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1. Popis projektu  
 
ZDRAVÉ MĚSTO KROMĚŘÍŽ A MÍSTNÍ AGENDA 21 
Projekt Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21 je souhrnem činností, jejichž realizace by měla vést k 
naplnění cílů stanovených mezinárodními dokumenty: Zdraví 21 (dokument OSN - WHO) a Agenda 21 
(dokument OSN), tj. udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.  
Metodika projektu propojuje dva celoevropské programy - „Zdravé město WHO“ a „Místní Agendu 21“. 

 
PPROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO  
Smyslem programu, který iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1988 je 
systematická podpora zdraví s ohledem na tyto skutečnosti: 
- zdraví není jen nepřítomností nemoci, ale i subjektivním pocitem životní pohody, 
- zdraví je podmínkou celkově hodnotného života jednotlivce i společnosti, 
- zdraví (i nemoc) jsou výslednicí vzájemných vztahů mezi organizmem, psychikou a jeho prostředím, 
- zdraví ovlivňují lidé svým chováním (jednotlivec může aktivně podporovat zdraví svoje i okolí tomu 
odpovídajícím chováním, postoji a myšlením, celoživotně praktikovaným zdravým způsobem života, 
stejně tak, jako si ho dovede poškozovat), 
- s podporou zdraví je třeba začít od raného dětství (nejvíce a nejsnáze si jednotlivec osvojí návyky, 
dovednosti a postoje zdraví podporujícího chování, když se jim začne učit co nejdříve, nejpozději od 3 
let), 
- prevence je levnější než léčba (předcházet nemocem a snižovat rizika onemocnění je levnější než 
nemocné lidi léčit), 
- vhodnými místy pro podporu zdraví jsou ta, kde lidé žijí a pracují - rodina, domov, škola, podnik, město 
apod. 

 
MÍSTNÍ AGENDA 21  
Místní Agenda 21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení zapojování 
veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému 
rozvoji na místní či regionální úrovni.“ Je to také proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality 
života a životního prostředí na určitém území. Místní Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní problémy 
a hledá pro ně řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží jejich potřeby 
a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života v delším časovém horizontu.  
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2. Národní síť zdravých měst (NSZM ČR) 
 
Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k 
principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní 
styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet 
místa v Česku jako kvalitní, zdravé, příjemné a zejména udržitelné místo pro život, na základě dohody s 
místními obyvateli.  
Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či 
úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních 
partnerů: odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem, i nejširší veřejnosti.  
Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete vidět praktickou ukázku, co v praxi přináší metoda 
"místní Agenda 21" (MA21) – systematický postup měst, obcí a regionů k „dobré správě věcí veřejných“ 
podle Cílů udržitelného rozvoje v Agendě 2030 OSN.  
V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město 
(WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za dobu trvání 
projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 30ti zemích. 
Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 
1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky 
(NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří více než 
100 měst, obcí, mikroregionů a krajů. 
NSZM ČR získala titul Světový projekt EXPO 2000 za svoji Metodiku. 
 V roce 2003 získala NSZM za svoji aktivitu Cenu ministra životního prostředí ČR. 
 V roce 2004 získala NSZM akreditaci Ministerstva vnitra jako Vzdělávací instituce pro veřejnou správu. 
 V roce 2006 získala NSZM za Cenu ministerstva vnitra za svůj info-systém DataPlán. 
 
 
 
 
 

Město Kroměříž je členem 

NSZM již od roku 1996 
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3. Organizační a administrativní zajištění projektu 
 

               Odpovědný politik Projektu Zdravé město Kroměříž a MA21: 
           PhDr. Pavel Motyčka, PhD. 

E-mail: pavel.motycka@mesto-kromeriz.cz 
 

   Koordinátorka Projektu Zdravé město Kroměříž a MA21: 
 Mgr. Dagmar Velísková 
 E-mail: dagmar.veliskova@mesto-kromeriz.cz 
 

Komise Projektu Zdravé město a MA21: 
Předseda: PhDr. Pavel Motyčka, PhD. 
Tajemnice: Mgr. Dagmar Velísková 
Členové: Ing. Pavlína Cveková (MěÚ, Oddělení strategického rozvoje města) 

 Mgr. Monika Doláková (MěÚ, vedoucí Oddělení dopravy a silničního hospodářství) 
 Bc. Alice Juračková (ředitelka, ČČK – Oblastní spolek Kroměříž) 
 Vít Kroutil (OSVČ, aktivní občan) 
 Ing. Jitka Magyarisc (OSVČ) 

   Mgr. Viliam Staněk (MěÚ, cyklokoordinátor) 
   Mgr. Kamila Sýkorová, DiS. (NNO – Spolek Barbořice) 
    

Dalšími klíčovými aktéry realizace projektu jsou: 
- představitelé politického vedení města 
- tajemník úřadu 
- koordinátor komunitního Plánu sociálních služeb 
- Odbor kultury a cestovního ruchu 
- Odbor rozvoje města 
- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

mailto:pavel.motycka@mesto-kromeriz.cz
mailto:dagmar.veliskova@mesto-kromeriz.cz
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4. Poslání Projektu Zdravé město Kroměříž a MA21 
 
- podpora udržitelného rozvoje 
- podpora zdraví 
- vytváření místního partnerství (dobrá a funkční spolupráce mezi městem a partnery – NNO, školami, 
odbornými institucemi, firmami atd. - osvědčené formy spolupráce - akce, kampaně) 
- zvyšování kvality veřejné správy (udržitelnost by měla být chápána jako součást řízení místního úřadu 
- zavádění managementu kvality – Kritéria MA21, Model CAF a další) 
- komunitní plánování (komunitní Plán zdraví a kvality života, komunitní Plán sociálních služeb, 
komunitní plán prevence kriminality města Kroměříž, komunitní koncepce rodinné politiky, komunitní 
koncepce kultury, komunitní koncepce školství, komunitní koncepce životního prostředí) 
- vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí 
- místní akce pro zlepšení kvality života, zdraví komunity a uplatňování udržitelného rozvoje (kampaně, 
zdravotně výchovné programy) 
- rozvoj vnějších vztahů - spolupráce se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, zástupci hospodářského 
sektoru, nevládního sektoru a zapojení města do sítí a projektů na místní a regionální úrovni (např. 
Národní síť Zdravých měst ČR, Národní síť rozvoje venkova, Svaz měst a obcí ČR atd.) 
- medializace, propagace města (média, internetové stránky NSZM ČR a města Kroměříž, facebook města 
Kroměříž) 
Pomocí výše uvedených aktivit město dlouhodobě usiluje o zajišťování podmínek pro kvalitní a 
spokojený život všech obyvatel. To dokládá i fakt, že město Kroměříž se v rámci MA21 z kategorie 
Zájemci posunulo o stupeň výše do kategorie D. Cílem pro období 2017-2018 je posun města do 
kategorie C. 
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5. Přínos členství v Národní síti Zdravých měst ČR 
 

Zdravá města, obce a regiony jsou při získávání projektů a dotací velmi úspěšná. Asociace je 
respektovaným partnerem resortů a odborných institucí, aktivní Zdravá města mají dobrý „kredit“ u nás 
i v zahraničí. 
 
• Aktuální a včasné informace ke zdrojům: pravidelný informační e-mailový servis k zajímavým 
grantům či dotacím; nabídky tuzemských i zahraničních partnerů v projektech, pozvánky na konference 
ke zdrojům a mnohé další. 
 
• Vzdělávání: akreditované školení k tvorbě, řízení a vyhodnocování projektů. 
 
• Podpůrná vyjádření k projektům, které souvisí s aktivitami v rámci asociace; možnost konzultace k 
projektu s relevantním odborným partnerem. 
 
• Internetový „projektový zásobník“: návrhy na projekty mohou být přehledně zobrazeny v 
internetové databázi „DataPlán“, která umožní jednoduché vkládání a správu námětů ze strany úřadu i 
dalších partnerů; systém provazuje projekty na konkrétní opatření koncepcí a plánů (města, kraje aj.), 
umožňuje propojení témat operačních programů EU. 
 
• Argumenty pro připravované projekty: aktivity v rámci mezinárodních programů Zdravé město a 
místní Agenda 21 přinášejí výrazné argumenty pro kladné hodnocení projektů (zapojování veřejnosti, 
udržitelný rozvoj, strategické řízení, mezinárodní zaštítění aj.) 
 
• Zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN - WHO) 
 
• Propagace aktivit přispívajících k naplňování zásad zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje 
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6. Služby Národní sítě Zdravých měst ČR čerpané v r. 2016 
 

- Semináře a školení koordinátorů a politiků PZM a MA21 – Jarní škola NSZM (březen, Ing. Markéta    
Osinová), Letní škola NSZM (červen, Mgr. Viliam Staněk), Podzimní škola NSZM (listopad, Mgr. Dagmar 
Velísková, Mgr. Viliam Staněk) 
 
- Konzultace po telefonu s paní Evou Poláčkovou (k přípravě Fóra, ke složení komise ZM, atd.) 
 
- Propagace města na webu NSZM ČR 
 
- Databáze příkladů dobré praxe – www.dobrapraxe.cz 
 
- Využívání projektového zásobníku – přehledné zobrazování návrhů na projekty v internetové databázi 
„DataPlán NSZM ČR“, která umožňuje vkládání a správu projektů ze strany úřadu i dalších partnerů; 
systém provazuje projekty na konkrétní opatření koncepcí a plánů (města, kraje aj.), umožňuje 
propojení témat všech operačních programů EU. Více na http://dataplan.nszm.cz 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dobrapraxe.cz/
http://dataplan.nszm.cz/
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7. Komunitní kampaně ZM  
 
Nástrojem k aktivizaci občanů jsou velké osvětové akce „komunitní kampaně“ celostátně podporované 
NSZM ČR a založené na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí a regionů s místními partnery. 
Spolu s partnery Zdravé město Kroměříž podpořilo tyto mezinárodní i celostátní kampaně - Den Země, 
Den ošetřovatelství a Evropský týden mobility. 

 
DEN ZEMĚ 2016 
 
Den Země jsou aktivity věnované oslavám svátku Země a ekologicky zaměřeným akcím. Cílem kampaně 
je podpořit veřejný zájem o problematiku životního prostředí a zapojit toto téma do politické diskuze. 
 
V rámci mezinárodní kampaně Den Země proběhlo v Kroměříži během dubna hned několik akcí: 
 
„My pro vodu – voda pro nás“ byla úklidové akce, kterou v sobotu 2. dubna 2016 pořádalo Povodí 
Moravy. Během této akce se čistilo koryto potoka Zacharka od vtokového objektu po okraj sídliště 
Zachar o délce asi 300 m. Zaměstnanci Povodí Moravy všem dobrovolníkům zajistili pracovní pomůcky, 
drobné občerstvení a provedli odvoz nasbíraného odpadu. Úklid břehů se konal na celkem 66 místech a 
jeho cílem bylo přispět k čistému okolí potoků a řek.  
 
V sobotu 16. dubna 2016 se v rámci kampaně „Ukliďme Česko“ uskutečnila podobně zaměřená akce a 
to v lesíku Barbořina. V této lokalitě šlo již o pátý úklid a zorganizoval ho místní spolek Barbořice. 
Úspěšnost těchto akcí rok od roku stoupá a to dokládá i fakt, že se každoročně zvyšuje i počet 
dobrovolníků, kteří se do akcí tohoto typu zapojují. Vždy se podařilo vysbírat desítky kilogramů 
směsného odpadu, skla i starého železa.  
 
Zábavné odpoledne pro děti připravilo SVČ Šipka, které tuto akci organizovalo pro kolektivy ze 
školních družin a širokou veřejnost. Akce se uskutečnila ve středu 20. dubna 2016 v odpoledních 
hodinách na Velkém náměstí.  
 
Speciální program k tomuto svátku připravilo také Muzeum Kroměřížska. V expozici Příroda a člověk si 
návštěvníci z řad veřejnosti mohli ve stejný den formou dílniček vyrobit drobné dárky z přírodních a 
recyklovatelných materiálů. 
 
Tečkou programu byla cyklojízda k Čápovi do Záhlinic, která se uskutečnila v sobotu 23. dubna 2016. 
Peloton opět vyrazil z Velkého náměstí přes Sněmovní náměstí a Třebízského na Kojetínskou ulici, 
odkud se za asistence městské policie vydal průtahem města až na druhý břeh Moravy, aby pokračoval 
přes Stoličkovu a Skopalíkovu ulici k lesu Zámeček. A protože se jednalo o oslavu svátku modré planety, 
každý účastník, který dorazil v tričku této barvy, obdržel drobný dárek. 
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MEZINÁRODNÍ DEN OŠETŘOVATELSTVÍ 
 
Jubilejní 15. ročník tradiční zdravotně-preventivní akce proběhl 12. 4. 2016 v Domě kultury. Od 9:00 do 
16.00 hod. se přízemní prostory budovy hemžily návštěvníky všech věkových skupin z řad veřejnosti. V 
prostředí kroměřížského Domu kultury připravili učitelé, žáci a partneři školy pro občany města 
rozsáhlý zdravotně preventivní program, jehož součástí byla diagnostika nádorových onemocnění, 
testování hladiny cholesterolu, glykémie, určování krevní skupiny, vitaminů a minerálů v krvi. Žáci školy 
instruovali účastníky o tom, jak efektivně trénovat paměť v boji proti různým typům demence, 
poskytovali masáže zad a krční páteře, objasňovali principy účinné prevence zubního kazu. Ke 
spolupráci byli přizváni odborníci, spolupracovníci, profesionálové: 
 
- Mamma HELP, z. s. Pracovnice zlínské pobočky této neziskové organizace pomáhají ženám v prevenci 
a léčbě rakoviny prsu. Kromě preventivních informací a pomoci při řešení problémů nabízejí i kontakty 
na odborníky. 
 
- Pracovníci Kroměřížské nemocnice a.s., jednak přístrojem podoskop vyšetřovali nožní klenbu a 
doporučovali vhodná kompenzační opatření - protetické pomůcky, rehabilitaci či masáže aj., jednak 
spirometrem měřili dechové objemy a kapacity plic. 
 
- Nemocnice Milosrdných sester nabídla erudované informace o ošetřování chronických ran, o 
kompresivní terapii dolních končetin, o vhodných způsobech komunikace s lidmi s Alzheimerovou 
demencí a aktuální doporučení pro očkování při cestách do zahraničí. 
 
- Kroměřížská firma Mixie, připravila pro návštěvníky ochutnávku čerstvých 100% šťáv a pyré z ovoce 
a zeleniny, zdravé výrobky, chia pudinky, makové mléko a raw dezerty a jiné dobroty (více na 
www.mixie.cz). 
 
Užitečné informace poskytlo TyfloCentrum Zlín - centrum denních služeb pro osoby se zrakovým 
postižením, Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži, Oční Centrum Visual 
s.r.o. 
 
Zdravou výživu reprezentovala ochutnávka zdravého pečiva: chia chleba, rohlíky, koláče z celozrnné 
mouky, vše z pekárny Rašner. 
 
Bc. Štěpánka Vypušťáková, specialistka na problematiku pohybového ústrojí, ukázala, jak zdravě 
cvičit pomocí SM systému a pozvala účastníky nejen na cvičení, ale i k ošetření nemocných kloubů 
lokální kryoterapií. 
 
Preventivní programy nabídla i Revírní bratrská pokladna.  
 
Bohatší a atraktivnější program přilákal zvýšený zájem hostů a návštěvníků, než v minulých letech, kteří 
si pochvalovali tolik nabízených služeb, měření a informací soustředěných na jednom místě. Viditelná 
spokojenost veřejnosti byla nejlepším poděkováním všem organizátorům této rozsáhlé akce. 
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EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY  
 
Kroměříž se opět zapojila do osvětových dopravně – bezpečnostních akcí pod hlavičkou Evropského 

týdne mobility. Letošní patnáctý ročník se nesl ve znamení proměnlivého počasí, rekordů i charitativních 

projektů. Dvojnásobný rekord zaznamenala hned první akce, jíž byla v pátek 16. září 2016 večerní 

cyklojízda městem. Jistě i nebývale teplé a slunečné počasí přispělo občany města k tomu, že na sraz 

dorazilo rekordních sto třicet cyklistů, kteří se jako peloton přes město vydali až do cíle v záhlinickém 

pivovaru.  

Poté si počasí vybralo trochu oddech a tak několik dalších akcí potrápilo jejich organizátory i účastníky. 

Ani aprílové přeháňky však nezabránily tomu, že Běhu naděje se ve středu 21. září 2016 účastnilo na 

tři sta šedesát malých i velkých běžců. Na vydařené akci se vybrala částka ve výši 3.679 Kč, která 

poputuje na účet celonárodní sbírky v boji proti rakovině. Dlužno dodat, že je to opět o něco více, než v 

loňském roce.  

Po Dni bez aut, který se na Velkém náměstí uskutečnil ve čtvrtek 22. září, udělal pomyslnou tečku za 

programem Evropského týdne mobility druhý ročník charitativního pochodu nordic walking. V 

Podzámecké zahradě se opět pochodovalo za tzv. „slané děti“, které trpí cystickou fibrózou. Víc než 

stovka chodců a chodkyň měla příležitost seznámit se s technikou tohoto populárního druhu chůze pod 

dohledem školené instruktorky a případně si hole zapůjčit, nebo rovnou zakoupit za zvýhodněnou cenu. 
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8. Další aktivity v rámci Projektu zdravé město a MA21 
(mimo kampaně) 
 

PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ 
V rámci této oblasti se za rok 2016 uspořádala dvě veřejná projednávání: kulatý stůl na téma: „Využití 
budovy na Hanáckém náměstí“, Studentské fórum, aneb 10 problémů očima mládeže. Další aktivitou 
v oblasti participace s veřejností bylo projednávání Zdravotního plánu s odbornou veřejností. Velkým 
cílem bylo získat grant na aktivity ZM a MA21 pro období 2017 – 2018, za účelem postupu města 
Kroměříž v rámci MA21 z kategorie D do kategorie C. Tento cíl se s nemalou pomocí Odboru rozvoje 
města podařilo splnit. 

 
ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA KROMĚŘÍŽ 
 
Z mnoha výzkumů a letitých mezinárodních zkušeností je zřejmé, že samotná zdravotní péče se na 
celkovém zdraví obyvatelstva podílí pouze z 10%, do dalších 10%, které zdraví ovlivňují, řadíme pohlaví, 
věk a genetické dispozice, a až z 80% ovlivňují naše zdraví faktory, které na nás působí v běžném životě. 
A právě tam je těžiště péče o zdraví. Je vhodné a potřebné, ale současně velmi obtížné překročit 
medicínské a zdravotnické hranice péče o zdraví a pochopit, že nejde jen o činnost ministerstva 
zdravotnictví, vlády, kraje, města, organizací, institucí, sociálních skupin, ale i o činnost rodin a 
jednotlivce samotného. Je tedy potřebné motivovat všechny tyto složky naší společnosti. A to je hlavní 
důvod, proč ve městě zřídit Zdravotní plán města. 
Na přelomu roku 2016 – 2017 si město Kroměříž nechalo zpracovat Analýzu zdravotního stavu 
obyvatel Kroměříže (dále jen Analýza), podle metodiky, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví 
ČR a Národní síť zdravých měst, jejímž je Kroměříž členem. Analýzu zpracovali odborní pracovníci 
Národní sítě podpory zdraví. Data uveřejněná v Analýze autoři čerpali především z materiálů Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky České republiky, Národního onkologického registru a Státního 
zdravotního ústavu a projektu Bezpečná komunita Kroměříž, který byl ve městě realizován 15 let, v 
období let 2001-2015. Analýza má za cíl sloužit jako praktický zdroj informací i jako jeden z možných 
podkladů pro vytváření zdravotní politiky a péče o rozvoj služeb souvisejících se zdravím v našem 
městě.  
Nejvýznamnějším závěrem analýzy byl strmý nárůst počtu léčených pacientů v alergologických 
ordinacích na 100 tisíc obyvatel v ORP Kroměříž a České republice v letech 2003-2013, muži i ženy 
celkem (viz. graf) 
 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kroměříž 9927,2 10073,8 11609,4 12227,9 13444,8 16508,8 18020,4 18474,6 20116,9 20054,5 21527,1

Česká republika 8609,5 8581,1 8840,6 9053,6 8852,7 8293,0 8464,8 8524,1 8459,0 8451,3 8474,9
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Počet pacientů v alergologických ambulancích v Kroměříži po přepočtu na 100 000 obyvatel je strmě 
stoupající a nyní vysoce překračuje průměr ČR. V posledních letech patří v rámci České republiky ORP 
Kroměříž v tomto ukazateli do horního kvintilu, to znamená, že více jak 80 % ostatních ORP vykazuje 
nižší hodnoty. Příčiny tohoto stavu by bylo potřeba více analyzovat např. zjištěním spektra zde léčených 
alergických nemocí nebo vyloučením podílu jiných než přímo zdravotních vlivů (i zde se jedná o údaj, 
který vyjadřuje prevalenci podle sídla zdravotnického zařízení, které poskytlo péči a je tedy možné, že 
došlo ke koncentraci alergologické péče do ORP Kroměříž a k vzestupu počtu pacientů z jiných ORP). 
Podle výsledků detailnějšího šetření je pak vhodné přijmout případná opatření, která jsou v kompetenci 
města: např. obměna městské zeleně za druhy s nižším alergenním potenciálem, redukce prašnosti atd.  
 
S kompletní analýzou zdravotního stavu je možno se seznámit v tištěné podobě (k dispozici na 
sekretariátu Radnice) a od března 2017 také v elektronické podobě na internetových stránkách 
Zdravého města. 
 
Na základě výše zmíněné analýzy se nyní intenzivně pracuje na vytvoření Zdravotního plánu města. Na 
jeho tvorbě se pod metodickým vedením paní MVDr. Kateřiny Janovské (předsedkyně Národní sítě 
podpory zdraví) podílejí: 
 
- MUDr. Jan Brožík (předseda Komise sociální, zdravotní, pro zaměstnanost a pro projekty Zdravé město 
a Bezpečná komunita)  
- PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. (místostarosta města Kroměříž) 
- Mgr. Dagmar Velísková (koordinátorka ZM)  
- Mgr. Radovan Klabal (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví) 
- Mgr. Jiří Pánek (vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy) 
- Alice Juračková (ředitelka Českého červeného kříže v Kroměříži) 
- Michaela Šandová (majitelka Eventy - centrum zdraví a krásy) 
- Mgr. Michaela Karafiátová (učitelka Střední zdravotnické školy v Kroměříži) 
- Mgr. Jitka Stehlíková (fyzioterapeutka) 
- Ing. Jitka Magyarisc (vedoucí fitness centra Contours Kroměříž) 
- Daniela Slámková (aktivní členka TJ Sokol Kroměříž) 
- Bc. Karel Holík, BA, MBA (vedoucí Sportovních zařízení města Kroměříže) 
- Ing. Marcela Bradová (ředitelka Mateřského centra Klubíčko) 
- Mgr. Ivana Lukašíková (vedoucí oblasti prevence zdraví, Krajská hygienická stanice Zlín) 
- Ing. Jana Doležalová (pracovník prevence, Krajská hygienická stanice Zlín) 
- Alena Zbořilová (předsedkyně Asociace školních sport. klubů Kroměříž) 
- PhDr. Jana Pšejová (vedoucí Odboru rozvoje města) 
- Michaela Kavanová (referent Odboru rozvoje města) 
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PODPORA FAIR TRADE 
 
Fair trade je způsob obchodu, který dává pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnancům ze zemí Latinské 
Ameriky, Afriky a Asie možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Fair trade je dobrým 
příkladem ekonomiky, ve které jsou lidé a příroda na prvním místě. 
 
A proč fair trade? Díky fair trade: 
- dostávají pěstitelé kávy, kakaa, cukrové třtiny, koření, oříšků nebo bavlny za své plodiny takovou 
výkupní cenu, jaká pokryje náklady na produkci i na důstojný život, 
 - mohou zaměstnanci na plantážích s květinami, banány nebo čajem za svou mzdu důstojně žít, pracují v 
bezpečných podmínkách a svobodně se sdružují, 
- je chráněno životní prostředí a agrochemikálie se používají jen výjimečně, 
- mají i ženy svůj hlas a posilují svoje postavení v rámci společnosti, 
- nepracují na plantážích a farmách děti ani novodobí otroci. 
 

FAIRTRADOVÝ DEN 
 
Veřejnou prezentaci spojenou s ochutnávkou produktů s certifikací Fairtrade připravili ve čtvrtek 10. 
března 2016 od 9 do 17 hodin v prostorách Knihovny Kroměřížska studenti Střední školy hotelové a 
služeb Kroměříž a studentská společnost EFKO. Konání akce podpořilo také Zdravé město Kroměříž. 
Cílem akce bylo seznámit veřejnost s fairtradovými produkty, vysvětlit jim, proč je dobré kupovat právě 
tyto produkty a také poradit, kde je možné tyto výrobky v Kroměříži zakoupit. Akce se zúčastnili 
v dopoledních hodinách žáci základní školy Slovan, senioři a maminky s malými dětmi. Odpoledne byla 
tato akce v hledáčku široké veřejnosti. Prezentace byly zajímavé a kladně hodnocené veřejností. Patrně 
nejoblíbenější aktivitou se stala bezplatná ochutnávka fairtradové kávy, čaje, pomazánky a sušenek. 

Kroměříž má status Fairtradového města od minulého roku, kdy mu jej udělili zástupci organizace 
NaZemi.  

Každoroční pořádání Fairtradového dne pro veřejnost se tak stává novou tradicí ve městě. 
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FÉROVÁ SNÍDANĚ 
 

Myšlenka Férové snídaně je velmi prostá: sejít se v parku, na nábřeží nebo na náměstí ve svém městě se 
známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a společně posnídat fairtradové a lokální suroviny. 
Jednoduše a zároveň moc příjemně, tak stejně jako tisíce lidí na světě, oslavíte Světový den pro fair trade 
a dáte najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec. Spousta lidí 
vyjadřující společnou snídaní podporu fair trade je signálem, že nám nejsou lhostejné podmínky, za 
jakých se produkuje a obchoduje zboží, které běžně spotřebováváme. 
Mnoho českých prodejců nevěří, že etické výrobky mají své místo na jejich regálech. Nechceme-li se 
spoléhat na to, že tito prodejci sami od sebe porozumí jasným trendům běžným v západní Evropě, tak 
právě Férovou snídaní prodejcům jasně říkáme: chceme kupovat fair trade a máme zájem o výrobky 
vyrobené v důstojných podmínkách! 
V Kroměříži se konal piknikový happening již pošesté, město se tak opět přidalo k dalším 159 místům v 
České republice, kde se Férová snídaně pořádala. Akce jako každý rok probíhala tradičně na Světový den 
pro fair trade, který připadá na druhou květnovou sobotu. Fairtradová káva, čaj, voňavé bábovky z 
domácích vajec a fairtradového cukru, nebo mléko a sýry od místních farmářů: všechny tyhle dobroty 
posnídalo, i přes nepřízeň počasí, bezmála padesát lidí, kteří se sešli na pikniku v Café Bistro Matiné v 
Kroměříži. Svou účastí na akci dali najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. 
Férová snídaně je největší akcí na podporu fair trade v České republice. Zájem o ni neustále stoupá, do 
prvního ročníku se před šesti lety zapojilo 41 míst, letos už jich bylo čtyřikrát tolik. 
 
 
VÝSTAVA NA STROMECH  
 
Tato akce proběhla v týdnu od 1. - 8. října 2016 podél Dlouhé aleje v Podzámecké zahradě a na 
Pionýrské louce v Kroměříži. Výstava na stromech se konala během Týdne důstojné práce po celé České 
republice a měla za cíl upozornit na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Každý rok se zaměření 
výstavy mění. Letos měla výstava prostřednictvím krásných snímků Mezinárodně oceňovaného 
fotografa GMB Akashe poukázat na pracovní podmínky v koželužnách a při výrobě obuvi v Bangladéši. V 
rámci zahájení Výstavy na stromech bylo možné ochutnat fairtradové produkty a pro děti byly 
připraveny soutěže.  
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KAMPAŇ ZA FÉROVÉ BANÁNY  
 
V Bezručově parku se 19. 12. 2016 ráno objevil „banánovník“. Papírové banány, které ozdobily místní 
smrček, informovaly o spuštění nové webové interaktivní stránky Příběh banánu. Akce se konala v 
rámci kampaně Za férové banány, kterou koordinuje Ekumenická akademie. Kroměřížský banánovník 
vytvořilo Zdravého město Kroměříž se studenty Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Tato akce 
proběhla na dalších 45 místech ČR a měla za cíl poukázat na nízké ceny banánů. Tento fakt má negativní 
důsledky hlavně v zemích, kde se banány pěstují. Dodavatelé musejí čelit tlaku řetězců a šetřit na 
mzdách pracovníků. Nízká cena banánů ale neodráží skutečné náklady, které jejich produkce vyžaduje. 
Nejvíce se šetří na práci, kterou odvádějí pracovníci na plantážích. Kromě nízkého příjmu jsou 
zaměstnanci navíc nuceni pracovat bez ochranných pomůcek s mnoha chemikáliemi, které se používají 
na ošetření banánovníků, ale poškozují zdraví lidí i životního prostředí. V Česku probíhá kampaň Za 
férové banány již druhým rokem, s cílem zajistit důstojné pracovní podmínky na plantážích s tropickým 
ovocem a ochranou životního prostředí při jeho produkci.  

 

 
 
 
 
SPOLUPRÁCE S NEZISKOVÝM SEKTOREM 
 
Významným partnerem Zdravého města Kroměříž a MA21 je bezesporu neziskový sektor. Neziskové 
organizace mají klíčovou úlohu v konkrétní oblasti našeho každodenního života. Za jejich velký přínos a 
podporu další spolupráce byla uspořádána dvě setkání pro NNO působící ve městě Kroměříž. První 
projednávání proběhlo v Klubu Starý pivovar dne 19. 10. 2016. Toto setkání mělo informační charakter a 
zástupci NNO se zde dozvěděli podrobnosti k dotačním titulům města, kraje a k mezinárodním dotačním 
programům. Druhé setkání se uskutečnilo 24. 11. 2016 v Hudebním sále Kulturního domu. Zde vedení 
města poděkovalo NNO za jejich činnost a také zde zazněl nástin spolupráce v dalším roce. 
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