
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 2/2017 

Datum jednání: 6. dubna 2017 

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

Přítomni: Věra Sekyrová, Mgr. Andrea Zmijová, Bc. Zdeňka Bečvářová, Mgr. 

Štěpánka Šťastná, PaedDr. Jana Chyšková, Bc. Jana Jandová, Mgr. Ivana 

Kulhánková, Mgr. Petr Fiebiger; Mgr. Dagmar Chmelíková, Věra 

Bartůňková, Pavlína Štyndlová, Ivana Mašková (LLKV) 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
Program jednání 

 Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 2. jednání pracovní skupiny 

MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2017 a přivítala nového člena pracovní skupiny Mgr. 

Fiebigera ze ZŠ J. A. Komenského, který nahradí Mgr. Zíkovou.  

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS o blížící se kampani Den Země, v rámci které 

byla opět vyhlášena fotografická soutěž „Chceme čisté město“ a upozornila všechny, že 

termín podání přihlášek končí 9. dubna. Pomůcky k úklidu (pytle a rukavice) jsou 

připraveny k vyzvednutí u koordinátorky po domluvě. 

Harmonogram pro školy (příloha č.1-Den Země harmonogram) byl doplněn p. Maškovou 

z Lázeňských lesů Karlovy Vary o termín 28. dubna – Lanové centrum sv. Linhart. Opět 

zde bude možnost opékání vlastních uzenin, pečiva apod. Zájem o akci, včetně počtu a 

stáří dětí nahlaste koordinátorce MA21  nejpozději do 20. dubna. I v tomto případě bude 

brán zřetel na pořadí došlých zájemců. 

Paní Mašková z Lázeňských lesů Karlovy Vary informovala členy PS MA21 o nově 

otevřeném okruhu v Lanovém centru sv. Linhart pro děti cca od 8 let, které bude 

slavnostně otevřeno 5. května, kdy se zahájí sezona. Dále nabídla možnost využití 

galerie na sv. Linhartu k výstavám. 

Koordinátorka požádala všechny, kteří se akcí z harmonogramu budou účastnit o 

zaslání 2-3 fotografií s krátkým hodnocením. Podklady budou použity do výroční zprávy. 

 

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS o konání Fóra města Karlovy Vary a I. série 

diskusních fór jednotlivých městských částí na které je zároveň pozvala a současně je 

požádala o pomoc při distribuci plakátů v jejich okolí s ohledem na možnosti výlepu 

(školy, jídelny apod., jinde ne). 

Termíny diskusních fór v roce 2017: 

Velké fórum  12. 4. (Alžbětiny lázně – společenský sál)  



 

     

Fóra jednotlivých městských částí: 

I. Série  

26. 4. 2017 - Stará Role, Počerny (ZŠ Truhlářská) 

  3. 5. 2017 - Bohatice (Teplárenská) 

10. 5. 2017 – Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky (ZŠ J. A. Komenského) 

17. 5. 2017 – Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice (ZŠ 1. máje) 

 
Začátek vždy od 17:00 hod. 
 

 Koordinátorka informovala členy MA21 o blížící se kampani „Dny bez úrazů“. V rámci 
této kampaně proběhne prevence a osvěta Červeným křížem na Karlovarských 
bioslavnostech na Kozodoji.  
 
Lukáš Hutta ze Světa záchranářů poskytl termín v rámci této kampaně na pondělí 5. 
června, kde bude připraven program pro MŠ a I. stupeň ZŠ od 12:00 do 15:00 hod. 
Hlaste mi prosím na e-mail zájem o akci. 
12:00 – 13:00 hod.  max. 50 dětí 
13:00 – 14:00 hod.  max. 50 dětí 
14:00 – 15:00 hod.   max. 50 dětí 
 
Mgr. Chmelíková ze SZŠ a VOŠZ po dohodě s Mgr. Janečkovou nabídnou termín pro 
MŠ a ZŠ s programem v rámci této kampaně též. Veškeré informace Vám budou 
následně zaslány e-mailem. 
 

 Mgr. Šťastná představila projekt „Pomůžeme nemocné Elišce“ (příloha č. 2) 
naplánovaný Rodoklubem. Zároveň vyzvala všechny školy k zapojení se do akce a 
k případnému partnerství. 
 
Vyzvednutí mobilů ze škol v rámci akce Sluníčko zajistí odbor technický. 
 
V příloze jsou zaslány letáky k akcím konaných v Karlových Varech: 
příloha č. 3. Sporťáček 
příloha č. 4 Karlovarský karneval pro ZŠ 
příloha č. 5 Karlovarský karneval pro SŠ 
příloha č. 6 Karlovarský karneval - program 
 
  

Termín dalšího setkání bude vybrán po dohodě se členy. 

Návrh termínů:  25. 5. 
       1. 6. 
       8.6.  
    
 
 


