
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 2/2022 

Datum jednání: 23. června 2022 

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

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

Dagmar Chmelíková, Lukáš Hutta 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
 

Program jednání 

 

 Aktualizace členů 

Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 2. jednání pracovní skupiny 

MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2022 a omluvila nepřítomné členy – Mgr. Tomáše 

Trtka a Mgr. Andreu Zmijovou.  

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

s nepřítomnými členy dořešena v průběhu dalších jednání. 

 

 Plnění Akčního plánu zlepšování MA21 

Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o konaných akcích v 1. pololetí: 

 Den Země 2022 – výstup z akce naleznete zde https://kvprojekty.cz/cs/den-

zeme 

 Férová snídaně 2022 – výstup z akce naleznete zde 

https://kvprojekty.cz/cs/ferova-snidane 

 Dny bez úrazů 2022 – výstup z akce naleznete ho zde 

https://kvprojekty.cz/cs/dny-bez-urazu 

 

 Studentský parlament – v roce 2021/2022 proběhla ve spolupráci s KAMKV 

anketa pro ZŠ a SŠ na téma „Plánování města“, jejímž vyústěním mělo být 

setkání, které bylo z důvodu nízké účasti přeloženo na neurčito 

(pravděpodobně podzim). 

 Čtvrti sobě! - město v letošním roce poprvé uspořádalo průzkum, ve kterém 

vyzvalo občany, aby ve své části města navrhli zlepšení, které by bylo možné 

realizovat v rámci jednoho roku, mělo by co největší přínos pro lokalitu a vešlo 

by se do vyčleněných nákladů 5,25 milionu korun, tj. 350 tisíc na každou část. 

Výsledky naleznete zde Čtvrti sobě! už začínají realizovat projekty | Magistrát 

města Karlovy Vary (mmkv.cz). 
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Plánované akce na 2. pololetí: 

 Evropský týden mobility 2022  

V rámci této kampaně proběhnou 2 akce ve Světě záchranářů, 10. září to bude 

BESIP „Ty to zvládneš“ (víkendová celodenní akce) a 16. září „Den bez aut“ 

(dopoledne je vyhrazeno školám, odpoledne pak veřejnosti). Po dohodě 

s Lukášem Huttou se zájemci na 16. září prosím hlaste na 

recepce@svetzachranaru.cz.  

Téma letošního ročníku je „Lepší dostupnost“ a slogan „Kombinuj a jeď!“. Téma 

zdůrazňuje výhody rozumné mobility, která propojuje výhody veřejné dopravy 

s aktivním pohybem na kratší vzdálenosti se všemi důsledky pro tělesné 

a  duševní zdraví  a pohodu. 

 

 Evropský týden udržitelného rozvoje 2022 

Ve spolupráci s KAMKV připravíme program v rámci této kampaně v období 

20. – 26. září. Registrovat se smějí všechny akce konané od 18. září do 8. října. 

Více informací ke kampani naleznete zde https://www.enviweb.cz/122443.  

 

 Dny pro zdraví 2022 

Program v rámci kampaně ve Světě záchranářů je naplánovaný na 13. října, 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 každoroční akce Barometr zdraví, 

plánovaná na září/říjen, 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. 

 

 

 

 Ostatní 

Všechny výstupy z kampaní naleznete na webových stránkách www.mmkv.cz a  

www.kvprojekty.cz v sekci „místní Agenda 21“, na druhé jmenované pak všechny 

zápisy ze setkání PS MA21. 

 

 

 

mailto:recepce@svetzachranaru.cz
https://www.enviweb.cz/122443
mailto:recepce@svetzachranaru.cz
http://www.mmkv.cz/
http://www.kvprojekty.eu/

