ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MLADÝCH:
Termín setkání: 17. ledna 2018
Místo setkání: Grabova Vila
Přítomni: Jakub Navrátil, Verča Čepeláková, Nikol Štofíková,
Petr Nachtmann, Vojta Pruška, Bára Haspeklová, Lída Vilímová,
Klára Voráčková, Martin Paletář, Jakub Hutr, Michael Svoboda,
Jana Martínková, Iva Hájková
Program:
Fórum Mladých

• Grabova Vila byla malá – jaký prostor (Karlínské Spektrum,
ZŠ Na Korábě) Zajistí Iva Hájková a Jana Martínková, které
zároveň dostaly na starost i letáky
• Catering – do dvou týdnů předobjedná Lída s Bárou
• Petr Nachtmann bude fórum moderovat
• Do příští schůze vymyslet témata
• Vojta Pruška udělá Prezentaci o ZMP8
• 14. března – schůzka k fóru
• Fórum se bude konat 4. dubna
Debata

• Debata s kandidáty do Zastupitelstva P-8 (strany, jenž
v Zastupitelstvu momentálně jsou)
• Přesné datum se ještě domluví
• Místo konání – pokud půjde, tak Český rozhlas
• Bude se konat dopoledne a bude zaměřena na studenti
středních a středních odborných škol
• Hutr s Nachtmannem obepíšou politiky
• Vojta P. pak obepíše školy

• Do konce týdne zjistit prostor, poté napsat politikům
• Tři body – zhodnotit dosavadní činnost, vize do budoucna,
debata
• Název – Debata s komunálními politiky Prahy 8 pro mladé
Promo materiály

• Logo bylo schváleno
• Vojtěch Blahoš zjistí ceníky propisek, letáků, roll-upu,
nálepek a placek
• Triko- Fairtrade, bílé s černým nápisem a černé s bílým
nápisem, M a L. Zepředu malé logo na srdci a vzadu velké
uprostřed i s nápisem
Docházka

• Petr Nachtmann
• Chození do ZM není povinné, je třeba se ale omlouvat a
pokud člověk dlouhodobě nemá čas, tak za sebe najít náhradu
• Pochváleno tvrdé jádro ZM
• Reagovat na příspěvky na FB

Palmovka teď

• 25. ledna
• 15-17 hodin
• Výstava, Urbanisté, ZM by mohlo pomáhat s organizací –
vodit lidi od panelů k urbanistům
• Od 18.00 debata v kavárně Divadla Pod Palmovkou
• Zúčastní se Verča, Nikol, Petr, Jakub Navrátil

Mladá Boleslav

• 15/16. března je ZMP8 pozváno za mladoboleslavským
zastupitelstvem mladých
• Příjezd, slavnostní zasedání, program, oběd, prohlídka MB,
odjezd
• Více info příště
• Předběžně dát vědět zájem
Příští schůze: 21. února 2018
Zapsal: Vojta Pruška

