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ČÍSLO: 12/ 2004 - prosinec 2004 

ROZHOVOR 
 
„Studentský parlament 
je pro vedení města 
vítaným partnerem. “ 
 
Rozhovor s Ing. Radkem Číhalem, 
místostarostou města Třebíče 
a politikem pro Projekt Zdravé 
město  
 

Na nedávném semináři k  tématu Místní akční 
plán zdraví a životního prostředí (LEHAP) 
konaném v Třebíči 7. 12. byla prezentována 
i činnost třebíčského Studentského parlamentu. 
Promítá se práce mladých poslanců do rozho-
dování zástupců města?   
 
Seminář byl vlastně pilotní akcí tohoto typu v Třebíči. 
Byl koncipován v rámci Plánu zdraví a kvality života 
a koordinován Kanceláří Zdravé město Třebíč ve 
spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Se 
Studentským parlamentem samozřejmě spolupra-
cujeme. Jeho členové se pravidelně účastní zasedání 
zastupitelstva a docházejí i na jednání pracovních 
komisí při Radě města. Mladí lidé se tak v praxi 
seznamují s demokratickými principy řízení města, 
hierarchií úřadu apod. Na druhé straně vedení města 
získává cennou zpětnou vazbu a nový pohled na 
řešení nejrůznějších záležitostí. Studentský parlament 
aktivně spolupracuje s různými odbory MěÚ Třebíč – 
např. s odborem správních činností aj. Zatím poslední 
zajímavý projekt, na jehož realizaci má třebíčský 
Studentský parlament lví podíl, je Bezpečná cesta do 
školy, jehož cílem je učinit cestu dětí do škol a zpět 
bezpečnější. Projekt začal v loňském školním roce. 
Žáci všech základních škol nejprve do map 
zaznamenávali nástrahy, se kterými se na cestě 
setkávají. K  řešení zjištěných problémů nyní pro-
bíhají veřejná slyšení. Zatím poslední se konalo před 
čtrnácti dny v ZŠ Na kopcích. Bylo zde navrženo 
např. propojení dvou městských částí lávkou nad 
frekventovanou silnicí a nové řešení chodníků na 
sídlišti Na kopcích.   
 
Studentské parlamenty pracují také v dalších 
Zdravých městech. Chtěl byste jejich členům 
něco vzkázat?  
 
Je dobře, že se mladí lidé o dění ve svém městě 
zajímají. Studentské parlamenty jsou nepochybně 
vítaným partnerem vedení měst. Členům Student-
ských parlamentů bych chtěl popřát, ať neztrácejí 
elán a dál se do práce vrhají se zájmem a vervou 
sobě vlastní.    

 

AKTUALITY 
 
Podzim ve znamení místní Agendy 21 
 
Příklady dobré praxe místní Agendy 21 do deseti 
krajů ČR přinesla série seminářů pořádaných 
Národní sítí Zdravých měst ČR. Akce probíhala 
v období od 29. 9. do 10. 11.  pod záštitou ministra 
životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka a za 
finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR.        
 

 
 
Semináře byly otevřeny všem zájemcům o danou 
problematiku, takže kromě zástupců veřejné správy 
se jich účastnili také pracovníci škol, neziskových 
organizací, veřejnost i novináři. „Oceňuji příklady 
z praxe. Ze semináře si odnáším hodně zajímavých 
podnětů pro mou další práci. Kromě jiného jsem 
získal také nové informace pro argumentaci, proč je 
místní Agenda 21 pro město důležitá,“ nechal se 
slyšet jeden z účastníků regionálního semináře 
konaného 12. 10. v Kopřivnici, zatímco jiný řekl: 
„Utvrdil jsme se v tom, že bez podpory vedení bude 
velmi obtížné něco uskutečnit. Bohužel ale těchto 
seminářů se členové vedení účastní velmi málokdy.“ 
Tolik minipřehled reakcí na informační semináře 
„Příklady dobré praxe místní Agendy 21“. V úvodu 
všech deseti setkání tajemník NSZM ČR Ing. Petr 
Švec prezentoval teorii mezinárodního Projektu 
Zdravé město a místní Agendy21 (MA21), a pak už se 
ke slovu dostali zástupci radnic Zdravých měst 
(Vsetín, Hodonín, Chrudim), kteří pohovořili 
o praktických příkladech MA 21. Účastníci se tak 
seznámili s ekologickými audity škol, zaváděním 
evropských indikátorů místní udržitelnosti 
„Spokojenost občanů s místním společenstvím“ 
a „Mobilita a místní přeprava cestujících“ 
i s určováním tzv. „Ekologické stopy města a školy“. 
Výklad k posledním dvěma zmiňovaným bodům 
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přednesli Mgr. Viktor Třebický a Mgr. Josef Novák, 
zástupci Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s., odborného 
partnera NSZM ČR. Ministerstvo životního prostředí 
ČR na několika seminářích zastupovali Ing. Arch. 
Marie Petrová, Marcela Křížová a Bc. Miroslav Novák, 
všichni z oddělení environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty. „Jsme rádi, že se informace 
o aktivitách Zdravých měst a o místní Agendě 21 
dostaly i do regionů, kde zatím není tolik aktivních 
členů NSZM ČR, například do Karlovarského  
Plzeňského kraje.  Zájem o tyto informace nás 
příjemně překvapil,“ uzavírá Ing. Petr Švec. 
 

Zlín: Prevence řídnutí kostí 
 
Osteoporóza je závažné onemocnění, které je 
v poslední době velmi rozšířené. Ohroženy 
nejsou pouze starší ženy, jak se někdy traduje,  
ale podle Ligy proti osteoporóze také každý 
osmý muž. V roce 2003 Zdravé město Zlín zahájilo 
projekt Prevence osteoporózy. Pokračovat má až do 
konce roku 2007.  
 

 
 
Realizaci projektu zajistil Český červený kříž ve Zlíně 
(ČČK) spolu s odbornými lékaři. „Cílem projektu 
Prevence osteoporózy je snížení výskytu případů 
osteoporózy, lepší informovanost zlínských občanů 
o možné prevenci a změna vzorců chování směrem 
ke zdravému životnímu stylu,“ uvedl náměstek 
primátora a politik pro Projekt Zdravé město 
MUDr. Vladimír Řihák. Realizace projektu byla 
navržena v několika etapách, v letech 2003 až 2007. 
Po celý rok 2003 i 2004 pořádal ČČK cyklus pra-
videlných přednášek pro veřejnost. Každý měsíc se 
uskutečnila zhruba jedna až dvě přednášky. Hlavní 
cílovou skupinou přednášek byli lidé ve věku od 45 do 
75 let. Splnil se předpoklad, že účastníky budou 
především ženy. Pracovníci zlínské pobočky ČČK 
zajistili přednášející z řad zlínských lékařů. Během 
odborné přednášky byl důraz kladen zejména na 
preventivní postupy a směřování ke zdravému 
způsobu života. Po odborném výkladu následovalo 
měření hustoty kostí za pomoci speciálního přístroje. 
Pokud lékař zjistil, že u vyšetřené ženy je vysoké 
riziko vzniku osteoporózy, pozval ji na odborné 
pracoviště, kde byla zajištěna následná léčba. Z 309 
vyšetřených žen mělo asi 20% pozitivní nález. 

V následujícím roce činí odhadovaný rozpočet na 
prevenci osteoporózy asi 119 tisíc korun. Město 
přitom žádá o dotaci 76 tisíc korun z dotačního 
programu Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 

Třebíč: LEHAP ve Zdravém městě, obci, 
regionu 
 
Seminář s tímto názvem do Třebíče v úterý 
7. 12. přivedl nejen zástupce Zdravých měst, ale 
také Ministerstva zdravotnictví ČR, Kanceláře 
WHO v ČR, Krajské hygienické stanice kraje 
Vysočina a zdravotních ústavů. Není divu. Vždyť 
pod anglickou zkratkou LEHAP se skrývá oblast 
zájmu všech zúčastněných - místní akční plán 
zdraví a životního prostředí.  
 
Seminář zahájil místostarosta města Třebíče a politik  
Projektu Zdravé město Ing. Radek Číhal. Na úvodní 
informace Bc. Lenky Kostelecké z Ministerstva zdra-
votnictví ČR týkající se koncepcí Zdraví 21, NEHAP, 
navázala MUDr. Alena Šteflová, vedoucí Kanceláře 
WHO v ČR. Podrobně informovala o aktuálním 
postupu Kanceláře v oblasti  podpory implementace 
těchto koncepcí v ČR a vyzdvihla přínos Zdravých 
měst ČR. Úvodní blok zakončil tajemník Národní sítě 
Zdravých měst ČR (NSZM ČR) Ing. Petr Švec, který 
představil metodiku NSZM ČR. V další části 
koordinátorky místních projektů Zdravé město 
prezentovaly konkrétní akce podpory zdraví ve Zdra-  
vých městech ČR - projekt Prevence osteoporózy ve 
Zlíně (představila Světlana Divílková), celoměstské 
kampaně pro zdraví v Brně (Mgr. Ivana Draholová) 
a projekt Bezpečná komunita Kroměříž (Ing. Marie 
Pokorná a MUDr. Jarmila Číhalová, vedoucí kromě-
řížského pracoviště  Zdravotního ústavu Zlín). Prezen-
tován byl také místní Plán zdraví a kvality života 
a postup jeho realizace (PhDr. Jindra Stříbrská). Svou 
činnost představili také zástupci partnerských 
organizací projektu Zdravé město Třebíč – DORADO, 
o. s. a PERNULA, o. s. Přítomné  překvapil Studentský 
parlament města Třebíče, když mladí poslanci hovořili 
nejen  o poslání  parlamentu, ale i  projektech, které 
parlament úspěšně realizuje: Bezpečná cesta do školy 
a Komunitní plánování volnočasových aktivit. Závěr 
akce patřil příspěvkům zástupců odborných partnerů 
Zdravého města Třebíče - Krajské hygienické stanice 
kraje Vysočina a Zdravotního ústavu se sídlem 
v Jihlavě.  
 

KONTAKT 
 
NSZM ČR, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 

T: +420 602 500639 
E: praha@nszm.cz 
W: www.nszm.cz 
 
Petr Švec 
národní koordinátor Projektu Zdravé město 

(Použité ilustrační fotografie pocházejí z archivů Zdravých 
měst, obcí a regionů ČR.) 


