
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Čtvrtek 30. března (Hotel Energetic, Rožnov p. R.)  

 

9:00 – 12:30 / dopolední SPOLEČNÝ BLOK 

12:30 – 13:30  oběd 
 

  13:30 – 16:30 / odpolední DISKUSE VE SKUPINÁCH 
 

            

Strategická práce měst – zkušenosti,  
doporučení, postupy 
 

Jak pracujeme se strategií v našem městě?  

(politikové představují své zkušenosti – příprava strategie, spolupráce s dodavateli,  

vyhodnocování postupu, zapojení veřejnosti a další související témata)  

Strategická práce v praxi – Rožnov p. Radhoštěm  

(Jan Kučera – starosta, Michal Laktiš – vedoucí odboru rozvoje, Roman Fišer - ATTIS) 

Udržitelné investice měst 

Jak do měst přitáhnout kvalitní development a investice, které budou dlouhodobě udržitelné a nezatíží obecní 

rozpočet?  Jaké právně-ekonomické nástroje mohou města využít? 

(Vít Zeman a Tomáš Heczko – Frank Bold Advokáti) 

 

 

Podpora a nástroje pro strategie z dílny Národní sítě Zdravých měst  

Paralelní diskuse u kulatých stolů dle vlastního výběru / za účasti odborných partnerů a hostů z praxe  
 

• Příprava strategie a participace (zástupce NSZM/Praha 10) 

• Implementace strategie - projekty, rozpočet, akční plán, strategický tým (zástupci ZM Štětí a Rožnov p.R.) 

• Analýzy, data, indikátory, benchmarking (zástupce NSZM) 

• Udržitelné investice měst (Vít Zeman, Martin Fadrný - Frank Bold Advokáti) 

----------- 

• Kulatý stůl - MAS a malé obce  

• Kulatý stůl – kraje 

• Kulatý stůl – Zdravotní analýzy/plány (Jana Böhmová, KHS Vysočina) 

Společné shrnutí, závěr 

 

„PROGRAM ZDRAVÉ MĚSTO – PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ OBCÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI“ (AKREDITACE MV, AK/PV-926/2022) 
 

VELKÁ ROZVOJOVNA  
pro členy NSZM ČR         

Jarní Škola Zdravých měst 2023 / Rožnov p. Radhoštěm 



        

Pátek 31. března  

 

WEB: https://www.zdravamesta.cz/js2023 

REGISTRACE: https://www.zdravamesta.cz/js/registrace 
 

                
Pro bližší informace kontaktujte prosím Kancelář NSZM: Kateřina Dolejšová (dolejsova@nszm.cz, 606 755 371) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Partneři akce: 

9:00 – 11:00 / Školení k DataPlánu NSZM, novinky a online nástroje 
o Terminál koordinátora   

o Komunitní plány („10P“)  

o Sociální sítě – využití pro Zdravé město   

o … další témata dle zájmu účastníků 

 

Vlastní notebooky s sebou (školení nebude probíhat v PC učebně)  

 

které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost. 

DOPROVODNÝ večerní program 30. března 2023: 
 

18:00 Rožnovský pivovar – exkurze pivovaru a čokoládovny https://www.roznovskepivnilazne.cz/ 
- kapacita 32 osob / (odchod v 18:00 hodin od hotelu Energetic, Rekreační 1037) 
 
18:00 Exkurze a výroba svíček https://www.unipar.cz/cs 
- kapacita 50 osob / (odchod v 18:00 hodin od hotelu Energetic, Rekreační 1037) 
 
18:00 Procházka nočním parkem s cílem Jurkovičovy rozhledny 
http://www.visitroznov.cz/jurkovicova-rozhledna-novodoby-klenot-valasske-krajiny/ds-1079 
- S SEBOU!! Outdoorovou obuv a čelovku (lesní cesta, rozmary počasí, stmívání) 
(odchod v 18:00 hodin od hotelu Energetic, Rekreační 1037)  
 
19:30 Společenský večer na kolibě Kordulka https://hotel-energetic.cz/koliba-kordulka/ 
(vedle hotelu Energetic, Rekreační 648) 

− večerní program bude doprovázet místní cimbálová muzika 

− po celou dobu večerních programů bude otevřena sportovní hala, kde bude možnost zahrát si badminton. 

Akce je podpořena finančními prostředky ESF, 
které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost. 

https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/jarni-skola-zdravych-mest-2023
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/jarni-skola-nszm-2023

