
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 3/2019 

Datum jednání: 6. června 2019 

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

Přítomni: Věra Sekyrová, Mgr. Dagmar Chmelíková, Bc. Zdeňka Bečvářová, Mgr. 

Štěpánka Šťastná, Mgr. Ivana Kulhánková, Mgr Andrea Zmijová 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
 

Program jednání 

 

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

MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2019. 

 

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o připravované kampani „Evropský 

týden mobility“, letošním mottem je „Čistá mobilita“. Kampaň je naplánována v týdnu 

16. – 22. 9. 2019. Tak jako v každém roce bude připraven program pro veřejnost i pro 

školy.  

Předběžný program: 

14. 9. Zelenou stezkou na Kozodoj 

18. 9. Sportování pod lampou – ZŠ Konečná 

20. 9. Svět záchranářů - hlásit se e-mailem na recepce@svetzachranaru.cz 

22. 9. MHD zdarma po celý den – v jednání 

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. 

 

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o říjnové kampani „Dny pro zdraví“. 

V rámci této kampaně je zajištěn program pro školy: 

17. 10. 2019 – Civilizační nemoci – Svět záchranářů 

- pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ, hlásit se e-mailem na recepce@svetzachranaru.cz  

 

Pro první stupeň bude domluven v průběhu září program na SZŠ a VOŠZ Karlovy 

Vary. 
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 Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o výsledcích soutěže „Chceme čisté 

město“, včetně termínu předání výherních šeků (11. 6. 2019 - zasedací místnost v 5. 

patře MMKV I., od 9:00 hod.) 

 

 Koordinátorka PS MA21 požádala všechny členy o pomoc při hledání nových členů 

do PS MA21 z podnikatelského sektoru.  

 

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS o výsledcích ověřovací ankety k Fóru 

města Karlovy Vary. Výsledky budou zveřejněny na stránkách www.mmkv.cz a 

www.kvprojekty.eu pod místní Agendou 21. 

 

 Po vzájemné dohodě byl domluven termín posledního setkání na říjen 2019, přesné 

datum bude upřesněno dle možností všech členů. Na říjnovém setkání bude řešen 

Akční plán zlepšování na rok 2020, plán všech kampaní, včetně zapojení se do 

nových (Férová snídaně, ETUR, 72 hodin). 

 

 Plánované akce - Svět záchranářů: 

15. 6. Den záchranářů – Volnočasový areál Rolava 

7. 9. Ty to zvládneš (BESIP) – Centrum zdraví a bezpečí 

 

 

 

Termín dalšího setkání je naplánován po dohodě s přítomnými členy na 10/2019, 

datum bude upřesněn v září. 
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