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ZÁPIS 
 

Akce:   Jednání komise MA21 

Datum:  10.5.2021, 12-13 hod 

Místo:  ÚMČ Praha – Dolní Počernice – infocentrum (Oáza Dolní Počernice) 

Přítomni:  Zbyněk Richter (předseda), Ing. Miloslav Král, MUDr. Pavel Boček, 

Mgr. Edita Hejdová, Bc. Martin Lněnička, Petr Bačák, 

Markéta Brožová (koordinátor),  

Omluveni:  Petr Polcar, Hana Špindlerová, Štěpánka Kratochvílová, Bc. Jan Šroubek, 

                       Ing. Romana Falge Vondalová, Petra Karochová 

Hosté:  Mgr. Tomáš Král, Ivana Radvanová (oba za PO Oáza) 

 

Program: 1)   Zahájení 

  2)   Zhodnocení akčního plánu 2020, návrhy na vylepšení 

  3)   Přizpůsobení akcí covidové době, jejich přesun na web nebo do přírody 

  4)   Plán pro r. 2021, nové podněty a akce, termíny, spolupráce s PO Oáza 

  5)   Připomínky, dotazy 

  6)   Závěr 

 

k bodu 2): - v r. 2020 se komise 2021 z důvodu Covidových opatření domlouvala převážně 

telefonicky nebo mailem, ke schůzkám docházelo v menším počtu vždy těsně 

před konkrétní akcí bez zápisu 

- r. 2020 hodnocen kladně, i za ztížených podmínek se většina akcí (jaro-podzim) 

uskutečnila 

- pochvala příkladné spolupráce MČ a její PO Oáza především s DD, dále i ZŠ, 

MŠ, POČINem, Orangery a Lesní školkou V Hájence (zápůjčka technického 

vybavení, prostor a personálu na akce) 

 

k bodu 3): - akce byly (2020) a nadále budou (2021) v souladu s opatřeními konány většinou 

venku nebo on-line (venkovní stopovací QR hry pro rodiny s dětmi apod.) 

 - PO Oáza ve spolupráci s Krizovým štábem MČ dále pomáhá s distribucí roušek 

a dezinfekce, s nákupy či dopravou k lékaři či na očkování pro potřebné 

 

k bodu 4): - návrhy na nové akce: přírodovědné naučné procházky, rozšíření využití 

infocentra a muzea (výstavy, vzdělávací programy…) 

  - oslovit další potenciální sponzory v okolí 

- inspirace „Dobrou praxí“ z dalších MČ či obcí 

- do 31.12. podat případné návrhy na změny či vylepšení pro rok 2022 

 

k bodu 5): - výstavba Komunitního centra pro seniory a příprava jeho otevření k 1.1.2022 

 

   

 

 

Zapsala:  Markéta Brožová, koordinátor MA21 

Ověřil:  Zbyněk Richter, politik MA21 


