
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 3/2018 

Datum jednání: 7. června 2018 

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

Přítomni: Věra Sekyrová, Mgr. Andrea Zmijová, Mgr. Petr Fiebiger, Mgr. Michaela 

Ficenecová, Bc. Jana Jandová, Božena Turoňová 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
 

Program jednání 

 

 Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 3. jednání pracovní skupiny 

MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2018.  

 

 Koordinátorka MA21 poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci a zároveň se 

účastnili kampaně „Den Země“, v  rámci které byla vyhlášena fotografická soutěž 

„Chceme čisté město“. Výsledky fotografické soutěže byly všem zaslány emailem, 

výherci jednotlivých kategorií byli pozvání na pondělí 25. června od 10:30 hod. do 

zasedací místnosti v 5. patře, kde jim budou předány symbolické výherní šeky 

primátorem města Ing. Petrem Kulhánkem.   

Členové PS MA21 byli požádání koordinátorkou o zaslání krátké hodnotící zprávy a 2-3 

fotografií z navštívených akcí pro použití ve výroční zprávě. 

 

 V rámci kampaně „Dny bez úrazů“ proběhly tyto akce: 

15. 5. 2018 Centrum zdraví a bezpečí – „Den linky 155“ 

19. 5. 2018 Bioslavnosti na Kozodoji 

Koordinátorka MA21 poděkovala Lukášovi Huttovi a Pavlíně Štyndlové za pomoc při 

organizování akcí v rámci kampaně a současně požádala všechny účastníky o zaslání 

krátké hodnotící zprávy a 2-3 fotografií z návštěvy akcí. Výstupy budou použity do 

výroční zprávy za rok 2018. 

 

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS o výsledcích ověřovací ankety k Fóru města 

Karlovy Vary. Výsledky jsou k nahlédnutí na stránkách www.mmkv.cz a 

www.kvprojekty.eu pod místní Agendou 21. 

 

http://www.mmkv.cz/
http://www.kvprojekty.eu/


 

 Koordinátorka MA21 oznámila členům připravované akce na září a říjen a požádala je o 

součinnost při organizaci, konání a účasti: 

1. Evropský týden mobility bude pořádán ve spolupráci se Světem záchranářů. 

2. Dny pro zdraví budou pořádány ve spolupráci s Ing. Editou Šimáčkovou z Diakaru a 

Světem záchranářů. 

Členové PS MA21 mohou zasílat své návrhy na harmonogram akcí pro školy v rámci 

těchto kampaní, o které by měli zájem koordinátorce na e-mail. 

 

 Pozvánka na akci: 
16. 6. 2018 Den záchranářů 
 
 

Termín dalšího setkání je naplánován na 13. 9. 2018 v zasedací místnosti ve 3. patře 

MMKV I. 

  

 


