Zápis č. 02 z jednání Komise sociální a zdravotní politiky Rady městské části Praha 21 ,
konané dne 28.5.2012
Zahájení jednání: 17,10
Ukončení jednání: 18,30
1. Účastníci jednání
Přítomni: Mgr. Jana Eibichová, Jaroslava Jirásková, Bc. Radka Lipanovičová, Mgr.
Zuzana Semerádová, Božena Smolíková, Mgr. Ivana Štefková, Jitka Heřmánková
Omluveni:
Neomluveni: Říhová Ludmila
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:
Hosté: RNDr. Pavel Roušar
2. Program jednání
Příprava a organizace „Aktivního dne pro seniory“
Hlavním tématem celého setkání bylo zajištění a organizování Aktivního dne pro seniory,
který se bude konat 26.6.2012 od 14 hodin na multifunkčním hřišti.
Disciplíny: šipky, petang, slalom (přenášení nápoje na podnose), kuželky, křížovky,
prohazování žížaly kruhem, přenášení předmětu (lžíce a pingpongový míček), chůze s holemi,
poznávání mincí, AZ kvíz. Měření tlaku, pečení buřtů
OSV zajistí nákup potravin a potřebných věcí (200 buřtů, chléb, hořčici, kelímky na pivo a
limo, nealko nápoje, ubrousky).
Zajistí pivo a chladící zařízení, obsluhu k pivu, bodáky na buřty, ohniště, dříví, oznámí
rozdělání ohně hasičům. Domluvit ozvučení hřiště, pořadatelské vizitky, odpadkové pytle.
Úprava pozvánek a diplomů
Heřmánková – razítka na jednotlivá stanoviště, šipky, terč a hřebík
Eibichová – petang, výroba kuželek, mety, hudbu, domluví s pí učitelkou stanoviště
s křížovkami, kruhy a žížalu, AZ kvíz. Pí učitelka na kytaru – 16 – 17 hod, kartičky na razítka
Štefková – petang
Říhová – hole
Semerádová – měření tlaku
Pečenková Jana – zdravotník (domluveno), měření tlaku
Sraz pořadatelů ve čtvrtek 21.6.2012 ve 13 hodin na multifunkčním hřišti.
Do 22.6.2012 shromáždit hrací prvky
Soutěž „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“
Na aktivním dni seniorů bude vyhlášena soutěž „ Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“
Soutěž bude vyhlášena 26.6.2012 a ukončena 21.9.2012. Výsledky budou vyhlášeny na dni
seniorů, pořádaném v říjnu 2012 a zároveň budou tyto exponáty vystaveny v Újezdském
muzeu. Soutěžit se bude v čemkoliv co bude tuto osobu prezentovat – fotografie, obrázek,
báseň, povídka, fejeton…
Heřmánková – příprava pravidel k vyhlášení – připomínkování do 8.6.2012

Zapsal(a): Jitka Heřmánková
Zápis sepsán dne: 29.5.2012
Předáno k ověření dne: 30.5.2012
3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem
Zapsal(a): Jitka Heřmánková
Zápis ověřen dne:
předseda:
(případně pověřený zástupce)
4. Termín příštího zasedání komise
Příští jednání komise se koná 28.6.2012 a 10.9.2012

