
 
 

ČÍSLO: 12/2002 – prosinec 2002 

 
ROZHOVOR 
 
„Projekt Zdravé město oslovil v Třebíči několik 
desítek organizací, které s radnicí spolupracují 
a k projektu se aktivně hlásí.“ 
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Rozhovor s novým politikem Projektu Zdravé 
město Třebíč, místostarostou Ing. Radkem 
Číhalem 
 
Pane místostarosto, v čem vidíte hlavní přínos 
Projektu Zdravé město?  
„Jeden z hlavních přínosů spatřuji v posílení společné 
práce jak uvnitř jednotlivých měst, tak i v rámci 
sdružení Národní sítě Zdravých měst ČR. V Třebíči 
Projekt realizujeme od roku 1996. Myšlenky Projektu 
Zdravé město oslovily nejen radnici, ale také celou 
řadu místních organizací (např. charitativní a neziskové 
organizace, Městská policie, Záchranný hasičský 
sbor, aj.). Právě díky spolupráci s těmito dnes již 
partnerskými organizacemi Projektu Zdravé město se 
v našem městě daří uskutečňovat velké množství 
prospěšných aktivit (např. Dny zdraví, Den Země, aj.). 
Řada partnerských organizací Projektu se podílela také 
na vypracování Plánu zdraví a kvality života města 
Třebíče.“ 
 
Můžete přiblížit spolupráci mezi Zdravým 
městem a jeho partnerskými organizacemi?  
„V rámci dosavadní praxe projektu se Zdravé 
město Třebíč orientovalo převážně na pomoc 
jednotlivým partnerským organizacím. Formy podpory 
jsou různorodé - finanční i  nefinanční. Jde zejména 
o grantový systém města. Jeho prostřednictvím jsou na 
základě schváleného projektu pravidelně finančně 
podporovány aktivity partnerů Zdravého města. 
K dalším formám podpory patří propagace aktivit 
partnerů, poskytování informací a v neposlední řadě 
i pomoc při zpracování jejich projektů aj. Zdravé město 
Třebíč má dnes již několik desítek partnerských 
organizací. Zdá se, že v Projektu Zdravé město 
nacházejí cestu k podpoře zdravého, spokojeného 
života třebíčských obyvatel, ale i cestu k rozvoji vlastní 
organizace.“  
 
Jaké by podle vašeho názoru mě y být budoucí 
praktické kroky Třebíče jako Zdravého města?
„V budoucím období je naším záměrem vybudovat užší 
vazbu na obyvatele města. Prakticky to znamená najít 

bližší kontakt s veřejností. V této souvislosti bychom 
rádi úzce spolupracovali i s ostatními partnerskými 
městy, příp. s agenturami, které se zabývají 
sociologickými průzkumy. Nutným předpokladem 
k vytváření podmínek pro zdravý a kvalitní život 
obyvatel města je znalost jejich potřeb, názorů i přání. 
Za důležitý krok proto považujeme sběr připomínek 
občanů a zapojování občanů do rozhodování 
o rozvojových záměrech města. Příkladem takového 
přístupu je připravovaný projekt komunitního plánování 
sociálních služeb, který by se měl naplno ´rozjet´ 
v roce 2003.“  
 

AKTUALITY 
 
Klíč k České Bráně 21 
 
Stejnojmenné pracovní setkání koordinátorů
a politiků Projektu Zdravé město proběhlo dne 
4. prosince 2002 v Praze.  Na půdě Státn ho 
zdravotního ústavu, národního partnera Projektu 
Zdravé město, hodnotili účastníci dosavadní 
postup měst při směřování ke zdraví, kvalitě 
života a udržitelnému rozvoji. Došlo i na plány 
do budoucna.  
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I když účastníci dopoledního setkání Zdravých měst 
„Klíč k České Bráně 21“ přijeli ze vzdálených míst 
republiky, na jejich tvářích nebylo po únavě ani stopy. 
Naopak. Letos poslední pracovní setkání koordinátorů 
a politiků Zdravých měst se neslo v duchu tvůrčí 
a přátelské atmosféry. Za účasti předsedy Národní sítě 
Zdravých měst ČR Mgr. Ladislava Ambrozka 
a národního koordinátora Projektu Zdravé město 
Ing. Petra Švece, který setkání řídil, debatovali 
účastníci o dosavadním postupu měst při směřování ke 
zdraví, kvalitě života a udržitelnému rozvoji. Mgr. Ivana 
Draholová, koordinátorka Projektu Brno – Zdravé 
město, přítomné informovala o průběhu letošního 
ročníku Brněnských dnů pro zdraví, jedné z největších 
akcí podpory zdravého životního stylu v ČR. Účastníci 
setkání se dále zabývali např. otázkou propojení práce 
partnerských organizací ve Zdravých městech, praxí při 
podávání žádostí o dotaci či grant, aj.   
Bylo příjemné vidět, jak naplňování myšlenek Projektu 
Zdravé město sdružuje sídla s rozdílnou velikostí, 
různým počtem obyvatel i odlišným vývojem v období 
„před Zdravým městem“. Zdravá města si zkrátka mají 
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co říci a mohou se vzájemně inspirovat. Od příštího 
roku se pražská setkání Zdravých měst a jejich 
partnerů budou konat pravidelně každý měsíc pod 
záštitou ministerstev životního prostředí a zdravotnictví.  
 
Ve Zdravém městě myslíme na druhé  
 
Advent. Doba, kterou každý chápeme trochu 
jinak. Děti se těší na dárky, pro věřící znamená 
toto obdob  blížící se svátky narození Krista… 
Advent je ale také čas, kdy probíhá řada 
charitativních akcí. Ve Zdravém městě Karviná 
se právě jedna taková konala.  
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Humanitární sbírka ve Zdravém městě Karviná 
probíhala v období od 20. listopadu do 13. prosince 
2002. Mezi její hlavní organizátory kromě Nadačního 
fondu Zdravého města Karviná patřilo statutární město 
Karviná, občanské sdružení Adra a řada partnerských 
organizací Projektu Zdravé město Karviná. „Nadační 
fond Zdravého města Karviná pořádá předvánoční 
humanitární sbírku již po několikáté a musím říci, že 
každoročně se akce setkává s velkým úspěchem. 
V průběhu roku se nám stává, že se nás lidé sami ptají, 
zda letos sbírku uspořádáme,“ pověděl nám Josef 
Adámek, koordinátor Projektu Zdravé město Karviná, 
který je rovněž manažerem nadačního fondu. 
„Letošní sbírka má pomoci potřebným lidem na 
Ukrajině nebo v Srbsku. Vybírali jsme věci denní 
potřeby – např. lůžkoviny a prostěradla, oblečení, 
obuv, hračky aj. Blíží se konec akce a s potěšením 
mohu říci, že náš sklad ´praská ve švech´. Loni jsme 
nashromáždili 1386 pytlů, letos bude výsledek 
podobný,“ uzavírá Adámek. 
 
Vyhodnocení Brněnských dnů pro 
zdraví 2002  
 
V pondělí 2. prosince 2002 proběhlo ve Zdravém 
městě Brně slavnostní setkání organizátorů
Brněnských dnů pro zdraví s představiteli města. 
Setkání uspořádala Kancelář Brno - Zdravé 
město s cílem zhodnotit průběh největš
brněnské akce pro zdravý životní styl a současně
ocenit práci všech organizací a dobrovolníků, 
kteří jednotlivé akce př pravovali.   
 
V úvodu setkání poděkoval 1. náměstek primátora a 
politik Zdravého města Ing. Rostislav Slavotínek 
organizátorům jednotlivých akcí za jejich aktivitu a 
zdůraznil, že díky jejich iniciativě mohou být Brněnské 
dny pro zdraví každoročně pořádány jako největší akce 
svého druhu v České republice. Na jeho slova navázal 
národní koordinátor Projektu Zdravé město Ing. Švec, 
který vyzdvihl skutečnost, že Brněnské dny pro zdraví 
v současné době nemají jen celoměstský význam, ale 

jsou vzorem a inspirací pro ostatní Zdravá města 
v České republice a prostřednictvím Evropské sítě 
Zdravých měst WHO také modelovou ukázkou 
komunitní spolupráce pro Zdravá města v celé Evropě. 
Se strukturou koordinace a propagace akce, jež  
každoročně zajišťuje Kancelář Brno - Zdravé město, 
přítomné seznámila koordinátorka Projektu Brno - 
Zdravé město Mgr. Ivana Draholová: „Kroky v rámci 
koordinace a propagace akce vytvářejí celoroční sled 
aktivit, jehož vyvrcholením je desetidenní přehlídka akcí 
zaměřených na zdraví a zdravý životní styl. Letos 
v rámci propagační kampaně zajišťovala Kancelář Brno 
– Zdravé město např. výrobu a celoměstskou distribuci 
propagačních materiálů, tiskovou konferenci i cyklus 
besed s organizátory Brněnských dnů pro zdraví 
v Českém rozhlase Brno.“  
V druhé části setkání dostali slovo organizátoři 
jednotlivých akcí. Ti ocenili práci Kanceláře Brno-
Zdravé město. Dle jejich slov zajišťuje Kancelář 
propagaci a koordinaci akce na vysoce profesionální 
úrovni. Stále rostoucí návštěvnost Brněnských dnů 
pro zdraví je toho dobrým důkazem. V letošním roce 
navštívilo 34 akcí Brněnských dnů pro zdraví celkem 
15.000 Brňanů. 
 
Setkání neziskových organizací 
a partnerů Projektu Chrudim – 
Zdravé město 
 
Dne 2. prosince 2002 se ve Zdravém městě
Chrudimi sešli místní realizátoři projektu Zdravé 
město. Podobná setkání se závěrem roku kona  
prakticky ve všech Zdravých městech. 
 
Ohlédnutí za rokem 2002. I tak bychom mohli nazvat 
setkání, na kterém se ve Zdravém městě Chrudimi 
počátkem prosince sešli „partneři ve Zdraví“ - zástupci 
místních neziskových organizací, odborní partneři 
Projektu Zdravé město a Komise Zdravého města. Za 
účast při realizaci Projektu všem přítomným poděkoval 
místostarosta a politik Zdravého města Mgr. Petr 
Řezníček. Účastníci setkání získali také informace 
o vyhlašovaných grantech města i o chystaných akcích 
na rok 2003.  
 
KONTAKT 
 
Ing. Petr Švec 
národní koordinátor Projektu Zdravé město 
NSZM ČR, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 
T: +420 602 500 639  
E: praha@nszm.cz  
W: www.nszm.cz  
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