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Zápis Z 6. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA2l)

Datum: 21. března 2016

Místo a čas konání: zasedací místnost v Grabově vile od 17 :00 h. do 19:00 h.

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Berenreiter David, Hampl Otakar,
Herget Jan, Chlad Luboš, Kalandrová Pavlína, Kudláček Jaroslav, Pešlová Jana, Petr Adam,
Štajncová Jitka, Štoncnerová Anna, Tischerová Hana, Vilgus Petr, Zmek Petr

Omluveni: Fejfar Zdeněk, Jungwirth Miroslav, Kopal Vladislav, Korda Jan, Mačák Leoš,
Obešlo Alena Kateřina, Roubalová Lucie

Nepřítomni: Bindr Marek, Cibulka Martin, Fichtner Matěj, Hoffmann Libor, Lexa Lukáš,
Ludvík Jan, Petrus Michal, Rýgrová Alena

Tajemnice: Hájková Iva

Jednání vedl předseda komise Petr Vilgus.

Ověřovatelkou zápisu určena: Jaroslava Benetková

Program:
1. Kontrola zápisu zjednání 29.2. a určení ověřovatele
2. Osvětové akce
3. Konference škol podporující zdraví
4. Projekt Fairtradová městská část
5. Veřejné fórum
6. Strategický plán MČ
7. Různé a úkoly

1. Kontrola zápisu z jednání 29. února a určení ověřovatele

• Uspořádání schůzky k vytvoření Zastupitelstva mladých pro učitele občanské výchovy
ZŠ a základů společenských věd na SŠ dne 30. 3. od 14:30 v zasedací místnosti
v Grabově vile.

Pozvánka do 40 škol zaslána emailem dne 15,3" znovu zaslána 23.3. ze sekretariátu pana
Vilguse.Dne 23, 3, zatím přihlášeno 16 škol (z toho10 ZŠ).
Členové Komise MA2I byli na setkání pozváni.

• Medializovat zapojení škol v Praze 8 do programu "Hrou proti AIDS" (tisková zpráva,
web MČ).

Úkol trvá. Hygienická stanice hl. m. Prahy průběžně informujepf Hájkovou o zapojených
školách doprogramu.

Stránka 1 z 5



místní Agenda 21

• Řešit možnost uspořádání besedy ve školách např. s Městskou policií hl. m. Prahy,
kynologickou organizací, Odborem životního prostředí a speciálních projektů
o nutnosti úklidu psích exkrementů např. pod názvem "Vychovej si svého psa
(páníčka).

Komise doporučuje oslovit Bytová družstva ajejich zástupce pozvat na společnou diskuzi
ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy kproblematice psích exkrementů (okolí
ul. Konšelská, Lindnerova, Podlipného).

• Zjistit možnost udělování pokut pejskařům za neuklízení psích exkrementů Odborem
životního prostředí a speciálních projektů dle námětu z MČ Praha 7 a zvýšení úklidu
v oblasti Podlipného.

Podle zjištění upracovnice na Odboru životníhoprostředí ÚMČ Praha 7 nad ještě tento
postup vyjasněn.

2. Osvětové akce

• Den Země 22.4. - pořádá Odbor životního prostředí a speciálních projektů od 9 do 14
hodin v Thomayerových sadech se zaměřením na recyklaci.
Náměty komise:

zaměřit se i na bioodpad a kompostování
kalifornské žížaly: Petr Filip, petro.filipi@seznam.cz, tel. 739826518

• Seminář o udržitelné spotřebě pro zaměstnance úřadu s fairtradovou snídaní,
předběžný termín 31. 5. na ÚMČ Praha 8,
pilotní projekt Ekumenické akademie,
v jednání.

• Seminář pro cílovou skupinu (např. spolky, drobní podnikatelé) v oblasti podpory
fairtrade v návaznosti na globální cíle udržitelného rozvoje s názvem Agenda
2030, 
předběžný termín 14.9., místo není zatím určeno,
pilotní projekt Ekumenické akademie,
v jednání.

• Fairtradová konference
termín: konec října nebo začátek listopad
pořadatel Ekumenická akademie s MČ Praha 8
místo: není zatím určeno
čas: 10 - 15 h.
2 bloky: dopolední pro odbornou veřejnost, odpolední pro veřejnost spojený
s Veletrhem fairtradových produktů,
v jednání.
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3. Konference Škol podporující zdraví

Předběžný termín: 9. června
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMČ Praha 8 v tzv. Bílém domě, U Meteoru 6.
Spolupráce se SZÚ, WHO, MHMP, "Zdravými školami" na Praze 8 a dalšími.
Cílová skupina - pražské školy, odborná a laická veřejnost.
Program - dva bloky

a) Zdravá škola
b) Zdravé stravování

I. Paní Hájková informovala o schůzce s MUDr. Nejedlou ze Státního zdravotního ústavu dne
30.3. od 9 hodin na adrese SZÚ , na které bude řešen program konference. Na schůzku byl
pozván Jan Herget v návaznosti na projekt, který bude realizovat ve školách Prahy 8
se zaměřením na obezitu dětí, stravování a pohybové aktivity.

4. Projekt Fairtradová městská část
Předseda komise informovalo postupu

Schválení Deklarace podpory férového obchodování v RMČ Praha 8 (cca duben)
Plnění kritérií pro získání titulu Fairtradová městská část:
);> Vytvoření řídící skupiny se zastoupením tří sektorů, tj. veřejná správa, neziskový

a soukromý sektor (duben - květen),
);> Vytvoření Akčního plán aktivit 2016 řídící skupinou (květen - červen),
);> Na území Prahy 8 by mělo být 21 maloobchodních prodejních míst a 11

stravovacích zařízení s produkty fair trade (data z Kvantifikační tabulky zjistit
do konce června).

);> Více informací na http://www.fairtradovamesta.cz/

Komise byla požádána o pomoc při zmapování prodejních míst a stravovacích zařízení
za těchto stanovených podmínek:
.Fatrtradové produkty jsou prodávány v místní maloobchodní síti (v obchodech,
supermarketech, klubech, čerpacích stanicích, novinových stáncích atd.). Fairtradové
produkty jsou podávány v místních kavárnách, restauracích, klubech apod.
Pro naplnění kritéria jsou určující maloobchodní prodejci, kteri mají v nabídce alespoň
tři druhyfairtradového zboží z alespoň dvou různých produktovych skupin, veřejná stravovací
zařízení musí nabízet alespoň jeden druhfairtradového zboží. Prodejni nebo stravovací místo
musí mítpravidelnou otevírací dobu.
Potřebný počet maloobchodních prodejců i veřejných stravovacfch zařfzení je stanoven
podle počtu obyvatel města v Kvantifikační tabulce dostupnosti. V místech prodeje by měla být
zřetelně uvedena informace o tom, žeje zde v prodeji nebo v nabídcefairtradové zboží. "

Členové komise pomohou vytipovat prodejní místa a stravovací zařízení, která by splňovala
výše uvedené podmínky, paní Štoncnerová v Karlíně, pan Vilgus v Dolní Libni, paní
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Benetková V Bohnicích, pan Herget v Beach klubu Ládví, p. Berenreiter na webových
stránkách.

5. Veřejné fórum

Datum a místo konání: 25. 5. od 18 do 20 hodin v KD Ládví
Cílová skupina: občané, zastupitelé MČ, komise RMČ, spolky, podnikatelé.
Program:

kulaté stoly rozděleny na oblasti (např. doprava, školství, životní prostředí ... )
představení oblastí strategického plánu MČ, cílů a opatření, na kterých pracují
v současné době odborné pracovní skupiny,
představení některých konkrétních projektů,
sepisování největších podnětů / problémů pro zkvalitnění života v MČ, tzv. 10P,
hlasování s určením pořadí důležitosti 10P.

Následně bude uskutečněn sociologický průzkum, výsledky projednány v Týmu
pro tvorbu strategie, v RMČ Praha 8 a zařazeny do Akčního plánu 2017-2018.

Příští jednání Komise MA21 bude z velké části věnováno organizaci veřejného fóra.

6. Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 pro období 2017 - 2026

Analytická část - ukončeno připomínkování.
Odborné pracovní skupiny pracují na cílech a opatření.
Na základě podnětů občanů, komisí a pracovních skupin byla Týmem pro tvorbu strategie
doporučena tato vize MČ:

Živá apestrá Osmička. Zdravá a bezpečná městská část s kvalitním životním prostředím
a kvalitní nabídkou bydlení,práce, kultury, sportu a rekreacepro všechny generace.

Komise doplnila podněty do tabulky oblastí - priorit - specifických cílů a opatření (předáno
23.3. odborným pracovním skupinám)
Oblast A:
A.1.3. Rozvoj nabídky startovacích bytů pro mladé rodiny
A.3.2. Propojení se strategickým plánem HMP
Oblast B:
B.6.4 Zachování kvality přírodních zdrojů, zejména zeleně v rámci současných území
Oblast C:
C.1.3. doplnit "a dalších školských zařízení (např. Domy dětí a mládeže)"
C.3.5. školy mají další školská zařízení, možnost využívat sportovní infrastrukturu v rámci
školní výuky a sportovních výukových programů

7. Různé a úkoly
• 1. - 2. dubna Konference Be in Karlín, pořadatel Karlínská obchodní akademie

a VOŠE, Kollárova ul. - Společensky prospěšné podnikání.
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• Pozvánka na akce Psychiatrické nemocnice Bohnice zaslána komisi emailem k další
medializaci.

• Pozvánka na akci Odboru sociálních věcí, oddělení zdravotnictví a sociálních služeb -
Den zdraví se zaměřením na Melanom, zaslána komisi emailem k další medializaci.

• Podněty komise:

jednat se spol. Ipodec ohledně rozšíření svých nabídek na ukládání a svoz bioodpadu
(námětpředán radní přes oblast životního prostředí)
osud kina Svět na Elsn. nám., s majitelem jedná pan Vilgus,
upozornění na navážení sutě v okolí kapličky v Libni,
informace k placeným zónám sdělil pan Vilgus,
komisi bude zaslán k připomínkování tržní řád,
zřízení farmářských trhů v Libni, k tomu pan Vilgus sdělil, že na podzim by měla být
zahájena rozsáhlá dvouletá rekonstrukce tramvajové trati Zenklova, proto není vhodné
nyní jednat o zřízení farmářských trhů v Libni,
doporučen průzkum spokojenosti občanů s nabídkou sortimentu na farmářském trhu
v Karlíně.

Úkoly:
• Oslovit Bytová družstva a jejich zástupce pozvat na společnou diskuzi ve spolupráci

s Městskou policií hl. m. Prahy k problematice psích exkrementů (okolí ul. Konšelská,
Lindnerova, Podlipného).

zajisti I. Hájková
ve spolupráci s Odborem správy
majetku a Odborem životního
prostředí a speciálních projektů

• Zjistit, zda v Karlíně byl snížen počet odpadkových košů na psí exkrementy.
zajistí p. Hoffman
z Odboru životního prostředí
a speciálních projektů

e koná 25. 4. od 17 hodin do 19 hodin v zasedací místnosti v Grabově vile

~~. peU;&:D .
Bc. IV~·~yt~/~~nice komise

...... ~.~ . 
Mgr. Jaroslava Benetková, ověřovatelka zápisu
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