
 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 6/2016 

Datum jednání: 8. září 2016 

Místo jednání: MMKV, Moskevská 21, zasedací místnost 3. patro 

Přítomni: Věra Sekyrová, Mgr. Dagmar Chmelíková, Mgr. Andrea Zmijová, Bc. Zdeňka 

Bečvářová, Mgr. Štěpánka Šťastná, Ing. Martin Vinš, Božena Turoňová, 

Mgr. Michaela Ficenecová, PaedDr. Jana Chyšková 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
Program jednání 

 

1) Dny bez úrazů - výstupy 
2) Evropský týden mobility (16. – 22. 9.) 
3) Dny pro zdraví (1. – 16. 10.) 

4) II. série diskusních fór 

5) Ostatní (Výstava na stromech, Pojďme uklízet i na podzim) 

 

Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 5. jednání pracovní skupiny MA21 

v roce 2016 a přivítala členy pracovní skupiny.  

 

 

1) Dny bez úrazů - výstupy 

Koordinátorka MA21 poděkovala Mgr. Chmelíkové ze Střední zdravotnické školy a vyšší 
odborné školy zdravotní Karlovy Vary za zprostředkování a zajištění programu v rámci kampaně 
„Dny bez úrazů“ pro MŠ a ZŠ, obzvláště program pro mateřské školy byl excelentní. 

Poděkování patří také „Asociaci Záchranný kruh, z.s. I zde byl připraven program pro MŠ a ZŠ 
a i přes nepřízeň počasí bylo vše vyřešeno k naprosté spokojenosti nejmenších návštěvníků. 

 

 

2) Evropský týden mobility (16. – 22. 9.) 

Koordinátorka MA21 požádala členy pracovní skupiny o pomoc při distribuci plakátů s akcemi 
pro veřejnost ve svém okolí a zároveň poděkovala všem, kteří se podíleli na sestavení 
programu i harmonogramu v době dovolených. Plakát k akci je přílohou č. 1.  

Koordinátorka PS MA 21 představila harmonogram pro mateřské, základní a střední školy 

připravený ve spolupráci s partnery. Zájem o jednotlivé akce s počtem a věkem dětí zašlete 

prosím koordinátorce emailem nejpozději do 14. 9. 2016. Bude brán zřetel na pořadí 

doručených emailů. Program k akci je přílohou č. 2. 



 

Harmonogram: 
pátek   CHODÍME PĚŠKY – Lázeňské lesy Karlovy Vary 
16. září   od 9:00 – 13:00 hod. Přírodní lanové centrum Sv. Linhart  
   Pěší výlet do Přírodního lanového centra Sv. Linhart pro děti ze ZŠ a SŠ,  
   zakončený opékáním špekáčků. 
   ŠPEKÁČKY SI DĚTI DONESOU VLASTNÍ! 
  
   1. skupina   8:30 –   9:15 hod. 20 dětí ZŠ Poštovní (6. ročník) 
   2. skupina   9:15 – 10:00 hod. 20 dětí ZŠ Poštovní (6. ročník) 
   3. skupina 10:00 – 10:45 hod. 20 dětí ZŠ Poštovní (7. ročník) 
   4. skupina 10:45 – 11:30 hod. 20 dětí ZŠ (6-9. ročník) + SŠ VOLNO 
   5. skupina 11:30 – 12:15 hod. 20 dětí ZŠ (6-9. ročník) + SŠ VOLNO 
   6. skupina 12:15 – 13:00 hod. 20 dětí ZŠ (6-9. ročník) + SŠ VOLNO 
 
 
   ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA – Lázeňské lesy Karlovy Vary 
 . září  od 9:00 – 11:30 hod. Sv. Linhart 
   Zábavná forma výuky o životě zvířat žijících v lese pro max. 30 dětí  
   Zájemci řeší dle domluvy přímo s p. Bartůňkovou. 
 
 
 
čtvrtek   PLAVÁNÍM K DOBRÉ KONDICI – KV Arena, s.r.o. 
22. září   od 9:00 – 13:00 hod. KV Arena 
   Plavání pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ v KV Areně. Možnost zapůjčení plaveckých  
  pomůcek. Dohled nad dětmi si školy zajistí z vlastních zdrojů. 

    
   1.       skupina   9:00 – 11:00 hod. max. 70 dětí z MŠ  ve věku 5-6 let 
   2.       skupina 11:00 – 13:00 hod. max. 70 dětí ze ZŠ a SŠ  

 

    

 
3) Dny pro zdraví (1. – 16. 10.) 

Koordinátorka MA21 požádala členy pracovní skupiny o pomoc při distribuci plakátů k akci 

„Barometr zdraví – Festival pro veřejnost“, která se koná 24. 9. 2016 ve Světě záchranářů ve 

spolupráci s Ing. Šimáčkovou z Diakaru Karlovy Vary v rámci kampaně „Dny pro zdraví“ 

probíhající ve dnech 1. – 16. 10. 2016. Letošní akce se koná v dřívějším termínu a na jiném 

místě z důvodu právě probíhající dvouměsíční výstavy Karla IV. v Alžbětiných lázních. Plakát 

k akci je přílohou č. 3. 

Koordinátorka MA 21 požádala Mgr. Chmelíkovou ze SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary o zajištění 

programu v rámci této kampaně pro MŠ, ZŠ a SŠ.  

Mgr. Chmelíková nabídla akci na téma AIDS pro 2. stupeň ZŠ.  Po dohodě s p. Janečkovou, 

která akci zajišťuje se studenty SZŠ, lze s tímto tématem navštívit každou školu v jiném 

termínu, než ve Dnech pro zdraví. V případě zájmu koordinátorka předá kontakt na Mgr. 

Janečkovou.  

V příštím roce může být akce rozšířena o dentální hygienu, případně další aktuální témata dle 

zájmu žáků.  



 

 
Místo konání: Střední zdravotnická škola KV  
Téma: AIDS 
Věk: optimálně pro žáky 7. – 8. Ročníků 
Počet: skupina max. 50 dětí, budou rozděleni do 4 skupin 
 
1. skupina 8:45 – 9:30 hod. ZŠ Poštovní – 40 dětí z 8. třídy 
2. skupina 9:45 – 10:30 hod. ZŠ Konečná -  
3. skupina 10:30 -11:30 hod. VOLNO 

Zájem o akci s počtem a věkem dětí zašlete prosím koordinátorce emailem nejpozději do 

23. 9. 2016. Bude brán zřetel na pořadí doručených emailů. Program k akci je přílohou č. 4. 

 

 

4) II. série diskusních fór 

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o pokračování II. série diskusních fór, 
v těchto termínech: 
 
26. 10. 2016 - Tuhnice, centrum, lázeňská část/ (ZŠ Dukla - jídelna) POZOR!!!  
  2. 11. 2016 - Rybáře (ZŠ Konečná - jídelna)   
  9. 11. 2016 - Sedlec, Rosnice, Čankov (restaurace Sedlecká pivnice) 
 
Začátek vždy od 17:00 hod. 
Plakáty s prosbou o distribuci ve svém okolí budou zaslány v průběhu měsíce října. 
 

 

5) Ostatní  

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o akcích: 

 „Výstava na stromech“ viz příloha č. 56 

„Učíme se péčí o místo“ viz příloha č. 67 

„Setkání s aktéry projektu“ viz příloha č. 78 

 „Stres a stresové selhání“ viz příloha č. 810 

„Obrazy ze života Karla IV.“ viz příloha č. 911 

 

Termín dalšího setkání je stanoven na 3. 11. 2016. V případě nevyhovujícího termínu se mi 

prosím obratem ozvěte. Původní termín bohužel nemohl být akceptován z důvodu obsazení 

všech zasedacích místností na MMKV I. z důvodu konání voleb.  

 

Přílohy: 

1. Plakát Evropský týden mobility 2016 pro veřejnost 
2. Harmonogram Evropský týden mobility 2016 pro školy 
3. Plakát Dny pro zdraví - Barometr zdraví 
4. Harmonogram Dny pro zdraví 2016 pro školy 



 

56. Výstava na stromech 
67. Učíme se péčí o místo 
78. Setkání s aktéry projektu 
9. Pojďme uklízet i na podzim 
810. Stres a stresové selhání 
911. Obrazy ze života Karla IV 
 
 


