
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 4/2018 

Datum jednání: 13. září 2018 

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

Přítomni: Věra Sekyrová, Mgr. Andrea Zmijová, Bc. Jana Jandová, Mgr. Gagmar 

Chmelíková, Bc. Zdeňka Bečvářová, MGR. Štěpánka Šťastná, PaedDr. 

Jana Chyšková, Mgr. Ivana Kulhánková 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
 

Program jednání 

 

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

MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2018.  

 Koordinátorka MA21 poděkovala všem členům PS MA21 za pomoc při přípravě 

kampaně „Evropský týden mobility“ a zároveň je požádala o distribuci plakátů do míst, 

kde ještě informace nejsou.  

Akce ve Světě záchranářů je plně obsazena. Ostatní akce pro školy nebyly z důvodu 

nízké návštěvnosti na začátku školního roku naplánovány. Školy mají začátkem školního 

roku své aktivity, a proto byla po dohodě se členy PS MA21 vybrána pouze jedna. 

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

prvních 14 dní v měsíci říjnu. 

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

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

distribuci plakátů v jejich okolí. 

 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). 

 

31. 10. 2018 - Tuhnice, centrum, lázeňská část (jídelna ZŠ Dukla – ul. Jízdárenská) 
  7. 11. 2018 - Rybáře (jídelna ZŠ Konečná) 
14. 11. 2018 - Sedlec, Rosnice, Čankov (restaurace Sedlecká pivnice) 

Začátek vždy od 17:00 hod. 

 

 
Přílohy: 

http://www.diakar.cz/


 

1. plakát Evropský týden mobility 2018 
2. plakát Barometr zdraví – Festival pro veřejnost 
 
 
 

Termín dalšího setkání je naplánován po dohodě s přítomnými členy na 1.-2./2019. 

Přesný datum bude ještě upřesněn. 

 


