
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 1/2021 (on-line) 

Datum jednání: 27. května 2021 

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

Přítomni: Věra Sekyrová, PaedDr. Jana Chyšková, Mgr. Štěpánka Šťastná, Mgr. 

Andrea Zmijová, Lukáš Hutta, (Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková) 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
 

Program jednání 

 

 Aktualizace členů 

Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 1. on-line jednání pracovní 

skupiny MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2021 a omluvila nepřítomné členy – Mgr. 

Tomáše Trtka, Bc. Zdeňku Bečvářovou, Barboru Hradečnou, Mgr. Dagmar 

Chmelíkovou. 

Vzhledem k tomu, že nebyli přítomni všichni členové, bude aktualizace členů PS MA21 

s nepřítomnými členy dořešena v průběhu dalších jednání. 

 

 Evropský týden mobility 2021 

V rámci této kampaně bychom rádi zopakovali jarní úklid lázeňských lesů spojený s 

návštěvou lanového centra a návštěvou výstavy v rámci kampaně ETUR (informace 

viz níže). 

Program ve Světě záchranářů plánovaný na 17. září prozatím platí, po dohodě 

s Lukášem Huttou se zájemci prosím hlaste na recepce@svetzachranaru.cz. 

Dopoledne je vyhrazeno školám, odpoledne pak veřejnosti. 

Téma letošního ročníku je „Cestovat zdravě = cestovat udržitelně“. 

 

 Dny pro zdraví 2021 

Program ve Světě záchranářů plánovaný na 14. října prozatím platí, po dohodě 

s Lukášem Huttou se zájemci prosím hlaste na recepce@svetzachranaru.cz. 

Dopoledne je vyhrazeno školám, odpoledne pak veřejnosti. 

S Ing. Šimáčkovou z DIAKAR je v jednání akce Barometr zdraví, plánovaná na 2. října, 

místo konání bude upřesněno. V rámci této akce by Ing. Šimáčková ráda domluvila 

spolupráci se Střední zdravotnickou školou Karlovy Vary. 

Téma letošní kampaně ještě není známo. 
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 Den Země 2021 

Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o letošní kampani „Den Země“. Akce 

proběhla ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlov Vary, p.o. a Správou lázeňských 

parků, p.o. Vzhledem k pandemické situaci byl úklid neplánovaný a neorganizovaný, 

odměnu si účastníci průběžně vyzvedávali na předem určených místech. Akce byla 

zdařilá a velice rádi ji zopakujeme.  

Výstupy z kampaně naleznete na webových stránkách www.mmkv.cz v sekci „místní 

Agenda 21“ a www.kvprojekty.eu taktéž v sekci „místní Agenda 21“. 

 

 

 Ostatní 

Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o kampaních, které jsou ještě na 

letošní rok připraveny ve spolupráci se Světem záchranářů: 

  4. 9. 2021 Besip – Ty to zvládneš  

 

ETUR 

Po dohodě se členy PS MA 21 proběhne zkušební (nultý) ročník kampaně ETUR, a to 

v termínu 18. října – 8. října. Informace k registraci škol a poskytnutí podrobnějších 

návodů pro školy naleznete na www.tydenudrzitelnosti.cz.  

Tuto kampaň bychom rádi propojili s kampaní Evropský týden mobility. Bude vybráno 

jedno z témat viz příloha ETUR 2021, na které by žáci a studenti připravili výstavu 

výrobků, prezentací, koláží, obrazů apod., a tu bychom po dohodě s Lázeňskými lesy 

Karlovy Vary, p.o. umístili v prostorách galerie na Linhartu, aby byla výstava přístupná 

i pro veřejnost. V rámci ETM by proběhl výlet s úklidem na Sv. Linhart a při té příležitosti 

shlédnou návštěvníci výstavu. V případě zájmu poptáme i opékání vuřtů.  

(V rámci kampaně můžeme poptat exkurze ve vodárně a čističce odpadních vod, avšak 

s ohledem na dlouhý výpadek školní výuky nevím, zda bude o tuto aktivitu zájem ze 

strany škol.) 

 

Fórum města Karlovy Vary a diskusní fóra 

Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o náhradním řešení diskusních fór 

s ohledem na pandemickou situaci. 

Fórum města Karlovy Vary v letošním roce neproběhne klasickou cestou, bude řešeno 

pomocí anket. Nejprve proběhne zjišťovací anketa a následně ověřovací. Více 

informací naleznete na https://mmkv.cz/cs/aktuality/letosni-diskusni-fora-kvuli-

pandemii-nahradi-anketa-hlasujte-zde.   

Zbylá diskusní fóra budou řešena dle možností a s ohledem na situaci a podmínky na 

podzim. 
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Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o schválení Výroční zprávy za rok 

2020 a Akčního plánu MA21 RM a ZM Karlovy Vary. Dokumenty jsou zveřejněny na 

webových stránkách www.mmkv.cz v sekci „místní Agenda 21“ a www.kvprojekty.eu 

taktéž v sekci „místní Agenda 21“.  

Studentský parlament bude obnoven dle situace a podmínek na podzim, avšak 

s ohledem na výuku ve školách. 

Na webových stránkách www.kvprojekty.eu jsou uloženy všechny zápisy z jednání PS 

MA21. 

 

 

Přílohy: 

 ETUR 2021 

 Akční plán zlepšování MA21 
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