
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 4/2017 

Datum jednání: 13. září 2017 

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

Přítomni: Věra Sekyrová, Mgr. Štěpánka Šťastná, PaedDr. Jana Chyšková, Věra 

Bartůňková, Bc. Jana Jandová, Mgr. Ivana Kulhánková, Mgr. Michaela 

Ficenecová, Pavlína Štyndlová, 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
Program jednání 

 Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 4. jednání pracovní skupiny 

MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2017.  

 Koordinátorka MA21 poděkovala všem členům PS MA21 za pomoc při přípravě 

kampaně „Evropský týden mobility“ a zároveň je požádala o distribuci. Plakát je přílohou 

č. 1, tištěná forma je k dispozici u koordinátorky PS MA21. 

Po dohodě se členy PS MA21 nebudou v letošním roce ke kampani naplánovány akce 

pro školy z důvodu velkého množství akcí pořádaných školami v měsíci září.   

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS o blížící se kampani „Dny pro zdraví“, která 

probíhá prvních 14 dní v měsíci říjnu. 

V rámci této kampaně město Karlovy Vary pořádá s Ing. Šimáčkovou z Diakaru 

(www.diakar.cz) akci „Barometr zdraví“. Koordinátorka také požádala členy PS MA21 o 

distribuci plakátů v jejich okolí, jak v tištěné formě s ohledem na možnosti výlepu, tak i 

v elektronické formě. Plakát je přílohou č. 2. 

V rámci této kampaně připraví program pro MŠ, ZŠ a SŠ Střední zdravotnická škola 

Karlovy Vary a Svět záchranářů: 

Střední zdravotnická škola 

 termín akce 16. 11. 2017 

 pro žáky 7. – 9. ročníků ZŠ 

 téma AIDS 

 prosím o závazné nahlášení do 27. 10. 2017, zájem o akci s počtem a věkem 

dětí zašlete koordinátorce e-mailem, jako vždy bude brán zřetel na pořadí 

doručených přihlášek: 

8:45 – 9:30 hod. max. 50 dětí 

9:45 – 10:30 hod. max. 50 dětí 

http://www.diakar.cz/


 

10:45 – 11.30 hod. max 50 dětí  

 

Svět záchranářů – Hrajeme si se záchranáři 

 termín akce 6. 11. 2017  

 pro předškoláky a 1. – 2. ročníky ZŠ 

 prosím o závazné nahlášení do 15. 10. 2017, zájem o akci s počtem a věkem 

dětí zašlete koordinátorce e-mailem, jako vždy bude brán zřetel na pořadí 

doručených přihlášek: 

9:00 – 10:00 hod. max. 70 dětí 

10:00 – 11.00 hod. max. 70 dětí  

11:00 – 12:00 hod. max. 70 dětí 

 

V rámci kampaně „Dny pro zdraví“ má na 18. října společnou akci naplánována i 

Obchodní akademie Karlovy Vary společně se ZŠ, MŠ a praktickou školou Vančurova. 

PaedDr. Jana Chyšková a Mgr. Andrea Zmijová po akci poskytnou fotografie a 

zhodnocení akce. 

Také Biofarma Kozodoj v rámci této kampaně přivítá děti z MŠ a ZŠ škol a poskytne 

výstupy. 

  

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS o konání II. 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). 

25. 10. 2017 - Tuhnice, centrum, lázeňská část (jídelna ZŠ Dukla – ul. Jízdárenská) 
  8. 11. 2017 - Rybáře (jídelna ZŠ Konečná) 
22. 11. 2017 - Sedlec, Rosnice, Čankov (restaurace U Kaštanů – Rosnice) 

     Začátek vždy od 17:00 hod. 

 

 Mgr. Šťastná informovala o pokračování projektu „Pomůžeme nemocné Elišce“ 
naplánovaný Rodoklubem. Sběr papíru pokračuje do konce září. 
 
 
 
Přílohy: 
1. plakát Evropský týden mobility 2017 
2. plakát Barometr zdraví – Festival pro veřejnost 
 

Termín dalšího setkání je naplánován na 12. října – 3. patro MMKV I. 

    
 
 


