
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 5/2017 

Datum jednání: 12. října 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. Dagmar 

Chmelíková, Bc. Zdeňka Bečvářová, Mgr. Petr Fiebiger 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
 

Program jednání 

 

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

MA21 (dále jen PS MA21), tzn. poslední v roce 2017.  

 

 Koordinátorka MA21 poděkovala všem členům PS MA21 za pomoc při realizaci 

kampaně „Evropský týden mobility“. Výstupní zprávu naleznete na www.kvprojety.eu 

nebo na stránkách www.mmkv.cz v sekci místní Agenda 21. 

 

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS o blížící se kampani „Dny pro zdraví“.  V 

rámci této kampaně proběhla akce „Barometr zdraví – festival pro veřejnost“ ve 

spolupráci s Ing. Šimáčkovou z Diakaru (www.diakar.cz).  

Současně v rámci této kampaně je připraven program pro MŠ, ZŠ a SŠ se Střední 

zdravotnickou školou Karlovy Vary a Světem záchranářů. Termíny akcí jsou již plně 

obsazeny.  

Připomenutí: v rámci kampaně „Dny pro zdraví“ má na 18. října společnou akci 

naplánovánou 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. 

Bc. Bečvářová informovala členy PS MA21, že se ke kampani připojí 2. mateřská škola 

Karlovy Vary akcí týkající se čistých zubů, kterou zajistí Střední zdravotnická škola 

Karlovy Vary. 

Mgr. Šťastná informovala členy PS MA21 o tom, že ZŠ Konečná se do kampaně zapojí 

zdravými svačinami a zdravými obědy v říjnových dnech. 

http://www.kvprojety.eu/
http://www.mmkv.cz/
http://www.diakar.cz/


 

 Koordinátorka MA21 připomněla členům PS konání II. série diskusních fór jednotlivých 

městských částí, na které je pozvala a současně 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. 

 

 Na závěr koordinátorka PS MA21 poděkovala všem členům za spolupráci v roce 2017 
na všech akcích a požádala členy PS MA21 o spolupráci v roce 2018 ve stejném 
rozsahu. 
 
 

Termín dalšího setkání bude naplánován na únor 2018, přesné datum bude sděleno 

s dostatečným předstihem. 

    
 
 


