
 

 
 

 

Akce je součástí projektu NSZM ČR  

„Osvěta a vzdělávání pro obce, městské části  
a veřejnost k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí“  

a byla připravena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílejte zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti kvality veřejné správy a udržitelného 

rozvoje. Přijďte diskutovat a dozvědět se o aktualitách v místní Agendě 21 a inspirovat se 

příklady ze Zdravých měst. Poznejte odborné partnery a možnosti spolupráce v obcích a 

regionech. Určeno obcím a regionům, spolupracujícím organizacím i všem dalším 
zájemcům.                 

Rozvoj místní Agendy 21 a Zdravých měst  
- finanční zdroje, co nového? 

10:00  
–  

11:30 

- Asociace Zdravých měst, obcí a regionů - aktuality, spolupráce a služby členům  

Petr Švec, Národní síť Zdravých měst ČR  

Chrudim – uvítání a představení hostitelského města 

Petr Řezníček, starosta Chrudimě  

- Státní fond životního prostředí ČR – Modrá úsporám a další zdroje pro obce  
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí  

Místní Agenda 21 - novinky z ČR i zahraničí  

Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí, Pracovní skupina MA21 RVUR  

       Představení účastníků Letní školy 2016 

Systematická podpora zdraví a udržitelného rozvoje 

11:30  
–  

13:00 
 
 

Strategie „Česká republika 2030“ a aktuality z Rady vlády pro udržitelný rozvoj  
Anna Kárníková, Jan Mareš, Úřad vlády, Oddělení udržitelného rozvoje 

Shrnutí aktuálních prací na nové strategii udržitelného rozvoje ČR, výsledky 
kulatých stolů, návrhy cílů v prioritních osách, vazba na další dokumenty v ČR  

i zahraničí, role místní veřejné správy.   

Zdravotní gramotnost v České republice - role obcí  

Jan Holčík, Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú. 

Přednáška renomovaného experta na téma podpory zdraví. Jak jsme na tom  
se zdravím, na čem zdraví lidí závisí a čím lze přispět k jeho zlepšení? Proč je 

zdravotní gramotnost tak důležitá a o čem vypovídají výsledky prvního měření 
zdravotní gramotnosti v ČR? Jaká je role veřejné správy a zejména obcí v péči  

o zdraví?  
 

13:00  
–  

14:00 

Přestávka na oběd  

LÉTO 2016 

ÚVODNÍ SEMINÁŘ   
 

středa 15. června 2016 

CHRUDIM  
velký sál Muzea, Široká 85 



 
 

 

Burza nápadů 
- inspirace a možnosti spolupráce  

14:00  
–  

16:00 
 
 

Dostupné bydlení a spolupráce s městským architektem  

CHRUDIM Petr Řezníček, starosta města, Šárka Trunečková, koordinátorka ZM a MA21  

Územní plán jinak - experimentální studie 

ŠTĚTÍ Miroslav Andrt, místostarosta města Štětí 

Kvalita života seniorů a systémová podpora města  
PRACHATICE Hana Rabenhauptová, městský úřad Prachatice 

Praha 7 bez odpadu - inspirace pro všechny 

PRAHA 7 Ondřej Mirovský, zástupce starosty  
Institut cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová, ředitelka 

Ocenění pro mladé lidi, co se nebojí velkých cílů  

The Duke of Edinburgh's International Award Czech Republic Foundation, Eliška Zelendová, 
manažerka programu  

       
     Dotazy a náměty  

 
Doprovodný blok  
POUZE PRO NOVÉ koordinátory Zdravých měst  

 
16:00  

–  
17:00 
 

Fórum, kulaté stoly, spolupráce s partnery 

Příprava a realizace kampaní 

Finanční zdroje pro rozjezd MA21   

a další témata dle zájmu   

- - - - - 

Volný navazující program 15. června 2016 
17:00 Exkurze do Muzea barokních soch a Muzea loutkářských kultur 
Společenský večer (Novoměstská 232, Chrudim II) 

 
16. a 17. června 2016 - tréninkové vzdělávací bloky  

pro koordinátory a politiky MA21 
(součást vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra „Místní Agenda 21  

a Projekt Zdravé město WHO“, akreditace č. AK I./PV–472/2004) 
 

REGISTRACE POVINNÁ  
otevřena do 7. června 2016 

 

www.ZdravaMesta.cz
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