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>> představení účastníků akce << 
 

Metodická podpora NSZM pro města, obce, regiony 
Petr Švec, Jitka Boušková, Národní síť Zdravých měst ČR 

11:45 
– 

12:30 
 

Aktuality a služby Národní sítě Zdravých měst ČR 

On-line nástroje NSZM 

Audity udržitelného rozvoje 
 

>> 12:30 – 13:30 přestávka << 
 

Udržitelný rozvoj v tématu Zdraví  

13:30 
– 

14:15 
 

Strategické plánování měst, obcí a regionů v oblast podpory zdraví – význam obsah, podklady  
Kateřina Janovská, Národní síť podpory zdraví  
 

Analýza zdravotního stavu obyvatel – rozsah, zdroje, význam  
Stanislav Wasserbauer, Státní zdravotní ústav 
 

Zdravotní plán města - konkrétní příklad, praktické tipy  
Lenka Galiová, Zdravé město Kopřivnice 

 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. 

Úvod: Kvalita veřejné správy - Zdravá města, MA21  

     10:00  
         –  
     11:30 

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

Uvítání a představení hostitelského města Vsetín  
Jiří Růžička, starosta Zdravého města Vsetín 
 

Zaměstnávání prostřednictvím veřejně prospěšných prací  
Simona Hlaváčová, místostarostka Zdravého města Vsetín  
 

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

Podpora elektromobility z pohledu MŽP 
Jaroslav Kepka, Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Informace o vyhlášení 2. ročníku Soutěže MPO „Přeměna odpadů na zdroje“ – kategorie, kritéria, termíny 
Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Ministerstvo vnitra – aktuality ke kvalitě veřejné správy   
Lenka Švejdarová, Ministerstvo vnitra ČR   
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Burza nápadů - inspirace, náměty, postupy  

14:15  
–  

15:30 
 

 

Urban Planner – nástroj pro práce s daty v území (využití ve Zdravých krajích) 
Jaroslav Burian, Univerzita Palackého v Olomouci 
 
Questing aneb zábavné poznávání 
Kateřina Kočí, Actaea, Zdravá obec Karlovice 

Projekt Podaná ruka 
Hana Moravcová, Lenka Tomsová, Zdravá městská část Praha 20 

Skutečně zdravá škola  
Tomáš Václavík, Skutečně zdravá škola; Dagmar Burianová, ředitelka MŠ, Zdravé město Boskovice 

Nabídka k zapojení do Antifetfestu a předání pravidel republikového kola 
Milan Maruštík, Jiří Hladovec, Zdravá městská část Praha 12 

Litoměřice – Školní fóra, ukázka propagačního filmu 
Petr Hermann, předseda NSZM ČR, politik Zdravého města Litoměřice 

 

>> závěr oficiální části programu << 

následuje zasedání VH NSZM ČR a pro zájemce doprovodné bloky 

Podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR  
- akce je určena POUZE pro členy NSZM ČR  

 
16:00  

–  
19:00 

 
 

Na zasedání budou projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, 
nové služby asociace pro členy i další témata.  
 

Vzhledem k významu zasedání je nutná účast statutárních představitelů členských municipalit NSZM nebo 
pověřených zástupců (je nutné oficiální písemné pověření).   
  

Více informací viz samostatný program akce na www.ZdravaMesta.cz/pvh17   

 

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 1. listopadu 2017 

od 18:30 hod. volba z 3 exkurzí: 
- Výroba vánočních ozdob Irisa (za poplatek 40,- Kč/osoba + doprava BUS), max. 30 osob 
- Večerní pozorování na hvězdárně (za poplatek 40,- Kč/osoba), max. 40 osob 
- Prohlídka expozic zámku včetně aktuálních výstav a možnost vyhlídky z věže (za poplatek 50,- Kč/osoba)  

od 20:00 hod. Společenský večer: Dům kultury Vsetín – Svárov 1055 (za poplatek 250,- Kč/osoba) 

Po všechny 3 dny je možné využít zvýhodněného vstupu do městských lázní (50,- Kč/osoba) 

 

http://www.zdravamesta.cz/pvh17
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REGISTRACE POVINNÁ  
otevřena do 26. října 2017 

 

www.ZdravaMesta.

cz/ps/registrace 
 

 registrace@nszm.cz / 602 717 387 
 

2. a 3. listopadu 2017 - tréninkové vzdělávací bloky 
Součást vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, akreditace 
č. AK I./PV–472/2004) 
 

Podzimní škola NSZM 2017 je třetím z celkových tří bloků akreditovaného programu pro koordinátory 

mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21. Více informací: www.nszm.cz/ps2017  
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