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>> představení účastníků akce << 

Metodika - návody pro Zdravá města, obce, regiony 

Petr Švec, Jitka Boušková, Národní síť Zdravých měst ČR                

11:30 

– 

12:30 

 

 Aktuality a služby Národní sítě Zdravých měst 

 Audity udržitelného rozvoje – zpracování, hodnocení, termíny 

 On-line nástroje: grantový systém a pasporty budov v DataPlánu 

 
>> 12:30 – 13:30 přestávka << 

 

Adaptace a resilience – jak na to v prostředí měst a regionů? 

o Mohou územní samosprávy aktivně ovlivnit zranitelnost svého území vůči klimatickým změnám?  

o Jaké účinné nástroje a opatření lze použít?  

o Jak se liší situace ve městech a ve venkovském prostředí? 

13:30 

– 

14:30 

 

Adaptace na klimatické změny – Jak na to ve Zdravém městě? 

Vojtěch Lekeš, Radim Misiaček 
 

Od zranitelnosti k resilienci 
Jiří Krist – Národní síť MAS 
 

 

� Přijeďte ochutnat atmosféru Zdravých měst a regionů. 

� Poslechněte si aktuality v oblasti veřejné správy a udržitelného rozvoje. 

� Sdílejte dobrou praxi a ukázkové aktivity místních samospráv. 

� Poznejte odborné partnery a možnosti spolupráce s nimi. 

Rozvoj Zdravých měst a místní Agendy 21 - co nového? 

     10:00  

         –  

     11:15 

 Asociace Zdravých měst, obcí a regionů – uvítání 
Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR 
 

Ministerstvo životního prostředí - aktuality k MA21  
Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí, předsedkyně Pracovní skupiny MA21 RVUR  
 

Uvítání a představení hostitelského města Moravská Třebová 
Miloš Izák, starosta města  
Pavel Brettschneider, politik Zdravého města 
 

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH) 
Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb města Moravská Třebová 
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Burza nápadů - inspirace, náměty, postupy  

14:30  

–  

16:00 

 

 

Prachatice – Zapojení studentské firmy do aktivit města  
Marie Peřinková, František Bican, Michaela Linhová – Prachatice, Jungo 
 

Praha 7 – Podpora podnikání v rámci městské části  
František Vosecký – Praha 7 
 

Státní zdravotní ústav – Výzva „Parky v pohybu“   
Hana Dvořáková – Státní zdravotní ústav 
 

Moravská Třebová – Moderní způsob řízení projektů 
Miroslav Netolický – Moravská Třebová, Libor Hós - OR CZ s.r.o. 

 

 

Doprovodný blok I - konzultace 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, ad. 

 

 

Doprovodný blok II - dobrovolný blok k pocitovým mapám (Jiří Pánek) 
16:00 

– 

17:00 
 

Zpracování pocitových map 

Využití dat získaných prostřednictvím pocitových map 

(Pro vybrané realizátory pocitových map možnost individuálních konzultací k tomuto tématu) 

 

Volný navazující program 7. června 2017 
18.00 hod. Prohlídka historického centra města Moravské Třebové - sraz na náměstí T. G. Masaryka před radnicí  
19.30 hod. Společenský večer – Aquapark –  Tyršova 240/41   (za poplatek 150,- Kč/osoba) 

 

8. a 9. června 2017 - tréninkové vzdělávací bloky 
pro koordinátory a politiky Zdravých obcí a regionů (součást vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra „Místní 
Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, akreditace č. AK I./PV–472/2004) 
 

 

Letní škola NSZM 2017 je druhým z celkových tří bloků akreditovaného programu pro koordinátory 

mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21. Více informací: www.nszm.cz/ls2017  

 
 

REGISTRACE POVINNÁ  
otevřena do 2. června 2017 

 

www.ZdravaMesta.

cz/ls/registrace 
 

 registrace@nszm.cz / 602 717 387 


