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STÁLÝ ÚVOD BULLETINU ZM  

Zdravé město je mezinárodní označení pro město, které je aktivně zapojeno do realizace Projektu Zdravé město.  
Cílem Projektu je přispět konkrétními kroky ke spokojenosti a zdraví lidí, a současně vytvořit přitažlivý image města vůči návštěvníkům a 
jiným partnerům.  
Výsledkem má být město odpovídající požadavkům Evropské unie a moderních nadnárodních trendů – zejména udržitelného rozvoje, 
který je založen na harmonickém vývoji hospodářství a společenské oblasti za zodpovědného přístupu k životnímu prostředí.    
Postup Zdravého města se projevuje v dílčích, každodenních aktivitách, které však mají vycházet ze strategického rozvoje města ke 
kvalitnímu životu. K tomuto postupu přináší Česká Brána 21 řadu doporučení, která vznikají ve spolupráci s mnoha odbornými partnery 
(WHO, UNDP, Universitou Karlovou, Státním zdravotním ústavem a mnoha vědeckými pracovišti a organizacemi v ČR i zahraničí).   

Klíči, který otevírají Českou Bránu 21, je sedm veřejných programů : 

UDRŽITELNÉ město |  MĚSTO pro DĚTI |  ZDRAVÝ ŽIVOT jako móda |  MĚSTO jako DOMOV 
MĚSTO informací a technologií  |  PROSPERUJÍCÍ město  |  NAŠE MĚSTO stojí za to vidět 

Informace o Zdravých městech najdete i na internetu na výše uvedené adrese. Současně je možné navštívit rozsáhlý informační internet 
systém Brána (http://www.brana.cz) - zde lze aktuálně získávat přehled o akcích v ČR i zahraničí, a to 24 hodin denně. V případě 
dotazů či námětů je možné přímo kontaktovat Kancelář Zdravých měst v Praze na uvedených kontaktních číslech.  

A K T U A L I T A 

• [ Česká Brána 21 na prahu léta ´99 ] 
Červen ´99 se byl pro Zdravá města ČR a program Česká Brána 21 velice důležitým měsícem: v několika důležitých 
celostátních akcích (viz dále) se ukázala nutnost propojit odborná pracoviště a regionální realizátory udržitelného 
rozvoje v rámci České republiky a silně se projevila potřeba programu jakým je právě Česká Brána 21.  V této snaze 
má Česká Brána 21 zatím ojedinělou pozici a oporu v nadnárodních autoritách jako jsou světová zdravotní organizace 
(WHO) nebo Agentura Spojených národů pro rozvoj (UNDP).  
Poctou pro Českou Bránu i Zdravá města ČR bylo ocenění vyslovené ministrem životního prostředí Milošem 
Kužvartem. Prezentace našich aktivit na MŽP ČR, která proběhla dne 24.6.1999, je jistě počátkem kvalitativně 
vyšší spolupráce asociace Zdravých měst s tímto ministerstvem. 
Základní předpokladem pro další postup v rámci České republiky však nadále zůstává schopnost a ochota domlouvat 
se na spolupráci mezi odbornými partnery a regionálními realizátory - což bohužel nebývá jednoduché. Věříme, že 
Česká Brána 21 v letošním roce posílí natolik, aby byla schopna mnohé z  těchto překážek překlenout. 
Nastává léto, přejeme proto všem Zdravým městům a našim dalším čtenářům příjemné prožití prázdninových měsíců. 
S dalším bulletinem se přihlásíme počátkem školního roku.   (ps) 

ČESKÁ BRÁNA 21 V ČERVNU ´99 

• [ Seminář UNDP:  K udržitelnému rozvoji ČR  / Liblice, 16.-17.6.1999 ] 
Na zámku v Liblicích u Mělníka se sešli řešitelé více než 20ti modulů projektu UNDP (Agentury Spojených národů pro 
rozvoj), který v ČR administruje Universita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí. Projekt UNDP s názvem 
„K udržitelnému rozvoji ČR“ je důležitou platformou, mapující stav ČR a možné kroky naší republiky v postupu k 
udržitelnosti.  
Ačkoliv současný stav ČR není nijak povzbuzující, podařilo se v rámci projektu UNDP spojit nejvýznamnější vědecká 
pracoviště a propojit existující ukázkové aktivity v regionech ČR. Mezi nosné projekty udržitelného rozvoje se dnes 
počítají i Zdravá města ČR, ve kterých se stává standardem strategický rozvoj města v návaznosti na region, se 
zapojením doporučení k udržitelnosti a ke koncepční podpoře zdraví. 
Asociace Zdravých měst byla pověřena v rámci projektu UNDP sestavením základní metodiky (nabídky, nástroje) 
udržitelného rozvoje pro město – venkov – region, na které spolupracuje s širokým spektrem partnerů. Tato snaha je 
zastřešena programem Česká Brána 21.  
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• [ Seminář v Parlamentu ČR:  Podpora zdraví  - aktivity WHO v ČR  / Praha 17.6.1997 ] 
Odborný seminář v poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl pořádán na téma: „Světová zdravotní 
organizace (WHO) a její aktivity v ČR“. Seminář proběhl pod záštitou Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP a 
moderoval jej Ing. Zdeněk Škromach, předseda výboru. 
Na programu semináře byly zejména referáty: Základní informace o aktivitách WHO v ČR (Doc. MUDr. A. Petráková, 
Csc.), Informace o projektu CINDI v ČR (Doc. MUDr. L. Komárek, CSc.), Národní síť Zdravých měst ČR s důrazem na 
program „Česká Brána 21“ (Ing. P. Švec), Národní síť zdravých škol (PhDr. M. Havlínová), Kontrola tabáku a prevence 
kouření – (MUDr. E. Králíková, CSc.), Prevence alkoholové závislosti – (MUDr. K. Nešpor, CSc.), Prevence dětských 
úrazů – (MUDr. M. Grivna, MPH), Informace o projektu NEHAP/DEPA – (Doc. MUDr. J. Kříž) 
Uvedená témata byla v diskusi rozšířena o další prezentace, takže účastníci získali základní přehled o všech hlavních 
aktivitách a projektech, které se v současné době v České republice zabývají podporou zdraví a prevencí. Z toho 
důvodu lze považovat seminář za velice přínosný, jak pro poslance, tak pro veřejnost, které se zúčastnila v silném 
zastoupení (byli přítomni zástupci mnoha Zdravých měst a odborných pracovišť).  (ps) 

AKTIVITY ZDRAVÝCH MĚST ČR 

• [ Třebíč:  Senioři ve Zdravém městě nejsou osamocení ] 
Kvalitní život občanů seniorů patří k důležitým oblastem zájmu všech Zdravých měst. Z mnoha možných pohledů na 
život starších a starých lidí ve městě bylo jako ústřední téma v letošním Mezinárodním roce seniorů zvolen problém 
sbližování generací – soužití lidí starých a mladých, jejich vzájemné pochopení a obohacování. 

Na výzvu zpracování projektů, které by téma sbližování generací řešily, zareagovalo hned několik partnerských 
organizací, s kterými kancelář Zdravé město spolupracuje: 

Sokol Třebíč se tradičně akcím pro celé rodiny a občany bez rozdílu věku věnuje a jeho role je zde nezastupitelná. Rok 
pro rodinu i nové připravované akce jsou otevřené nejširší veřejnosti a zájem o ně vzrůstá. Nechejme se tedy 
překvapit, co nového se chystá například v etapové hře „Starý pergamen“ a v dalších akcích. 

Další z partnerů, Mateřská škola Benešova, se snaží již u malých dětí formovat vztah ke stáří a vytvářet pozitivní obraz 
stáří. V nabídce kulturních programů, které školka připravuje pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou, nebudou 
navíc chybět ani malé dárky, které děti samy vyrobí. A to, že některé akce budou probíhat i v pěkném prostředí 
mateřské školy, může být pro hosty z řad seniorů příjemnou změnou. 

Se zajímavým nápadem přišla Městská knihovna v Třebíči. Připravují se hudební pořady pro věkově rozdílné skupiny 
občanů. Je jistě dobré přiblížit starším lidem hudební zájmy mladé generace a naopak. Dalším záměrem knihovny jsou 
společná setkání dětí a seniorů v prostorách městské knihovny. Zde se již osvědčila spolupráce se Základní školou na 
Kopcích, kde paní učitelka Lenka Kohoutová vede děti ke kulturnímu soužití se staršími spoluobčany. Nejhodnotnější 
je to, že připravovaná vystoupení chystají děti samy a tak za ně přebírají i část zodpovědnosti. První setkání se 
uskutečnilo již letos na jaře. Závěrečná beseda dětí se staršími lidmi, vzpomínání a společné povídání byla 
jednoduchým receptem na radost pro všechny. 

Osamocenost, prázdnota všedních dní, izolovanost … to vše nemusí vždy být neřešitelným problémem – ani některých 
starých lidí, ale ani lidí mladých. Program Zdravé město je otevřený dalším pěkným nápadům.  

Dr .  J indra S t ř íbrská,  koord inátorka ZM T řebíč  
T :  (0618)  896119,  E :  j indra.s t r ibrska@mu- t reb ic .cz,  W :  www.brana.cz/ t reb ic     

TIPY NA ZÁVĚR : 

• Zajímají vás informace o akcích a aktivitách v ČR i v zahraničí? 
Průběžně aktualizované Informace najdete na stránkách internet systému iBrána: 

http://www.brana.cz 

• Zajímá vás inspirace z více než 50ti ukázkových projektů ze Zdravých měst ČR? 
Průběžně aktualizované Informace najdete na stránkách internet systému iBrána: 

http://www.brana.cz/inspirace 
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