
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MLADÝCH 

 

Termín setkání: 7. 9. 2016  

Místo setkání:Grabova vila 

Přítomni:  Vojtěch Blahoš, Tereza Cihlová, Veronika Čepeláková, Jakub Hanžl, Barbora 

Haspeková, Barbora Havelková, Radka Hofmanová, Jana Huyen, Samuel Klíma, Richard 

Kloubský, Petr Nachtman, Jakub Navrátil, Martin Paletář, Vojtěch Pruška, Michael 

Svoboda, Nikol Štofíková, Ludmila Vilímová, Iva Hájková, Jana Martínková, 

místostarosta Petr Vilgus, radní Dana Blahunková, Blanka Rošická ze spolku „Bohnice 

Žijí“, Eva Pulcmanová 

 

Program setkání: 

- Ujasnění o volbě starosty/tky a místostarosty/tky – na příští schůzi formou tajného 

hlasování na základě představení svého „programu“ (zájemci se napíší na FB); 

- diskuze s radním p.Vilgusem – ŽP - park na Korábě, sečení trávníků, dotace na 

zvelebení P8 (RNDr. Dana Blahunková); 

- Blanka Rošická ze spolku „Bohnice Žijí“ představila projekt naučné stezky. 

Hledání zájemců o pomoc s grafikou cedulí, roznosem informačních letáčků 

(Vojtěch Pruška, Jakub Hanžl, Richard Kloubský, Petr Nachman, Jana Tran, 

Barbora Havelková). Dále byl hledán někdo, kdo by mohl pomoci s logem NS 

(pomoc přislíbili Verča Čepeláková, Jakub Hanžl, Nikol Štofíková, Bára 

Havelková a Vojtěch Pruška). V případě zájmu ZM o tento projekt je možno 

udělat užší schůzi se sdružením. Též je třeba do projektu zapojit Bohnické školy; 

- Výzva nadace VIA – Projekt dobrodruzi. (Skupina mladých lidí od 6 do 26 let 

uspořádá akci na podporu něčeho dobrého – psí útulek, Kolpingovo centrum, 

Klokánek... a zde se vyberou peníze). Nevzešel žádný nápad, přesto své nápady 

mohou členové ZM psát na FB; 

- Na příští schůzi ZM pozve Samuel Klíma pani radní Annu Kroutil; 

- 19. 9. se koná na dopravním hřišti Glowatského Den bezpečné (nejen) cyklistiky 

s velice zajímavým programem pro školy i veřejnost. 14. 9 od 15:00 natáčejí 

členové reklamní spot na akci s mottem „Na kole i pěšky, pokaždé 

bezpečně“ každý ze ZM, jenž se zúčastní přijede na nějakém dopravním 

prostředku (kolo, brusle, koloběžku, skateboard...) a hlavně bezpečnostní prvky; 

- Na závěr byl dán podnět na řešení bezpečnostní situace na křížení ulic Hlivická a 

Ústavní u školní jídelny ZŠ a Gymnázia Ústavní – z důvodu častého výskytu 

pacientů PNB psychicky ohrožujících děti zdejší školy; 

 

 

 



Vysvětlivky:  

- FB = Facebook 

- ZM = Zastupitelstvo Mladých P8 

- P8 = Městská část Praha 8 

- ŽP = životní prostředí 

- PNB = Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Zapsal: Vojta Pruška 

 

Příští setkání: 21. 9. 2016 od 15:00 v Grabově vile 


