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  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 1/2020 

konaného dne 20.1.2020  
 

 

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Velké Meziříčí 
 

Čas zahájení jednání: 16.00 hod. 
 

Přítomni členové komise: Jitka Smolíková, Libuše Kotoučková, Mgr. Ivana Hladíková,  

 Ing. Bc. Josef Švec, Božena Doležalová, Ing. Jiří Bachr 

 

Omluveni členové komise: Roman Sáblík 

 

Neomluveni členové komise: 

 

Hosté: Lucie Brožová 
 

V počtu dle prezenční listiny s právem hlasovacím je komise usnášeníschopná.  

 

Program:  

 
1. Zahájení 

2. Roční akční plán 2020 

3. Organizace Mezinárodního dne mateřského jazyka a Dne pro ženu 

4. Den zdraví 2020 

5. Různé 

6. Závěr 

 

Zápis z jednání: 

1. Zahájení 

 

Jednání zahájila paní Jitka Smolíková, předsedkyně komise, která všechny přítomné přivítala a 

následně seznámila s programem, který komise schválila beze změn a doplnění. 

 

2. Roční akční plán 2020 

 

Komise byla již dříve vyzvána, aby si promyslela aktivity, které by mohly být zařazeny do 

ročního akčního plánu Zdravého města Velké Meziříčí na rok 2020. Na začátku jednání byl 

komisi tento plán předložen a byla seznámena s jednotlivými akcemi, jejich náplní, termíny 

uskutečnění a projednáno, které organizace zodpovídají za určité aktivity. Komise tento plán 

projednala a schválila jej. Plán bude předložen ke schválení radě města. 

 

Komise schválila návrh akčního plánu Zdravého města na rok 2020 a doporučila jej 

předložit radě města ke schválení. 

Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
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3.  Organizace Mezinárodního dne mateřského jazyka a Dne pro ženu 

 
Akce Mezinárodní den mateřského jazyka se uskuteční v prostorách bývalé restaurace „Obecník“ 

21.2.2020 od 15 do 17 hodin. Jedná se o zábavné soutěžní odpoledne, kde bude možné se o českém jazyce 

dozvědět zajímavosti a zábavnou formou jej procvičit. Akce je určena pro všechny občany bez rozdílu 

věku. Vstup na akci bude zdarma. 

Paní Kotoučková předložila členům komise vypracovaný program MDMJ, který vytvořila společně s paní 

Květou Koudelovou - ta bude celým programem provázet.  

 

1. Zahájení - přečte se o MDMJ a o souhláskách, přečtou se nejdelší věty ze souhlásek, dále pak 

informace o správném dýchání, mluvidlech a sluchu. Účastnící budou zapojeni: děti budou foukat do 

peříček, větrníčků a balonků, větší a dospělí do foukátka s polystyr. kuličkou. 

Proběhne soutěž, kdo pozná hlas svého dítěte... jsou k tomu na tyčkách kreslení smajlíci, vždy do páru 

barevně označeni a rozlišeni. Sedí se k sobě zády a vyhrávají Ti, co mají stejné smajlíky.  

/Všechny pomůcky zajistí paní Koudelová/ 

Jde o práci s výdechovým proudem 

 

2. Rozdají se nastříhané lístečky s říkankami š-ř-f-r-  ... čtou větší děti a dospělí /jsou nachystané/ 

Pro děti, co neumí číst - obrázek s písmenky a to které patří k říkance A -B- atd. najdou, vystřihnou a 

dolepí do čtverečku u říkanky. 

 

3. Na flipchartový papír se napíšou slova a k nim budou hledat rýmy - pro větší děti a dospělé. 

Malé děti budou budou mít list - dospělí mu položí otázku: čím píšeme? a dítě ukáže na tužku...otázka: čím 

střílíme?..dítě ukáže na pušku 

Zakončíme krátkou pohybovkou...v kruhu na popěvek " měl jsem  kočku tanečnici" /procvičování č-š../ 

pohyb rukama, nohama....do kruhu postavím dřevěné kočičky - donesu 

 

4. Rozdají se listy s jazykolamy - na každý stůl 1 list a na něm bude tak 5 jazykolamů zakroužkovaných - 

rozlišeno barevně. Vyzve se někdo od červeného stolu, aby je přečetl, pak od modrého stolu, aby je 

přečetl...atd. podle toho, kolik bude stolů. 

Pro malé děti: budou se jim ukazovat obrázky se zvířátky a ony budou říkat, jak to které zvířátko 

dělá..ovečka bé-bé...kravička bů-bů..atd. 

Opět krátká pohybovka: "chodí medvěd po zahradě" 

 

5. Hádanky - pro větší děti a dospělé budou čteny, pro menší děti bude zase pracovní list, kde dospělý 

přečte: kouří se z toho, ale komín to není..a dítě z obrázků kolem má ukázat na hrnec. Pastelkou si spojí 

hádanku s obrázkem. 

Pak práce rodiče a děti dohromady: pracovní list s písničkou "Prší-prší" ...začíná text: Prší a jsou dvě 

možnosti obrázek deště nebo sluníčka, nehodící se škrtne...dále kam a zase obrázek kraviček nebo 

koníčků-nehodící se škrtne....pojedeme na: luka nebo les /škrtne les/ až Kukačka-slepice /škrtne slepici/ 

zakuká... může se stát že škrtnou správný obrázek a na závěr si společně 

 písničku zazpíváme a oni musí zpívat tak jak mají na obrázku /i třeba s chybou/ 

 

6.Palidromy - opět na každém stole list s palidromy, úkol: přečíst ho prvně zepředu dozadu a pak zezadu 

dopředu, což je velmi náročné..např. 

"Celkem jednu sovu sám pan Knap má, Suvo, sundejme klec! " /zkuste si to teď číst odzadu - docela fuška 

:-) / 

Malé děti si vystřihnou obrázek kočičky, nalepí na špejli a mohou si ji odnést domů. 

 

Komise bere informaci na vědomí. 

Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
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4. Den zdraví 2020 

 

Komise stanovila termín konání Dne zdraví na náměstí, který se uskuteční 8. září 2020 a také 

vybírala téma pro letošní rok. Po projednání bylo předběžně zvoleno téma „Bez obalu“  

V následujících týdnech proběhne jednání s neziskovými organizacemi a ostatními možnými 

účastníky programu. Během celého dne bude uzavřena spodní strana náměstí a část parkovacích 

míst.  

 

Členové komise berou informace na vědomí.  

Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Různé 

 

Komise byla informována, že do zveřejněné výzvy ke Grantovému programu Zdravé město 2020, 

lze podávat v termínu od 20.1. do 20.2.2020 žádosti. Vše je zveřejněno na webu města i 

v novinách. Na příštím zasedání bude komise projednávat a hodnotit tyto žádosti. 

 

Členové Komise berou informaci na vědomí 

Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

 

6. Závěr 

 

Na závěr předsedkyně komise paní Jitka Smolíková poděkovala všem přítomným za účast. 

 

Termín příštího jednání: 2.3.2020  v 16.00 hod. v zasedací místnosti 

Čas ukončení jednání: 17.20 hod.   

 

 

Zpracoval a zapsal: 

Josef Švec, dne 28.2.2020                                              ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

 

 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 28.2.2020                                                                                     

                                                                                     ………………………………. 

                                                                                                      Podpis 

 

 

 

 


