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Zápis ze 14. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21) 

Datum: 24. dubna 2017 

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

Přítomni (seřazeno abecedně): Berenreiter David, Herget Jan, Chlad Luboš, Kopal Vladislav, Schnirch 

Pavel, Šimková Eva, Štajncová Jitka, Tischerová Hana, Vilgus Petr. 

Omluveni: Benetková Jaroslava Bindr Marek, Fejfar Zdeněk, Jungwirth Miroslav, Kalandrová Pavlína 

Macíček Lukáš, Mačák Leoš, Roubalová Lucie, Rýgrová Alena, Solomonová Jana, Štoncnerová Anna, 

Zmek Petr. 

Nepřítomni: Borhyová Alena, Cibulka Martin, Hampl Otakar, Korda Jan, Kudláček Jaroslav, Ludvík Jan, 

Obešlo Alena Kateřina, Petr Adam, Vybíral Milan. 

Hosté: Jana Martínková z oddělení strategického rozvoje a MA21, Vondrová Zuzana (OS Krakov) 

Tajemnice: Hájková Iva 

Jednání vedl předseda komise. 

Program: 

1. Kontrola zápisu z posledního zasedání 

2. Vyhodnocení Veřejného fóra 

3. Vyhodnocení Fóra mladých 

4. Zastupitelstvo mladých 

5. Náměty na veřejná projednání do konce června 

6. Akce k ETUR 5.6. „Udržitelně o Neudržitelné Palmovce 

7. Informace o úklidových akcích z OŽP 

8. Veřejné projednání k participativnímu rozpočtu 

9. Různé  

 

Na úvod jednání byli představeni noví členové Komise MA21, paní Zuzana Vondrová za Petra Adama 

(změna bude projednána na RMČ Praha 8 dne 26. 4.), Pavel Schnirch za Lukáše Lexu. 

Ad 1) Kontrola zápisu z posledního jednání 

- Návrh na projednání způsobu zapojení podnikatelů do rozvoje MČ na některé z další komisi: 

předseda komise žádá členy komise o jejich návrhy, které budou předmětem některé z dalších 

jednání komise. 

- Pavlína Kalandrová navrhuje školení zaměstnanců úřadu v místní Agendě 21: požadavek předán 

tajemníkovi ÚMČ. 

- Na webu MČ není pro mobilní verzi odkaz na Zapojte se – požadavek zaslán webmasterovi, který 

sdělil, že toto zajistí. 

-  

Ad 2)  Vyhodnocení Veřejného fóra 
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Předseda komise poděkoval všem, kdo se účastnili, za pomoc jmenovitě Pavlíně Kalandrové a Anně 

Štoncnerové.  

Na webu MČ je umístěn zápis z Veřejného fóra (VF)a odkaz na zapojení se do ankety z výstupů VF a 

pocitovou mapu do 31. května. 

Podněty:  

- Zastupitelstvo mladých navrhuje hlasovat příště i u Stolu mladých (např. odlišnou barvou než u 

dalších stolů) 

- Zajistit „moderátory“ některých stolů, např. Doprava. U tohoto stolu docházelo k potřebě větší 

diskuze na téma modrých zón. 

- Komise hodnotila VF pozitivně. 

Další postup: 

Vyplnění ankety a pocitové mapy bude ukončena 31. května. 

V červnu budou zpracovány výsledky a předány na odbory úřadu. 

Červenec - srpen odbory okomentují způsob řešení všech podnětů.  

V září předáno do RMČ a ZMČ s návrhem řešení nejdůležitějších podnětů. 

 

Ad 3) Vyhodnocení Fóra mladých 

Podněty od mladých zastupitelů: 

- Malý prostor, ale neměnili by ho. 

- Nespokojenost s moderováním (málo prostoru pro sdělení výstupů). 

- Pozitivní hodnocení pocitové mapy, možnost společně diskutovat, sdělit podněty. 

- Na občerstvení příště více ovoce. 

 

Další postup se zapojením členů ZM: 

Květen – anketa z výstupů předána do škol s možností vyjádřit se i ostatním mladým lidem. 

Květen – možnost vyplnit pocitovou mapu 

Červen – výsledky spojeny s výsledky z VF a předány na odbory úřadu, RMČ a ZMČ. 

 

Ad 4) Zastupitelstvo mladých (ZM) 

Některé aktivity 

- Anketa z Fóra mladých, její distribuce ve školách se zajištěním vyplnění a odevzdání. 

- Distribuce pocitové mapy. 

- Účast na Dnu Země 27. 4. od 10 do cca 14 před OC Krakov s prezentací činnosti ZM. 

- Příprava komentované vycházky po Palmovce v návaznosti na akci 5.6. Udržitelně o Neudržitelné 

Palmovce. 

- Účast na Semináři o právech dítěte. 

https://www.praha8.cz/Verejne-forum-2017-3.html
https://vote.d21.me/vote/4knj0OlTG.
http://pocitovamapa.nszm.cz/praha8-2017.
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- Společná akce se Studentským zastupitelstvem Prahy 7, v květnu úklid břehu u přívozu 

 

Ad 5) Náměty na veřejná projednání do konce června 

- 26. 4. od 17 hodin v Grabově vile – pravidla participativního rozpočtu Moje Osmička, 

- 11. 5. od 18 hodin v ZŠ B. Hrabala – veřejná debata k zahájení zpracování dopravně-bezpečnostní 

studie Dolní Libně pro účely projektu Palmovka 2030, 

- 29. 5. od 18 hodin v Grabově vile – seminář pro zastupitele z městských částí, úředníky a zájemce 

na téma cíle udržitelného rozvoje – adaptace na klimatickou změnu v Praze – zahraniční rozvojová 

spolupráce, pořádá Charita ČR se Svazem měst a obcí ve spolupráci s MČ Praha 8. 

- 5. 6. na Palmovce – Udržitelně o Neudržitelné Palmovce od 10 do 20 hodin 

- 14. 6. debata v Českém rozhlase – téma bude upřesněno, nejlépe o využití „Nové Palmovky“. 

- Další náměty komise: 

Panelové sídliště a jejich další rozvoj - Palmovka 2030 - Dopravní stavby v Libni - Židovská 

minulost a budoucnost (odkrytí hřbitova) - Tramvaje do Bohnic – vznik nového kulturního centra 

v Karlínských kasárnách. 

Ad 6) Akce k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje 5.6. „Udržitelně o Neudržitelné Palmovce 

Koordinátorka této akce Jana Martínková sdělila komisi informace: 

- Akce se bude konat na náměstí před Komerční bankou (vlastník pozemků je Dopravní podnik) 

- 13 stanovišť s tématy udržitelného rozvoje, které zajistí Charita ČR ve spolupráci s jednotlivými 

neziskovými organizacemi. 

- Stanoviště škol, které se zapojují do budoucí podoby Palmovky (Gymnázium u Libeňského zámečku 

a ZŠ Palmovka). Žáci a studenti se mohou 3. 5. účastnit od 15 hodin komentované procházky po 

Palmovce s architekty a následně toto téma zpracovat např. výtvarně, literárně, fotograficky. 5. 6. 

Budou prezentovat své výtvory – co se jim na Palmovce líbí, nelíbí, jak by si představovali, aby 

vypadala atd. 

- Sběr podnětů od občanů pro revitalizaci Palmovky. 

- Výstavní panely o historii a možné budoucnosti Palmovky budou umístěny venku do konce června. 

- Beseda s architekty od 18 do 20 hodin. 

- Prezentace místních spolků. 

Ad 7) Informace o úklidových akcích z OŽP 

Paní Eva Šimková informovala o akcích v rámci kampaně Ukliďme Česko (6., 8. a 22. dubna, další se 

připravuje na 4. 11.) a Den Země. Celkem na úklidových akcích bylo vysbíráno 12,3 tuny odpadu. Účastnili 

se jak dobrovolníci z řad občanů, tak spolků a soukromých společností. Na www.praha8.cz jsou umístěny 

detailní informace o uskutečněných úklidových akcích. Poděkování za účast Sboru Dobrovolných Hasičů 

Praha 8 - Bohnice, Billa, s.r.o Freyova ul. Prahy 9, Konsorcium pro Karlín, Skanska, Kotelna 55, Karlin 

Group, Bona o.p.s.. 

Školy se mohou zapojit do soutěže o vytvoření loga tříděného odpadu. 

http://www.praha8.cz/
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Ad 8) Veřejné projednání k participativnímu rozpočtu 

- 26. 4.  veřejné představení pravidel, harmonogramu 

- 27. 4. spuštění webových stránek mojeosmicka.zapojtese.eu – zajišťuje společnost Demokracie 2.1 

- 1.6. ukončen příjem návrhů 

 

Žádosti k vyzvednutí v obou Domech dětí a mládeže, třech knihovnách, informačním centru v Bílém domě, 

ke stažení na webu. 

Ad 9) Různé: 

- Informace o realizaci programu Bezpečná cesta do školy v ZŠ Burešova. 

 

-  Komise byla požádána o podněty k úpravě standardizovaného dotazníku k průzkumu spokojenosti 

mezi občany: Spokojenost s místním společenstvím (společný evropský indikátor ECI) . Zajišťuje 

společnost CI2, o.p.s., tazatelé budou oslovovat občany v průběhu května, v červnu budou 

zpracovány výsledky. Cílem dotazníku je zjistit míru spokojenosti občanů s různými oblastmi života 

v MČ Praha 8. Dotazník lze mírně upravit, popřípadě vložit 1-2 nové otázky. Z důvodu porovnání 

výsledků mezi městy není doporučeno tento standardizovaný dotazník zásadně měnit. 

Do 7. 5. je možno zaslat pí Hájkové podněty k úpravám v dotazníku. 

 

- Pan Herget informoval o připravovaném rodinném orientačním běhu „Malá Ďáblická“ 24. 6. 

 

- Paní Vondrová informovala o připravovaném Dětském dnu OC Krakov ve spolupráci s MČ Praha 8 

a Osmičkou pro rodinu. 

 

- Paní Martínková informovala o akcích k Týdnu pro fairtrade, které pořádají Ekumenická akademie, 

Fair bio, NaZemi dne 11. 5. Fairtradový trh v Kaizlových sadech, 14. 5. Fairtradová snídaně na 

Karlínském náměstí. 

 

- Paní Šimková vyzvala komisi k podávání podnětů pro „okamžitý úklid“, panu Vilémovi Ledvinovi 
vilem.ledvina@praha8.cz  

 

 

Další zasedání komise 22. 5. od 17 hodin, následuje termín 26. 6. 

 

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

předseda komise 

 

Bc. Iva Hájková, v.r. 

tajemnice komise 

http://mojeosmicka.zapojtese.eu/
http://ci2.co.cz/cs/spolecne-evropske-indikatory-eci
mailto:vilem.ledvina@praha8.cz

