
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 4/2019 

Datum jednání: 24. října 2019 

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

Přítomni: Věra Sekyrová, Mgr. Dagmar Chmelíková, Mgr. Štěpánka Šťastná, Mgr. 

Ivana Kulhánková, Barbora Hradečná, Mgr. Zdeněk Zátko, Lukáš Hutta 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
 

Program jednání 

 

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

MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2019 a přivítala novou členku p. Hradečnou. 

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o proběhlé kampaní Dny ve Světě 

záchranářů, p. Hutta akci zajišťoval a velice chválil ohlas ze strany studentů, proto 

došlo k dohodě na příští rok, kdy bude akce zrealizována i pro veřejnost a v Akčním 

plánu na rok 2020 bude označena jako zlepšení. Jako zlepšení bude také označena i 

nová kampaň ve spolupráci s Besipem – Ty to zvládneš.  

Dále byly domluveny a odsouhlaseny termíny konání akcí ve Světě záchranářů: 

4. 4. 2020 Zahájení sezony ve Světě záchránářů 

15. 5. 2020 Dny bez úrazů – Den linky 155 

13. 6. 2020 Den záchranářů 

5. 9. 2020 Besip – Ty to zvládneš  

18. 9. 2020 ETM – Den bez aut ve Světě záchranářů 

9. 10. 2020 Dny zdraví 

 Koordinátorka MA21 připravila se členy PS podklady pro Akční plán zlepšování na 

rok 2020, byly naplánovány akce na rok 2020, včetně zlepšení se v některých 

kampaních.  

Po dohodě se členy PS MA21 dořeší koordinátorka s  1. náměstkem  primátorky Mgr. 

Trtkem realizaci akce „Férová snídaně“ (termín konání 11. 5. 2020) ve Volnočasovém 

areálu Rolava (p. Hradečná upozornila na probíhající stavební práce a navrhla jako 

alternativu Meandr Ohře). 

Po projednání s 1. náměstkem primátorky Mgr. Trtkem bylo konání „Férové snídaně“ 

odloženo až na rok 2021. 

 Koordinátorka PS MA21 požádala členy PS MA 21 o zaslání podkladů ze všech 

konaných akcí v průběhu roku do 31. 12., podklady budou použity do Výroční zprávy 

za rok 2019. 



 Po dohodě se členy PS MA 21 proběhne neveřejná pilotní kampaň – ETUR ve 

spolupráci se školami, naplánovaná na měsíc květen. Podrobnosti o průběhu a 

místech konání budou domluveny na příštím setkání. Po realizaci bude akce 

vyhodnocena s tím, že by v dalším roce byla již veřejná a zařazena do Akčního plánu 

na rok 2021. 

 Členové PS MA 21 byli opět požádáni o pomoc při hledání nových členů ze 

soukromého sektoru. 

 

 

Termín dalšího setkání je naplánován po dohodě s přítomnými členy na 2/2020, datum 

bude upřesněn v lednu. 

 


