
Zápis č. 02 z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví Rady městské části Praha 21, 

konané dne 30.8.2017 

 

Zahájení jednání:  17:00 hod. 

Místo konání:  ÚMČ Praha 21, kancelář OSV, č. dv. 24 

Účastníci jednání:  Bc. Radka Lipanovičová, Mgr. Jana Eibichová, MUDr. Jaroslav Jeníček, 

CSc., Lucie Nováková, DiS. 

Omluveni:  Jana Haltufová, DiS., Eva Štrasmajrová 

Hosté:   Ing. Kateřina Blinková, Jana Tesařová 

Ukončení jednání: 18:00 hod. 

Program: 

1. Týden zdraví 10. 9. – 16. 9. 2017 

2. Návrh opatření vyplývajících z Plánu rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 na rok 

2017 – 2018 

3. Sbírka pro Veroniku Pilnou – poděkování 

4. Přednáška „Děti a rozchody“ PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D 

5. Různé 

Jednání vedla Bc. Radka Lipanovičová 

 

Zápis 

  

Ad 1) 

Na zasedání KSPZ byla pozvána jako host Ing. Kateřina Blinková, která představila členům 

komise program akce Týden zdraví. Se členy komise se dohodla na společné kooperaci v rámci 

zajištění organizace „Dne zdraví“ v sobotu 16. 9. 2017. Lucie Nováková, Jana Tesařová a 

Ladislava Picková přislíbily výpomoc s přípravou a úklidem po skončení akce na 

Multifunkčním sportovišti v ulici Čentické. Mgr. Jana Eibichová zajistí propagaci akcí v MZŠ. 

Ad 2) 

Bc. Radka Lipanovičová přednesla členům komise seznam doporučených opatření 

vyplývajících z dokumentu „Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 na období 2017 – 

2018“ 

Seznam doporučených aktivit vzala KSPZ na vědomí. 

 

 

 



Ad 3) 

Bc. Radka Lipanovičová poděkovala jménem paní Lenky Pilné za uspořádání finanční sbírky 

pro Veroniku Pilnou, k uhrazení rehabilitačního přístroje, jehož používání není hrazeno 

z veřejného pojištění a Veronice Pilné velmi prospívá vzhledem k její zdravotní diagnóze. 

Celkem se v rámci sbírky vybralo 14.000,-Kč. 

Ad 4) 

Bc. Radka Lipanovičová seznámila členy KSPZ se záměrem uspořádat pro veřejnost přednášku 

na téma „Děti a rozchody“ PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše ve spolupráci OSPOD a MZŠ. Pan 

David Trachta – kurátor pro mládež zajistí pozvánky a propagační materiály, které poskytne 

paní Danielové a Mgr. Janě Eibichové k distribuci ve škole.  

Členové komise jednali o případné úhradě přednášky z kapitoly KSPZ. 

Hlasovalo: pro 3   proti 0 

Ad 5) 

Mgr. Jana Eibichová informovala členy komise o situaci uživatelky maringotky na pozemku 

fotbalového areálu v ulici Čentické. Maringotka stojí za restaurací Na hřišti a uživatelka 

zanechává v jejím okolí nepořádek. Neposeda z.ú. již tuto klientku dříve kontaktoval. OSV vzal 

na vědomí tuto informaci a opět se pokusí paní zkontaktovat.  

Dalším zařazeným bodem byl dotaz pí. Mgr. Jany Eibichové na možnost zajištění terénního 

pracovníka pro MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Ten by mohl popřípadě pracovat s mládeží a 

dětmi na území MČ. Bc. Radka Lipanovičová vysvětlila dosavadní spolupráci s Neposedou, 

z.ú., který v rámci komunitního programu tuto službu pro MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, 

zajišťuje. Jeden pracovník, který by byl zaměstnancem úřady by nedokázal obsáhnou všechny 

věkové kategorie případných klientů. Efektivnější se jeví specifikovat kompetence a požadavky 

na terénní pracovníky z Neposedy v rámci smlouvy mezi organizací a MČ. Podklady 

s požadavky připraví Bc. Radka Lipanovičová. 

Zapsala dne: 31.8.2017 Lucie Nováková 

Zápis předán k připomínkování členům komise dne: 31.8.2017 

Zápis schválen dne: 


