od několika seniorek ze Kbel - vřelý a srdečný dík za pomoc s převozem do očkovacího centra 
na Bulovce patří kbelským dobrovolným hasičům, kteří imobilní a osamělé seniorky nad 80 let 
převáželi. Prý byli naprosto úžasní, džentlmeni, kteří „bábinky“ svou péčí až dojali a určitě jim patří 
obrovský dík za péči a radnici velký dík za zajištění registrace i odvozu. 

– k datu 3/3 uskutečněny převozy a předání primulek coby pozornosti pro seniory k MDŽ v DS pro 
členy STP (Svazu těl. postižených Kbely), pro členy Klubu seniorů Kbely byly primulky předány k datu 
10/3. Senioři velice děkují, květiny rozveselily jejich chmurnou náladu. 

usnesení: Rada 

bere na vědomí.  

Trvá           

 Usnesení č. 80/18/OT – Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19  
Důvodová zpráva: 
Tajemník informuje Radu:  
Na základě doporučení BK směřované Pracovní skupině pro vakcinaci byly zakoupeny FFP2 respirátory, 
jež se na základě upozornění SMS Info a dalšími médii postupně rozdávají seniorům nad 65let.  I nadále 
probíhají převozy potřebných věcí vč. nákupu materiálů pro seniory +  imobilním vyzvedávání 
respirátorů (na základě poukazů od radnice) a dalších potřeb z lékárny. S kolegyní z OSVZ 
zprostředkováváme dotazy ohledně možností vakcinace, zajištění registrace na očkování, mnoho 
dotazů se týká dostupnosti vakcín a očkujících lékařů. 
Imobilní senioři bez možností přepravy ze strany příbuzných velmi děkují za vstřícnost a vřelou pomoc 
s převozem na očkovací místo ve FN Bulovka od našich dobrovolných hasičů. 
Zástupci klubů velice děkují radnici za jarní dáreček v podobě primulek k MDŽ. 
usnesení: Rada          
bere na vědomí 

Trvá       

 72. jednání rady MČ Praha 19 konané dne 16.4.2021 

 Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

https://forms.gle/R6k5fsN3Sk6tFznn8


Zaměstnankyně úřadu Š.Egrtová s paní M. Báčovou z OSVZ pravidelně komunikují se seniory – zjišťují 
se potřeby v rámci DS 

-  na radnici probíhá výdej anticovid dezinfekce obyvatelům Kbel, zároveň se dle seznamu seniorů nad 
65let a sociálně potřebných se taktéž předávají respirátory typu FFP2. 

- i nadále dle domluvy probíhají převozy potřebných věcí vč. nákupu materiálů pro seniory  

- s kolegyní Báčovou z OSVZ zprostředkováváme dotazy ohledně možností vakcinace,  

- od dubna 2021 již je možnost registrace pro seniory nad 70 let.   

- proběhly další převozy seniorů dle daných termínů na II.vakcinaci - za pomoci SDH Kbely – (dále 
zprostředkováváme informace ohledně možností na očkování seniorů nad 70let, dále probíhají převozy 
obědů, léků, komunikace s lékaři atd.). Srdečný dík za pomoc s převozem do očkovacího centra na 
Bulovce patří kbelským dobrovolným hasičům, kteří imobilní a osamělé seniorky nad 80 let převáželi.  

K datu 1/4 jsme v rámci aktivizace zakoupili seniorům v DS Mladoboleslavské velikonoční perníčky a 
přišli v podobě animačních postav dvou králíčků popřát krásné Velikonoce. Senioři děkují za 
rozveselení. 

usnesení: Rada 

bere na vědomí.  

Trvá     

 Usnesení č. 80/18/OT – Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

Na základě doporučení BK směřované Pracovní skupině pro vakcinaci byly zakoupeny FFP2 respirátory, 
jež se po upozornění SMS Info a dalšími médii postupně rozdávají seniorům nad 65let.  I nadále 
probíhají převozy potřebných věcí vč. nákupu materiálů pro seniory +  imobilním vyzvedávání 
respirátorů (na základě poukazů od radnice) a dalších potřeb z lékárny. S kolegyní z OSVZ – paní 
Báčovou - zprostředkováváme dotazy ohledně možností vakcinace, zajištění registrace na očkování, 
mnoho dotazů se týká dostupnosti vakcín a očkujících lékařů. 

Imobilní senioři bez možností přepravy ze strany příbuzných opět velmi děkují za vstřícnost a vřelou 
pomoc s převozem na II.očkování ve FN Bulovka za pomoci našich vstřícných dobrovolných hasičů. 

usnesení: Rada          

bere na vědomí. 

Trvá        

  



  

74. jednání rady MČ Praha 19 konané dne 4.5.2021 

  

Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

V obou domovech seniorů jsou pravidelně doplňovány informace o aktuálních mimořádných 
opatřeních, probíhá i nadále telefonická komunikace se seniory ohledně očkování, sčítání lidu atd. 
Vzhledem k imobilitě či strachu z koronaviru u některých seniorů dováží  po domluvě za důsledného 
dodržení hyg. opatření Š. Egrtová a A. Domnosilová potřebné dezinfekce, respirátory, obědy.  

Někteří praktičtí lékaři získali možnost očkování svých pacientů z řad seniorů. Ostatní dle svých 
možností dojíždí do nejbližších očkovacích center.  

Dne 29. 4. 2021 proběhla porada s praktickou lékařkou MUDr. Anýžovou (po dobu rekonstrukce 
zdravotního střediska umístěna v zasedací místnosti DS) a s některými seniory z DS Mladoboleslavská 
a na základě podnětů byly zhotoveny aktuální informační cedule, které jsou umístěny ze strany vchodu 
Mladoboleslavská a Krnská. Zároveň byla odeslána informační SMS občanům ohledně této skutečnosti. 
Byly též ujasněny další s tím spojené náležitosti (dostatek nouzových východů, vchod do rehabilitační 
místnosti maséra aj.). 

usnesení: Rada 

bere na vědomí  

Trvá                                                                                                               

Usnesení č. 80/18/OT – Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

I nadále radnice v pravidelných intervalech vydává seniorům potřebné FFP2 respirátory (po upozornění 
za pomoci SMS Info). Probíhají převozy potřebných věcí vč. nákupu materiálů pro seniory +  imobilním 
vyzvedávání respirátorů, dalších potřeb z lékárny. Š. Egrtová s kolegyní z OSVZ – paní Báčovou - 
zprostředkovávají dotazy ohledně vakcinace, zajištění registrace na očkování, mnoho dotazů se týká 
dostupnosti vakcín a očkujících lékařů, nejčastější dotazy směřují na změny sídla lékařů, jež se 
přestěhovali vzhledem k rekonstrukci zdr. střediska. Probíhají pravidelné nekontaktní telefonické 
konzultace členů komise BK Senior. 

usnesení: Rada          

bere na vědomí. 

Trvá      



  

75. zasedání Rady MČ Praha 19 konané dne 25. 5. 2021 

 Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

V obou domovech seniorů probíhá i nadále telefonická komunikace se seniory nejen ohledně očkování, 
proběhly převozy dalších imobilních seniorů na očkování.  Vzhledem k imobilitě některých seniorů 
dováží  po domluvě za důsledného dodržení hyg. opatření Š. Egrtová a A. Domnosilová potřebné 
dezinfekce, respirátory, obědy. Někteří senioři v DS Mladoboleslavské se věnují sportu na cvičících 
strojích na jejich zahradě, někteří využívají hezkého počasí a v rámci ergoterapie sází květiny a pečují o 
ně. V rámci aktivitách byly zakoupeny sazenice vybraných rostlin a dle potřeb budou zakoupeny i 
pracovní propriety pro seniory. 

usnesení: Rada 

bere na vědomí  

Trvá           

Usnesení č. 80/18/OT – Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

I nadále radnice v pravidelných intervalech vydává seniorům potřebné FFP2 respirátory (po upozornění 
za pomoci SMS Info). Probíhají převozy potřebných věcí vč. nákupu materiálů pro seniory +  imobilním 
vyzvedávání respirátorů, dalších potřeb z lékárny. Š.Egrtová s kolegyní z OSVZ – paní Báčovou - 
zprostředkovávají dotazy od seniorů. Pravidelně probíhají operativní konzultace na téma organizace 
zájezdů seniorů v klubech dotovaných radnicí přímo úměrně aktuálním opatřením. 

usnesení: Rada          

bere na vědomí. 

Trvá                                                                                                              

 78. zasedání Rady MČ Praha 19 konané dne 11.06.2021 

 Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  



Na návrh p. starosty pí. Egrtová projednává rozšíření úprav zahrady v DS Mladoboleslavská o další 
prvky, kupř. pétanque, kuželník se závěsnou koulí aj. 

usnesení: Rada 

bere na vědomí  

Trvá                                                                                                               

 Usnesení č. 80/18/OT – Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

I nadále radnice v pravidelných intervalech vydává seniorům potřebné FFP2 respirátory (po upozornění 
za pomoci SMS Info). Probíhají převozy potřebných věcí vč. nákupu materiálů pro seniory +  imobilním 
vyzvedávání respirátorů, dalších potřeb z lékárny. Š.Egrtová s kolegyní z OSVZ – paní Báčovou - 
zprostředkovávají dotazy od seniorů. Pravidelně probíhají operativní konzultace na téma organizace 
zájezdů seniorů v klubech dotovaných radnicí přímo úměrně aktuálním opatřením. 

 Tajemník informuje Radu:  

Na návrh p. starosty pí. Egrtová projednává rozšíření úprav zahrady v DS Mladoboleslavská o další 
prvky, kupř. pétanque, kuželník se závěsnou koulí aj. 

usnesení: Rada          

bere na vědomí. 

Trvá  

84. zasedání Rady MČ Praha 19 konané dne 21. 07. 2021 

 Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

Probíhají i nadále převozy imobilních seniorů,  vyzvedávání receptů, převozy invalidních pomůcek k 
potřebným i dovoz potřebných léků a krabiček se stravou z automatu na Radnici.  

Na zahradě DS proběhla ve středu 23/6 po dlouhé době první schůzka členů Svazu těl. postižených (za 
dodržení aktuálních hyg. opatření), zde na začátek přišla bez nároku na honorář zazpívat povětšinou 
lidové písně naše kbelská zpěvačka Tereza Dlouhá, což všechny přítomné velmi potěšilo. Poté probíhaly 
přihlášky na plánované ozdravné výlety do Sokolova a do hotelu Skalní Mlýn (Blansko). 

usnesení: Rada 

bere na vědomí. 



Trvá       

 Usnesení č. 80/18/OT – Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

Členové BK Senior jsou ve stálém telefonickém kontaktu a doporučují seniorům i invalidům možnosti 
zapůjčení invalidních vozíků a chodítek, případně sami je potřebným dováží. 

 To, že jsme se před časem rozhodli ku pomoci invalidům a seniorům bezplatně poskytovat tyto 
pomůcky, se projevilo jako velmi potřebné (seniorům tato zápůjčka přináší výhodu okamžitého 
převzetí inv. pomůcky, na kterou jinde čekali delší dobu, z toho důvodu velmi kvitují tyto  soc. služby 
radnice), což dokládá níže uvedená evidence.  

Ke dni 29. 6. 2021 je zapůjčeno kbelským seniorům a invalidům: 

Zapůjčeno:  

24 čtyřkolových chodítek 

3 krokovací chodítka (bez koleček) 

18 vozíků 

 Ve skladu: 

6 čtyřkolových chodítek ve skladu 101 v hlavní budově 

5 čtyřkolových chodítek ve skladu na NN 

žádné chodítko v DS 

1 vozík ve skladu 101 v hlavní budově 

1 vozík v DS 

žádný vozík ve skladu na NN 

 V současné době vzhledem k vysoké poptávce zakoupíme dalších 5ks invalidních vozíků. 

 Vzhledem ke stále se objevujícím rizikům nákazy koronavirem se zaměstnanci radnice na základě 
podnětů členů BK Senior podporují místní seniory svou pomocí a komunikací s nimi, pravidelně 
probíhají převozy potřebných věcí vč. nákupu materiálů pro seniory +  imobilním vyzvedávání 
respirátorů, zajišťování – zápůjčka invalidních pomůcek a dalších potřeb z lékárny.  

 Š.Egrtová s kolegyní z OSVZ – paní Báčovou - zprostředkovávají dotazy od seniorů. Dle nových návrhů 
MHMP se upravuje grafická podoba Seniorských obálek, na základě nových skutečností vznikne ve 
spolupráci s MHMP a M. Báčovou (OSVZ) aktuálnější verze. Pravidelně probíhají operativní konzultace 
na téma organizace zájezdů seniorů v klubech dotovaných radnicí přímo úměrně aktuálním opatřením.  



 usnesení: Rada          

bere na vědomí. 

Trvá                            

 89. jednání rady MČ Praha 19 konané dne 10. 09. 2021 

 Usnesení č. 80/18/OT – Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

Členové BK Senior jsou ve stálém telefonickém kontaktu a doporučují seniorům i invalidům možnosti 
zapůjčení invalidních vozíků a chodítek, případně sami je potřebným dováží. 
I nadále podporujeme místní seniory svou pomocí a komunikací s nimi, pravidelně probíhají převozy 
potřebných věcí vč. nákupu materiálů pro seniory +  imobilním vyzvedávání respirátorů, zajišťování – 
zápůjčka invalidních pomůcek a dalších potřeb z lékárny.  
Š.Egrtová s kolegyní z OSVZ – paní Báčovou - zprostředkovávají dotazy od seniorů. Dle nových návrhů 
MHMP se upravuje grafická podoba Seniorských obálek, na základě nových skutečností vznikne ve 
spolupráci s MHMP a M. Báčovou (OSVZ) aktuálnější verze. Pravidelně probíhají operativní konzultace 
na téma organizace zájezdů seniorů v klubech dotovaných radnicí přímo úměrně aktuálním opatřením.  
Aktuálně je se členy projednávána možnost Očkování v přirozeném sociálním prostředí – tj. v doma. 
Jedná se o zajímavou nabídku pro neočkované invalidy či seniory z Kbel. Členové komise budou 
oslovovat případné zájemce.  

usnesení: Rada          

bere na vědomí. 

Trvá                            

 Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

Probíhají i nadále převozy imobilních seniorů,  vyzvedávání receptů, převozy invalidních pomůcek k 
potřebným i dovoz potřebných léků. Pí Egrtová a pí Domnosilová pravidelně zajišťují imobilním 
seniorům z DS Mladoboleslavské dovozy stravy z automatu na radnici na základě jejich žádostí. 

Na zahradě DS proběhla ve středu 1/9 po dlouhé době schůzka členů Svazu těl. postižených (za 
dodržení aktuálních hyg. opatření). Zde probíhala domluva ohledně blízkého rekondičního pobytu 
v hotelu Skalní mlýn. 

4.8. a 11.8.2021 proběhla návštěva několika seniorů z DS Mladoboleslavské u již odstěhovaných 
seniorů v DS Jenštejn. Setkání všechny přítomné velice potěšilo a všichni děkují radnici za pomoc 
s převozem a asistencí. 



V rámci kulturních akcí MČ P19, aktuálně Pohádkový park a Posvícení se pravidelně aktivně zúčastňují 
senioři svou účastí, ale i v rámci organizace. 

Domlouvají se s předsedy klubů seniorů i další termíny akcí, například grilování na zahradě DS při 
příležitosti Dne seniorů v říjnu, dále předvánoční koncert v LD Kbely s místní zpěvačkou Terezou 
Dlouhou. 

usnesení: Rada 

bere na vědomí. 

Trvá      

93. zasedání Rady MČ Praha 19 konané dne 22.10.2021 

 Usnesení č. 80/18/OT – Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

Členové BK Senior jsou ve stálém telefonickém kontaktu a doporučují seniorům i invalidům možnosti 
zapůjčení invalidních vozíků a chodítek, případně sami je potřebným dováží. 

I nadále podporujeme místní seniory svou pomocí a komunikací s nimi, pravidelně probíhají převozy 
potřebných věcí vč. nákupu materiálů pro seniory +  imobilním vyzvedávání respirátorů, zajišťování – 
zápůjčka invalidních pomůcek a dalších potřeb z lékárny.  

Š.Egrtová s kolegyní z OSVZ – paní Báčovou - zprostředkovávají dotazy od seniorů. Pravidelně probíhají 
operativní konzultace na téma organizace zájezdů seniorů v klubech dotovaných radnicí přímo úměrně 
aktuálním opatřením.  

usnesení: Rada          

bere na vědomí. 

Trvá         

 Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

Probíhají i nadále převozy imobilních seniorů,  vyzvedávání receptů, převozy invalidních pomůcek k 
potřebným i dovoz potřebných léků.  

Na zahradě DS proběhlo ve čtvrtek 30/9/2021 setkání seniorů z klubů i mimo kluby, v rámci Dne 
seniorů jsme připravili program s grilováním i muzikou a se známým bavičem Milanem Pitkinem. (za 
dodržení aktuálních hyg. opatření).  



  

KLUB SENIORŮ KBELY (k aktuálnímu datu není možnost pro členy klubu se scházet v zasedací místnosti 
DS Mladoboleslavské)  

Dosavadní předseda KS – Dr. M. Šeliga předal ke dni 1/10/2021 svou funkci předsedy svému zvolenému 
nástupci JUDr. P. Želáskovi, dalším zvoleným zástupcem klubu se stal JUDr. J. Lachnit  a dále kulturní 
referentem klubu paní Klasová. 

– v příloze přehled akcí již proběhlých od roku do dnešního data. 

Aktuálně realizované výlety: 

- 6.10.2021 -       zámek Benátky nad Jizerou (výstava hraček) a cukrovar Dobrovice 

- 20.10.2021 -     zámek Štiřín - podzimní zahrada 

Z plánovaných výletů: 

- 3.11.2021  -      Policie ČR Praha - výcviková střediska služebních psů a koní 

- 1.12.2021 -       skanzen Kouřim -  adventní  a  předvánoční výzdoba   

  

STP – SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH KBELY 

Plán akcí: 

27/10 – zámek Radim a Kostelec nad Černými lesy – prohlídka zámku a kaple 

24/11 – LD Kbely – vystoupení pro seniory – vánoční pásmo od dětí MŠ Letců 

9/12 – LD Kbely – vánoční koncert Karla Emanuela Gotta 

14/12 – výlet Budyšín 

  

KLUB ERGOTERAPIE – ALIAS „KLUB BÁBINKY“ 

         - 25.10.2021 - TVOŘIVÁ DUŠIČKOVÁ DÍLNA PRO SENIORY – v Ekocentru Prales v průběhu 
pondělního odpoledne. Probíhají přípravy, nákupy materiálu. 

         - 22.11.2021 - TVOŘIVÁ VÁNOČNÍ DÍLNA PRO SENIORY – v Ekocentru ve Dřeváku v průběhu 
pondělního odpoledne. 

Domlouvají se s předsedy klubů seniorů i další termíny akcí – 7/11/2021 předvánoční koncert ve 
kbelském kostele s místní zpěvačkou Terezou Dlouhou, tvořivé dílny aj. 

usnesení: Rada 



bere na vědomí. 

Trvá                             

 97. zasedání Rady MČ Praha 19 konané dne 25.11.2021 

Usnesení č. 80/18/OT – Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

Členové BK Senior jsou ve stálém telefonickém kontaktu a doporučují seniorům i invalidům možnosti 
zapůjčení invalidních vozíků a chodítek, případně sami je potřebným dováží. 

I nadále podporujeme místní seniory svou pomocí a komunikací s nimi, pravidelně probíhají převozy 
potřebných věcí vč. nákupu materiálů pro seniory +  imobilním vyzvedávání respirátorů, zajišťování – 
zápůjčka invalidních pomůcek a dalších potřeb z lékárny.  

Pravidelně probíhají operativní konzultace na téma organizace zájezdů seniorů v klubech dotovaných 
radnicí přímo úměrně aktuálním opatřením.  

usnesení: Rada          

bere na vědomí. 

Trvá              

 Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  

Důvodová zpráva: 

Tajemník informuje Radu:  

Za pomoci zaměstnankyň úřadu Š.Egrtové a A.Domnosilové probíhají i nadále převozy imobilních 
seniorů,  vyzvedávání receptů, převozy invalidních pomůcek k potřebným i dovoz potřebných 
léků.   Na zahradě DS Mladoboleslavské, ale též v Centrálním parku Kbely probíhá dle individuální 
domluvy a dle počasí nepravidelné cvičení seniorů. Probíhají pravidelné diskuze ohledně možností 
pořádání výletů, besed a aktivizace seniorů přímo úměrně aktuálním opatřením. Pravidelně 
informujeme seniory ohledně aktuálních záležitostí se situací covid-19, ohledně možností očkování. 

KLUB SENIORŮ KBELY (k aktuálnímu datu není možnost pro členy klubu se scházet v zasedací místnosti 
DS Mladoboleslavské).   

Aktuálně realizované výlety: 

- 3.11.2021  -      Policie ČR Praha - výcviková střediska služebních psů a koní 

Plánovaný výlet: 



- 1.12.2021 -       skanzen Kouřim -  adventní  a  předvánoční výzdoba - vyčkává se a uskuteční se dle 
aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 

  

STP – SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH KBELY 

Plán akcí: 

24/11 – LD Kbely – vystoupení pro seniory – výroční schůze, na základě daných opatření a dle zjištění 
výskytu covid-19 na MŠ bylo zrušeno již připravené vánoční pásmo od dětí MŠ Letců 

9/12 – LD Kbely – vánoční koncert Karla Emanuela Gotta - ZRUŠENO 

14/12 – výlet Budyšín  - vyčkává se a uskuteční se dle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví 
ČR 

  

KLUB ERGOTERAPIE – ALIAS „KLUB BÁBINKY“ 

         - 25.10.2021 - TVOŘIVÁ DUŠIČKOVÁ DÍLNA PRO SENIORY – proběhlo s úspěchem a 
s kladnými reakcemi zúčastněných seniorů v Ekocentru Prales   

         - 22.11.2021 - TVOŘIVÁ VÁNOČNÍ DÍLNA PRO SENIORY – – proběhlo s úspěchem a 
s kladnými reakcemi zúčastněných seniorů v Ekocentru Prales   

usnesení: Rada 

bere na vědomí. 

Trvá                            

Senioři za pomoci členů BK SENIOR byli k datu 2.12.2021 v rámci Kbel  informováni ohledně projektu 
– „Praha spouští web zaměřený na informování zákazníků zkrachovalých dodavatelů energií „. 

Hlavní město se snaží pomoci Pražanům lépe se orientovat v aktuálně složité situaci v oblasti odběru 
energií. A to zejména v souvislosti s nedávným ukončením činnosti společnosti Bohemia Energy, kdy 
její zákazníci nyní dočasně odebírají zemní plyn a elektřinu v režimu tzv. Dodavatelů poslední instance 
(DPI). Na ně zároveň také nejčastěji cílí „energošmejdi“ s pochybnými nabídkami nových smluv. Praha 
proto spouští webové stránky energie.praha.eu s informacemi a radami, které směřuje v právní řadě 
na seniory a další zranitelné skupiny obyvatel 
 

Činnost Klubu seniorů v druhém pololetí roku 2021 
 
Protože členové klubu nemají možnost se scházet v klubovně, která dočasně slouží jako 
ordinace obvodního lékaře, muselo se najít náhradní řešení. Vzhledem k omezením, která 
plynou i z proticovidových opatření, byla činnost členů klubu zaměřena hlavně na výletní akce 
Byly to jen jednodenní výlety  v 14denních intervalech. První hromadná akce po více jak roce 
se uskutečnila 22. 9.2021 a byl to výlet do Zoologické zahrady a Botanické zahrady v Liberci. 
Všichni se těšili, že se konečně podařilo uspořádat společnou akci a vyrazit po dlouhém 



covidovém období mimo svá bydliště. Počasí nám ale vůbec nepřálo. Zpočátku cesty dokonce 
svítilo sluníčko, avšak před cílem cesty se spustil vytrvalý a protivný déšť, který nás provázel 
celou dobu prohlídky ZOO. Déšť poznamenal i aktivitu zvířat, pokud vůbec opustili sucho svých 
příbytků. Domnívali jsme se, že jsme toho dne jedinými návštěvníky této zoologické zahrady. 
Měli jsme štěstí a potkali jsme skupinu dětí v pláštěnkách v doprovodu učitelek a k našemu 
překvapení to byly děti z kbelské mateřské školky. A tak se stalo, že Kbely zachraňovaly toho 
dne účast pro libereckou zoologickou zahradu. Promočení účastníci po odchodu ze zoo již z 
větší části neměli zájem o prohlídku Botanické zahrady a vyhledali přístřeší v místech, kde se 
podávaly teplé nápoje  a jiné občerstvení. Po odjezdu z Liberce se sluníčko zlomyslně vrátilo 
na oblohu, a tak jsme po cestě alespoň navštívili  pěstitelskou prodejnu, kde si každý mohl 
nakoupit jablka, hrušky, švestky, ale i česnek. I přes nepřízeň počasí se výlet vydařil a budeme 
si ho dlouho pamatovat. (foto č.1) 
Podle plánu další výlet směřoval dne 6. 10. 2021 do Benátek nad Jizerou a do cukrovaru 
Dobrovicích. V Benátkách jsme v zámku navštívili  Muzeum historických hraček, kde jsme 
obdivovali úžasné výtvarné i řemeslné provedení exponátů. Specialitou výstavy jsou malé 
pokojíčky pro panenky a domečky z let někdy kolem roku 1910 zpracované do nejmenších 
detailů. Vystavené hračky vyrobené v Čechách, ale i v Americe a Japonsku nabízejí 
podívanou na dřevěná i plechová autíčka, vláčky, koňská spřežení, funkční parní stroje či 
sbírku cca 40 dětských šicích strojků. Řada vystavených exponátů jsou nejen pro Evropu 
ojedinělé. (foto č. 2) 
Po dobrém obědě v Dobrovicích jsme absolvovali velmi zajímavou exkurzi v cukrovaru a 
dověděli se řadu zajímavostí o pěstování cukrovky a výrobě cukru. V Čechách jsou 
v současné době jen 2 cukrovary, zpracovávající cukrovou řepu. Měli jsme štěstí, že jsme zde 
byli již za plného provozu cukrovaru. Již při cestě jsme míjeli řady kamionů navážejících 
surovinu do cukrovaru. Do vlastního provozu jsme již nešli, ale to co jsme viděli stálo zato. 
(foto č. 3) 
Další výlet dne 20. 10. 2021 byl v barvách začínajícího podzimu resp. babího léta a počasí 
vskutku nádherné nás odškodnilo za jeho předchozí nepřízeň.   Cílem výletu  byla zámecká 
zahrada a park zámku Štiřín. Zahrada se řadí mezi historické zahrady a parky v ČR. Největší 
chloubou jsou rhododendrony, kterých je zde na 1300 kusů. Kromě rozsáhlých travnatých 
ploch jsme mohli obdivovat množství listnatých i jehličnatých stromů a keřů. Je jen ku škodě, 
že pohyb turistů je zde omezován  golfovým hřištěm a tenisovými kurty. Stejně tak není 
přístupný zámek, fungující jako VIP hotel. (foto č. 4) 
Ze Štiřína jsme se přejeli do Štěchovic, kde jsme  jsme se nejdříve naobědvali a pak se vydali 
na exkurzi do vodní elektrárny. Dozvěděli jsme se velmi zajímavé poznatky, jak o elektrárně, 
tak i o výrobě elektřiny. Ke shlédnutí byl také dokumentární film o ničivé povodni v roce 2002. 
(foto č. 5) 
Účastníci našich výletů se již těšili na další akci, kterou byla dne 3.11.2021 exkurze do 
výcvikových středisek služebních koní a psů Krajského ředitelství Policie ČR Praha. Policisté 
resp. policistky na koních předváděli drezuru služebních koní, kteří jsou v případě potřeby 
nasazováni k zajištění klidu a veřejného pořádku při různých nepovolených akcích. Stejně 
zajímavý byl i výklad o výběrů koní pro tento druh služby, náročnosti  výcviku a jejich chovu. 
Na kynologickém pracovišti Policie ČR jsme měli zase možnost vidět výcvik psů nejen na 
poslušnost a preciznost prováděných úkolů, ale i zadržení pachatele. Velmi si líbili stále více 
používaní  belgičtí ovčáci  a ukázka výcviku od malého štěněte, pro které byl výcvik více méně 
hrou. (foto č. 6  a 7) 
Posledním letošním plánovaným výletem uskutečněným dne 1.12.2021 byl Skanzen lidových 
staveb v Kouřimi. Ani jsme přes přijatá striktnější proticovidová opatření  zpočátku nepočítali 
s takovým zájmem. Přihlásilo se 48  seniorů z našeho klubu, ale nakonec přišlo k autobusu 
jen polovina z nich. Počasí nám opět nepřálo a s drobným deštěm nás provázelo po celou 
dobu prohlídku areálu. Muzeum se skanzenem  vzniklo jako záchranný program v roce 1972 
k objektům lidové architektury ze zátopové oblasti vodárenské nádrže na řece Želivce. 
Nosným programem se později stal výběr regionálních typů lidové architektury z území celé 
ČR. Skanzen se stává dějištěm národopisných pořadů a trhů, které se v tuto dobu nekonají. 
Tak jen výzdoba v jednotlivých objektech připomínala blížící se vánoční období. I přes 



nepřízeň počasí se prohlídka skanzenu líbila a ústředním motem bylo opětovné setkání členů 
klubu, kterého bylo v posledním období pomálu. Cesta zpět byla poznamenána nákupem 
v řeznictví v Třebovli, kde jsou i jatka. Oběd na náměstí v Českém Brodě s rychlou obsluhou 
účastníky posilnil k následné procházce před odjezdem zpět do Kbel. (foto č. 8 a 9) 
A to byla poslední akce, kterou se nám podařilo pro naše členy Klubu seniorů Kbely připravit. 
Nezbývá než věřit, že se zlepší situace kolem koronaviru, ale i pro využívání společenské 
místnosti v Domě seniorů. 
            
       JUDr. Julius Lachnitt, JUDr. Petr Želásko  
 


