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>> představení účastníků akce << 

 

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

12:00 
– 

12:45 
 

- Aktuality, akce a služby  

- Co Vám nabízíme a co můžete využít 

- Zásobník projektů vč. hodnocení UR 

-      Možnosti spolupráce se SZÚ 
 

 
Předání štafety Škol Zdravých měst 

 

>> 13:00 – 14:00 přestávka << 

 

 

 
 

Úvod, hostitelské město se představuje 

10:00  
–  

10:45 

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

Uvítání a představení hostitelského města Tábor  
Štěpán Pavlík, starosta města 
Václav Klecanda, 1. místostarosta, politik Zdravého města a MA21 
Lubomír Šrámek, tajemník městského úřadu 

 

Dobrá praxe: Alternativní pohony v komunální technice  
Michal Polanecký, Technické služby Tábor, s.r.o. 

 

Aktuality národních partnerů  

10:45  
–  

11:30 
 

MV ČR – Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 
David Sláma, ředitel Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy - MV 

MPSV ČR – Nové příležitosti pro udržitelné nakupování 
Marie Janečková, Sociálně odpovědné veřejné zadávání - MPSV 

- Svaz měst a obcí ČR - Spolupráce, aktivity, projekty 
Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR 

 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. 
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Udržitelný rozvoj v praxi - téma BYDLENÍ 
 

14:00 
– 

15:00 
 

Umíme změřit udržitelnost bydlení ve městech?  
David Tichý, UNIT architekti 
 

Koordinovaná výstavba individuálního bydlení - inspirativní projekt z Jilemnice  
Filip Tittl, UNIT architekti  
David Hlaváč, Zdravé město Jilemnice 

Burza nápadů - inspirace, náměty, postupy  

15:00 
–  

16:00 
 

 

JESENICE: Řídíme město chytře 
Alexandra Kocková, Svaz měst a obcí ČR 
 

BEACON: Příklad úspěšné strategie dekarbonizace na komunální úrovni, město Přeštice 
Tomáš Voříšek, SEVEn; Karel Naxera, Přeštice 
 

Knihovna jako vzdělávací, informační, kulturní a komunitní centrum obce 
Vít Richter, Knihovnický institut Národní knihovny ČR 
 

REKOLA: projekt sdílených kol ve městech a obcích 
Lubomír Fridrich, REKOLA 

 

>> závěr oficiální části programu << 
následují doprovodné konzultační bloky pro zájemce 

 

Volný navazující program 5. června 2019  

Pro zájemce z řad účastníků letní Školy NSZM připravilo Zdravé město Tábor následující volný navazující program: 

18.00–19.45  
1. Trocha historie nikoho nezabije – prohlídka historického centra města s průvodcem 
2. Sladké mámení – prohlídka Muzea čokolády a marcipánu 
3. Graffiti a Ty – vyzkoušejte si graffiti na legální ploše 
4. Běží „Škola“ Táborem – běh od hotelu Palcát přes Tismenické údolí ke klášteru Klokoty 

20.00–01.00 Společenský večer (250,- Kč /účastník) 
19.45 sraz na Žižkově náměstí a společný přesun do Housova mlýna s doprovodem 
Středověká hostina na Housově mlýně spojená s prohlídkou filmové zbrojnice a diskotékou 

 
6. a 7. 6. – tréninkové vzdělávací bloky 
Více viz samostatný program, nebo také na: www.nszm.cz/ls2019 

Akce je součástí vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, 
(akreditace č. AK I./PV–472/2004). Letní Škola NSZM je 2. z celkových tří bloků tohoto akreditovaného programu.  

Doprovodný blok I.  - konzultace pro ZÁJEMCE O PROJEKTY z OP Zaměstnanost  
16:00 - 17:00 Volná konzultace se zástupci MPSV a MV otevřená zájemcům o čerpání zdrojů OPZ 
 
Doprovodný blok II. - konzultace POUZE pro NOVÉ koordinátory Zdravých měst, MA21 
16:00 - 17:00 Fórum, spolupráce s partnery, příprava a realizace kampaní ad. 


