
 

 

PODZIMNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2018, Břeclav  

 

 

 

 

 

 

 

 

>> představení účastníků akce << 

 

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

12:00 
– 

12:45 
 

- Co se podařilo v roce 2018  

- Připravované akce a služby 

 

 

>> 12:45 – 13:45 přestávka << 
 

 

 

 
 

Úvod, hostitelské město Břeclav se představuje  

10:00  
–  

10:30 

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

Uvítání a představení hostitelského města Břeclav  
Pavel Dominik, starosta Zdravého města Břeclav 

Dobrá praxe – Břeclav: Knihovna, co má tvář  
Marek Uhlíř, ředitel Městské knihovny Břeclav 

Aktuality ministerstev pro města, obce a regiony  

10:30  
–  

11:30 

Ministerstvo vnitra – co nového v kvalitě? (Ceny MV za kvalitu ve VS, koncepce VS 2020+, ad.)  
Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR  

Ministerstvo životního prostředí – kampaň #DostByloPlastu 
Zástupce MŽP 

- SFŽP – nabídka výzev pro obce k adaptaci veřejných budov a prostranství na změnu klimatu  
Martin Kubica, ředitel sekce řízení OPŽP  

 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. 

PODZIM 2018 

ÚVODNÍ SEMINÁŘ   
 
středa, 31. října 2018 

BŘECLAV 
DŮM ŠKOLSTVÍ, 17. listopadu 1a 
 



 

 

PODZIMNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2018, Břeclav  

Burza nápadů - inspirace, náměty, postupy   

13:45 
–  

15:30 
 

 

- Státní zdravotní ústav - nabídka spolupráce 
Jana Böhmová – Státní zdravotní ústav 

Právní nástroje péče o zdravé životní prostředí v obci 
Jiří Nezhyba, Martin Fadrný - Frank Bold Advokáti 

Plány udržitelné mobility 
Michal Bajgart – CDV a CIVINET, Zdravé město Litoměřice 
 

Bez bariér k neslyšícím a nedoslýchavým  
Lucie Přibylová – Tiché spojení 

Auto*Mat – Kampaně Zažít město jinak a Do práce na kole  
Zástupce Auto*Mat 
 
Předání štafety Škol Zdravých měst 

>> následuje zasedání VH NSZM ČR a pro zájemce doprovodný blok << 

 

Doprovodný blok - konzultace POUZE pro NOVÉ koordinátory Zdravých měst, MA21 
16:00 - 17:00 Fórum, spolupráce s partnery, příprava a realizace kampaní ad. 

¨ 
 
 

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

 
16:00  

–  
17:30 

 
 

Na zasedání budou projednána významná témata asociace.  
 

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 Valné hromady NSZM: http://www.nszm.cz/pvh2018  

 
 
1. a 2. listopadu 2018 - tréninkové vzdělávací bloky 
Součást vzděl. programu akreditovaného MV ČR „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, (akreditace č. AK 
I./PV–472/2004). Podzimní Škola NSZM 2018 je třetím z celkových 3 bloků tohoto programu. www.nszm.cz/ps2018    
 
 
Doprovodný program 31. 10. 2018: 
18:00 Návštěva – Synagogy nebo Kostela Sv. Václava 
18:00 Workshop – Malování podlužáckých ornamentů na mašle – Dagmar Benešová 
20:00 Večerní program – raut a degustace vína návštěva Stodole Valtice - https://www.vsvaltice.cz/Vinarska-stodola/ 

 
 
REGISTRACE je otevřena do 25. 10. 2018: http://www.ZdravaMesta.cz/ps/registrace    

http://www.nszm.cz/pvh2018
http://www.nszm.cz/ps2018
https://www.vsvaltice.cz/Vinarska-stodola/
http://www.zdravamesta.cz/ps/registrace

