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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR KANCELÁŘ
TAJEMNÍKA

Váš dopis zn.

Naše značka
143/106/2020/Z

Vyřizuje/linka
Ing. Tereza Veselá / 297

Praha
6. 1. 2021

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen „InfZ“), obdržel dne 20. 12. 2020 prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu městské
části Praha 4 pod označením „Dotaz“ Vaše podání, které eviduje pod čj. 143/106/2020,
v rámci kterého žádáte o poskytnutí informace dle InfZ v přesném znění žádosti:
„Jako senior se zabývám možností využití volného času který pro seniory organizujete. Jedná
se mi o rok 2019.
Prosím o následující odpovědi:
a)
Kolik klubů seniorů jste měli v roce 2019 při MČ Prahy,
b)
Jaké jsou jejich názvy a kolik měli v roce 2019 kluby členů (průměrně),
c)
Jaké bylo poměrové složení mužů a žen,
d)
Zda měli v roce 2019 své klubovny a nebo se scházeli na úřadě a zda mají bezbariérový
přístup,
e)
V jaké finanční částce poskytuje slevy členům klubů pro různá např. představení apod.,
(průměrně),
f)
Jaký musí být věk seniora, aby mohl využívat Vašich výhod,
g)
Mohou se i nečlenové klubů zúčastnit Vašich akcí, pokud ano za jakých podmínek
h)
Jak vysoká částka byla vynaložena na jejich činnost v roce 2019,
i)
Kolik akcí jste pro seniory v roce 2019 zabezpečovali
j)
Kolik koordinátorů se na akcích seniorů v průměru podílelo
k)
O které akce byl v roce 2019 mezi seniory největší zájem
l)
O které akce byl v roce 2019 mezi seniory nejmenší zájem“
(dále jen „žádost“).
Vzhledem k tomu, že Vámi podaná žádost neobsahovala zákonem stanovené náležitosti, jak jsou
specifikovány v ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) InfZ, vyzval Vás povinný subjekt dne 23. 12. 2020
k doplnění žádosti. Doplnění žádosti obdržel povinný subjekt dne 23. 12. 2020.
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1
InfZ, Vám na základě informací a podkladů předaných Odborem školství Úřadu městské části Praha 4
a Ústavu sociálních služeb v Praze 4 k Vaší žádosti sděluje následující:
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Ad a) Městská část Praha 4 samostatně nespravuje žádné kluby seniorů. Kluby seniorů
pro tuto městskou část zřizuje Ústav sociálních služeb v Praze 4 (dále jen ÚSS4). V roce 2019
evidoval 13 klubů seniorů.
Ad b) Klub seniorů (dále jen KS) Podolská – 120 členů,
KS Roztylské náměstí I. skupina – 40 členů,
KS Roztylské náměstí II. skupina – 58 členů,
KS Svatoslavova – 22 členů,
KS Na Úlehli – 20 členů,
KS Branická I. skupina – 35 členů,
KS Branická II. skupina – 40 členů,
KS Branická III. skupina – 40 členů,
KS Golčova – 50 členů,
KS Jílovská – 20 členů,
KS Vikova I. skupina – 45 členů,
KS Vikova II. skupina – 12 členů,
KS Vikova III. skupina – 26 členů,
- u všech KS je uveden průměrný počet členů v roce 2019.
Ad c) Z celkem 528 členů bylo 436 žen a 92 mužů.
Ad d) Všechny KS pod ÚSS4 mají své klubovny, které patří do nájmu ÚSS4. Všechny disponují
bezbariérovým přístupem, kromě KS Jílovská a Vikova.
Ad e) ÚSS4 slevy neposkytuje. Akce jsou buď zdarma, nebo s finanční spoluúčastí člena klubu
dle typu akce. Jednotlivé výlety a pobytové zájezdy hradí senioři v plné výši. Organizačně
zajištuje ÚSS4.
Úřad městské části Praha 4, Odbor školství, Oddělení rodinné politiky (které taktéž zajišťuje
a nabízí akce pro seniory s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4, dále jen OŠ) –
slevy neposkytuje, protože pro účast na akcích pořádaných OŠ není potřeba členství v KS.
Akce jsou plně hrazeny městskou částí Praha 4 nebo jde o finanční spoluúčast seniora
(např. vstupné do muzea si hradí senior v plné výši, městská část Praha 4 platí průvodcovské
služby).
Ad f) ÚSS4 – průměrně 65+, ale lze učinit výjimky pro zájemce nižšího věku.
OŠ – minimální věk, který vyžadujeme od účastníků akcí městské části Praha 4 pro seniory,
musí být 63 let.
Ad g) Ano, mohou, dle volné kapacity. Podmínkou je trvalé bydliště na území městské části Praha 4
a věk nad 63 let.
Ad h) ÚSS4 v roce 2019 vynaložilo celkovou částku 1 111 610 Kč na činnost KS.
Ad i) ÚSS4 viz příloha 1.
OŠ zajistilo v roce 2019 celkem 81 akcí pro seniory (akce probíhají vždy od září do června,
v průběhu léta se akce nekonají, neboť řada seniorů pobývá mimo Prahu).
-2–
Sídlo:Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště:Antala Staška 2059/80b, Praha 4
e-mail:
posta@praha4.cz

IČO: 0006 3584
Bankovní spojení:

tel:

+ 420 – 2 61 192 111

Ad j) ÚSS4 mělo k dispozici 13 koordinátorů – 1 vedoucí centrální klubové činnosti a 12 vedoucích
jednotlivých klubů z řad seniorů/členů klubů.
OŠ disponuje 2 koordinátorkami (spadají pod oddělení rodinné politiky), které zajišťovaly
nabídku akcí pro seniory v roce 2019.
Ad k) ÚSS4 řadí k akcím s největším zájmem společenské přednášky, jednodenní výlety a týdenní
pobytové zájezdy.
OŠ eviduje největší zájem u komentovaných procházek Prahou s PhDr. E. Havlovcovou,
koncertech a společenských akcích/plesech s poslechem a tancem.
Ad l) ÚSS4 považuje za akce, které vzbuzují menší zájem ze strany seniorů, poučné přednášky
(např. o finanční gramotnosti, používání mobilní telekomunikační techniky) a komerční akce
(např. nabídku doplňků stravy).
Akce pořádané OŠ (oddělením rodinné politiky) řadí mezi méně atraktivní akce, kde senior
platí vyšší vstupné do objektu/na prohlídku, vzdělávací přednášky nebo kurzy cizích jazyků.

Ing. Tereza Veselá
Referent Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)

Příloha:
Doručuje se:

Příloha 1 – akce pořádané ÚSS4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Příloha 1
Všechny Kluby seniorů projevily velký zájem o kulturní a společenské dění v městské části Praha 4
i mimo ni. Plánovaly ve spolupráci s Ústavem sociálních služeb v Praze 4 (dále jen ÚSS4) různé
programy a účastnily se rozmanitých akcí. Plně také využívaly nabídek ÚSS4 a městské části Prahy 4.
O veškerých kulturních a společenských akcích jsou také pravidelně informováni obyvatelé všech
domů s pečovatelskou službou ÚSS4.
V roce 2019 v Klubu seniorů Vikova senioři prezentovali své malířské aktivity a účastnili se různých
akcí a výstav. Nejvýznamnějším počinem byla vernisáž obrazů našich členů ve Faustově domě.
V uvedeném klubu také úspěšně pokračoval ve své činnosti kroužek francouzského jazyka,
který se rozšířil o další členy. Pravidelně se zde setkávali i šachisté a klub pokračuje také v turistické
tradici.
Pro Kluby seniorů zajistil ÚSS4 přednášky, a to jak cestopisné, tak společenské ve spolupráci
s RNDr. Vladimírem Prouzou (cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů), paní Hanou Hejdovou
(historie zábavně), které byly rozšířeny o kulturní vycházky s výkladem po známých pražských
památkách, Ing. Michalem Hrdličkou (světové malířství a historie) a RNDr. Jiřím Jiránkem CSc.
(cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů).
Každý měsíc bylo seniorům nabídnuto a zajištěno divadelní představení nebo zajímavý koncert
v předních pražských divadlech nebo kulturních zařízeních. Ples pro seniory v Obecním Domě, Ples
na Novodvorské, Maškarní rej na Novodvorské, divadelní představení Milostný trojúhelník ve Žlutých
lázních, koncert orchestrů a pěveckého souboru Brighton and Hove Youth Orchestra and Percussion
Ensemble, King Henry VIII School, The Knights Templar school z Velké Británie, pěvecký sbor
Barbershop Quartet, koncert Gillingham School Jazz Band z Velké Británie, koncert American Choral
Directors z USA, West Virginia University Alumni-Wind Symphony, koncert Pražských Tamburašů
v ZŠ Londýnská, koncert slavných operních, operetních a muzikálových melodií v Divadle Gong.
Doma to znám-spolu v pohybu v Sokole Praha-Podolí. Seniorům byl také nabídnut přednáškový
cyklus Národního muzea a cyklus komentovaných prohlídek v Galerii Ledebourského paláce
na Valdštejnském náměstí, kurzy Policejní akademie zaměřené na seniory a přednášky první pomoci,
požární prevence a zdatnosti v používání mobilních telefonů. Při příležitosti svátků jara připravil ÚSS4
pro seniory v Klubu seniorů Podolská 208/31 v Praze 4 hudebně-zábavný pořad „S košíkem písní
půjdeme k Vám“. Velký ohlas zaznamenaly také pravidelné komentované historické vycházky
s průvodkyní. Senioři byli pravidelně informováni o filmových představeních v kině Lucerna (snížené
vstupné pro seniory), o činnosti kontaktních center Diakonie a Život 90.
V roce 2019 pokračovala spolupráce ÚSS4 s Klubem přátel umění. Klub umění pravidelně využíval
prostory Klubu seniorů v ÚSS4 v Podolské 208/31 v Praze 4. Díky této činnosti vznikla
již několikaletá úzká spolupráce s našimi klienty. Senioři tak měli možnost setkat se s umělci, herci
a špičkovými hudebníky.
V Klubu seniorů v Podolské 208/31 byla středeční odpoledne vyhrazena oblíbeným hojně
navštěvovaným čajům, kde k poslechu i tanci hrál orchestr SONET. Navštěvován byl i kroužek
numismatiků a zájemců o stolní společenské hry. Novinkou je kondiční cvičení pro seniory,
které probíhá pravidelně v KS Podolská a KS Branická. Mimořádným zážitkem byla návštěva
pracovníků záchranné stanice Penthea, kteří seniory provedli činnostmi člověka, které ovlivňují
přírodu kolem nás a v konečném důsledku i samotné lidstvo. Kromě vysvětlení těchto jevů
se seznámili s živými zvířaty, jejichž druhy s tématem přímo souvisí.
Ve všech Klubech seniorů probíhaly různé samostatné pořady a kroužky (přednášky besedy, hudební
produkce, kroužky zpěvu, paličkování, jógy, šachů, cvičení paměti, posezení při kávě a čaji
a v neposlední řadě i oslavy významných jubileí.
V roce 2019 bylo připraveno několik zájezdů a výletů. První jednodenní výlet se konal v květnu
a senioři navštívili Závod Škoda Auto Mladá Boleslav, prohlédli si historickou část města a výlet
zakončili na zámku v Benátkách nad Jizerou. Mezi další výlety patřil rakouský Linec a Freistadt,
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jehož historická krása všechny zaujala. Třetí výlet se konal v červnu a senioři si prohlédli zámek
Březnici, Příbram a Svatou Horu. Poslední zastávkou byla Stará Huť, oblíbené místo Karla Čapka
a Olgy Scheinpflugové, nyní muzeum. Podzim zpříjemnil seniorům zářijový výlet na zámek Chyše
a návštěva Kláštera Mariánská Týnice, jednoho z barokních klenotů z dílny Jana Blažeje Santiniho.
V říjnu senioři navštívili hrad Loket, lázně Kyselka a zavzpomínali na skvělého podnikatele Heinricha
Mattoniho. Adventní výlet se tradičně konal na vánoční trhy do Německa, tentokrát seniory přivítal
Chemnitz a neopakovatelnou atmosféru zažili v hornickém městečku Marienberg.
Již tradičně se v červnu 2019 uskutečnil letní týdenní pobytový zájezd, a to do hotelu „Jestřábí“
v Černé v Pošumaví na Lipně. Podzimní pobytový zájezd se konal v říjnu do hotelu „Ort“
v Libošovicích, kde poznali krásy Českého Ráje. Vánoce oslavili senioři na pobytovém zájezdu
na Benecku v hotelu „Star“.
Zářijové slunce si užili senioři na oblíbené plavbě po Vltavě lodí Czechia. Na palubě je čekalo malé
občerstvení a kulturní program. K poslechu a tanci hrál Orchestr Sonet.
Srdce seniorů si získala i pravidelná setkání s dětmi z MŠ, při kterých dochází k obohacujícímu
propojení generací a které probíhají ve spolupráci s organizací 2. generace.
Vánoční čas seniorům zpříjemnil i slavnostní galakoncert v KC Novodvorská, kde vystoupili přední
muzikáloví umělci, galakoncert Filharmonie nadace Animato ve Smetanově síni Obecního Domu,
koncert v kostele sv. Mikuláše, koncert v Kapli Korunní a adventní koncerty na Nuselské radnici.
V prosinci se konal v KS Podolská hudebně zábavný pořad „Vánoce a splněná přání“, kde se senioři
opět mohli setkat s Janem Víznerem a Helenou Krupovou.
Pro všechny kluby zajistil ÚSS4 distribuci časopisu PRAŽSKÝ SENIOR.
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