
     
 

 

Stránka 1 z 3 

 

Zápis z 10. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21) 

Datum: 21. listopadu 2016 

Místo a čas konání: zasedací místnost v Grabově vile  od 17:00 h. do 18:45 h. 

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Borhyová Alena, Kalandrová Pavlína, Kopal 

Vladislav, Korda Jan, Obešlo Alena Kateřina, Štajncová Jitka, Štoncnerová Anna, Vilgus Petr, Vybíral 

Milan, Zmek Petr 

Omluveni: Berenreiter David, Fejfar Zdeněk, Hampl Otakar, Chlad Luboš, Ludvík Jan, Macíček Lukáš, 

Mačák Leoš, Petr Adam, Roubalová Lucie, Rýgrová Alena, Solomonová Jana, Tischerová Hana 

Nepřítomni: Bindr Marek, Cibulka Martin, Herget Jan, Hoffmann Libor, Jungwirth Miroslav, Kudláček 

Jaroslav, Lexa Lukáš 

Hosté: Jana Martínková, oddělení strategického rozvoje a MA21, Eva Šimková, oddělení rozvoje Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, Hana Samuelová 

Tajemnice: Hájková Iva 

Jednání vedla tajemnice komise. 

1. Úkoly z minulého zasedání 

2. Téma národní konference v roce 2017 

3. Osvětové akce v roce 2017  

4. Fairtradová městská část 

5. Kategorie C kritérií MA21 

6. Činnost Zastupitelstva mladých 

7. Různé 

 

Tajemnice komise představila novou členku komise, paní Alenu Borhyovou. Zástupce starosty MČ Praha 8, 

Matěj Fichtner, ukončil činnost v komisi. 

 

1. Úkoly z minulého zasedání 

        

 Zjistit úklid od vstupu z hlavní ulice na dopravní hřiště Glowackého  

úkol: Odbor životního prostředí a speciálních projektů 

stav: splněno, viz foto 

 

 



     
 

 

Stránka 2 z 3 

 

2. Národní konference v MČ v roce 2017 

 

Rok 2016 – 6. června se konala „Konference škol podporujících zdraví“ 

Rok 2017 – pracovní název konference: „Pohyb v každém věku“, pro všechny věkových skupin, předběžně 

řešeno s WHO s termínem konání ve druhé polovině května. 

Komise byla vyzvána k podávání námětů na program konference. Na Googlu bude uveřejněn sdílený 

formulář, kam členové komise mohou psát náměty na program a na příklady dobré praxe z Prahy 8. 

 

 

3. Osvětové akce v roce 2017 pořádané MČ Praha 8 

 Dny zdraví, pořadatel Odbor sociálních věcí – v jednání. 

 

 Den Země (27. 4.),  Ukliďme Česko (8. 4.), pořadatel Odbor životního prostředí a SP. 

 

 Ekologická soutěž pro školy (z projektu MA21), pořadatel Odbor životního prostředí a SP – 

v květnu školy navštíví sběrný dvůr ve Voctářově ul., následně soutěž pro školy. 

 

 Evropský týden udržitelného rozvoje, pořadatel odd. strategického rozvoje a MA21 – červen, 

v jednání. 

 

 Evropský týden mobility, pořadatel odd. strategického rozvoje a MA21 a odd. bezmotorové 

dopravy – v září. 

 

 Zažít město jinak, pořadatel spolek Auto*Mat, odd. strategického rozvoje a MA21 poskytuje 

organizační pomoc – termín v jednání. 

 

 Pražské cyklozvonění (předběžně 16. 9.),  pořadatel odd. strategického rozvoje a MA21 a odd. 

bezmotorové dopravy  

Spolek NaKole jedná s MČ Praha 8 o pořadatelství. Z tohoto důvodu Praha 8 bude zajišťovat hlavní 

program pro přijíždějící cyklisty. Komise doporučuje lokality, kde se cyklisté z celé Prahy mohou 

setkat a účastnit se pestrého programu (v lednu 2017 bude MČ se spolkem jednat o náplni programu) 

– Thomayerovy sady, Rohanský ostrov, FK Meteor. 

 

 Integrovaný záchranný systém – 21. 9., někteří členové komise navrhují více složek armády. 

 

 

4. Fairtradová městská část Praha 8 

Komise byla informována o získání titulu „Fairtradová městská část Praha 8“, který převzali pan Vilgus a 

paní Kroutil dne 10. 11. na Národní fairtradové konferenci. Detailní informace uveřejněny na odkazu 

http://www.praha8.cz/Podpora-fair-trade.html  

 

5. Kategorie C kritérií MA21 

http://www.praha8.cz/Podpora-fair-trade.html
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Komise byla informována o splnění všech kritérií v roce 2016 pro udělení Kategorie C  (v roce 2015 byla 

MČ udělena Kategorie D – začátečník). MČ Praha 8 bude proto oceněna za implementaci MA21 na Národní 

konferenci NSZM 1. 12. v hotelu Jalta. Ocenění bude přebírat pan Vilgus. 

 

Kritéria jsou uveřejněna na odkazu 

http://ma21.cenia.cz/Str%C3%A1nkymunicipalit/00063797/tabid/1454/language/cs-CZ/Default.aspx  

 

Druhý den konference pořádá Národní síť Zdravých měst ve spolupráci s MČ Praha 8 v zasedací místnosti 

v Grabově vile odborný workshop pro 60 zájemců z měst ČR, kteří jsou zapojeni do projektu NSZM 

„Zvyšování kvality veřejném správy“.  

 

 

6. Činnost Zastupitelstva mladých (ZM) 

 

ZM se schází cca jednou měsíčně. Od června 2016 se konalo již sedm setkání. Děti vyhotovily zakládací 

listinu, která je umístěna ne webu MČ. 

 

Zúčastnili se soutěže v ZOO „Za udržitelný svět“ – osvěta o cílech udržitelného rozvoje, zrealizovali anketu 

v rámci říjnové kampaně „Pěstuj planetu“, nyní zpracovávají výsledky (získali 150 vyplněných anketních 

lístků). Výsledky budou představeny komisi. Plánují pozvat pana starostu a radní A. Kroutil k diskuzi. 

 

Informace o ZM na odkazu http://www.praha8.cz/Aktuality-Zastupitelstva-mladych.html  

 

 

 

7. Různé, úkoly 

Různé: 

 1. a 2. 12. Konference Zdravých měst ČR. 

https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2320215n  

 22. 11. veřejná debata v Českém rozhlase v Karlíně o využití budovy „Invalidovna“ 

 Projekt „Palmovka 2030“ – odd. strategického rozvoje MA21 zadalo zpracování „Analýzy území“ a 

jedná s MHMP o revitalizaci území. 

 Projekt „ Za Poříčskou branou a blízké okolí“ – odd. strategického rozvoje MA21 zadalo zpracování 

studie k revitalizaci území. 

Úkoly: 

 I. Hájková uveřejní na google sdílený formulář pro podávání námětů na obsah Konference 2017 

 I. Hájková uveřejní na google sdílený formulář pro vytvoření Plánu zlepšování procesu MA21 pro 

rok 2017 

 

Příští zasedání se koná v lednu 2017, termín bude upřesněn. 

 

 

MgA. Petr Vilgus, Ph.D., v.r. 

předseda komise 

 

Bc. Iva Hájková, v.r. 

tajemnice komise 

http://ma21.cenia.cz/Str%C3%A1nkymunicipalit/00063797/tabid/1454/language/cs-CZ/Default.aspx
http://www.praha8.cz/Aktuality-Zastupitelstva-mladych.html
https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2320215n

