P10-114590/2018

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ
KOMISE PRO ZDRAVOU PRAHU 10 A MÍSTNÍ AGENDU 21 (KZP10-MA21)
konaného dne 17. 9. 2018
radniční salonek, ÚMČ Praha 10
Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání
Mgr. Cabrnochová navrhla program jednání komise:
1. Výstupy z ankety k ověření 10P
2. Informace o projektu Moje stopa, včetně určení přesného termínu pro hlasování
3. Informace k pocitové mapě Prahy 10
4. Informace o konání semináře pro učitele
5. Plnění Plánu zlepšování (posílám v příloze)
6. Různé
Tento program byl jednomyslně schválen.
(7/0/0)
XXX
1. Výstupy z ankety k ověření 10P
pí Vávrová seznámila členy komise s výsledky ověřovací ankety ke stanovení 10P Prahy 10
(podklady byly členům rozeslány elektronicky). V následné diskusi bylo dohodnuto, že
termín pro hlasování o vítězích 4. ročníku projektu bude, s ohledem na jarní prázdniny,
vyhlášeno v termínu od 18. 3. do 1.4.2019. Vzhledem k tomu, že vyhlašování výsledků
probíhalo v minulých ročnících na akci Fórum Zdravé prahy 10, vyplývá ze stanoveného
termínu to, že Fórum bude naplánováno na pondělí 1.4.2019 v KD Barikádníků - zajistí
pí Vávrová.
Diskuse: Mgr. Maršálek, Ing. Lojík, Bc. Pecánek, Mgr. Cabrnochová
2. Informace o projektu Moje stopa, včetně určení přesného termínu pro hlasování
pí Vávrová informovala členy komise o vývoji v realizaci projektu Moje stopa.
Diskuse: Mgr. Zoufalík, pí Vávrová, DiS., Mgr. Cabrnochová, Bc. Pecánek
3. Informace k pocitové mapě Prahy 10
pí Vávrová informovala členy komise o probíhajícím sběru dat do tzv. pocitové mapy, který
byl zahájen osobním sběrem na „Sportovním veletrhu“ dne 16.9.2018. On-line sběr dat
(který byl schválen komisí na jejím 9. jednání) bude probíhat v termínu 17.9. - 17.10.2019,
a to na odkazu https://www.pocitovemapy.cz/praha10-2018/. Získaná data budou předána
OŽD a MP Praha 10.
Diskuse: Bc. Pecánek, Mgr. Cabrnochová, Ing. Bc. Ridl, pí Vávrová, Ing. Lojík
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4. Informace o konání semináře pro učitele
pí Vávrová informovala komisi o tom, že v rámci plnění kritérií MA21 (ukazatel 6.3) bude
dne 4.10.2018 uspořádán seminář pro pedagogy ZŠ na téma „Voda v krajině“, a to ve
spolupráci s Toulcovým dvorem.
Diskuse: --5. Různé
Mgr. Cabrnochová poděkovala členům komise za spolupráci ve volebním období 20142018.
Jednání KZP10 – MA21 bylo ukončeno v 15:50 hodin.
XXX
Mgr. Ivana Cabrnochová
předsedkyně KZP10-MA21
20. 9. 2018
Zapsala K. Vávrová, DiS.

