
Zápis 
z VI. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce 

2012/2013 konaného dne 16. 4. 2013 v zasedací místnosti ZM 
 

Přítomni: dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno: 23 
                 Ing. Mika Svatopluk – vedoucí odboru ochrany ŽP 
      Lenka Urbánková – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB 
                 RNDr. Roman Kössl – ZOO Ohrada                      
  Program:  
 
1) Kontrola zápisu z 18.2. 
2) Prezentace pana doktora Kössla ze ZOO Ohrada 
3) Ostatní – diskuse  

          Program schválen 
 
K bodu 1 – Kontrola zápisu dětský primátor Jan Vlk 
 

 Pan Mgr. Aleš Michna z Domu dětí a mládeže nás pozval na setkání 2. ročníku Mládež a 
město. Zúčastnila se a poinformovala nás Terezka Hovorková; vyřídila, že pan Michna 
zve dětské zastupitele k větší účasti na příštích setkáních. Datumy jsou v pozvánce. 

 Studentskému parlamentu byl informativně předán náš dopis zaslaný Zastupitelstva města 
loňského roku 12. 4. 2012 na 46 adres s dotazem dětí k možnému omezení provozu aut na 
náměstí Přemysla Otakara II., který zůstal bez odpovědi.  

 
K bodu 2 –  RNDr. Roman Kössl – Jak pomoci obojživelníkům v našem okolí 
Doktor Kössl přiblížil druhy obojživelníků v ČR, každý druh popsal a pohovořil o největším 
ohrožení – chov ryb, odvodňování krajiny, špatně stavěné rybníky, četnost dopravy, stavby 
silnic a znečištění živ. prostředí, choroby (plísňová onemocnění). Nastínil, jak mohou lidé 
žabkám pomoci přežít: budování podchodů a zábran u silnic v místech velkých tahů 
obojživelníků; přenášení žab ve spolupráci s odborníky; budovat domácí jezírka, ale do těchto 
jezírek dát buď žáby, nebo ryby, obojí nelze dohromady; 
Požádal o pomoc při monitoringu výskytu žab a hlášení míst přechodů žab přes komunikaci 
na Agenturu ochrany přírody a krajiny. 
Vysvětlil užitečnost obojživelníků. 
Zoo Ohrada připraví naučné letáky a žádá nás o spolupráci při jejich šíření. 
 
 K bodu 3 – diskuse  
 
 Ivan Holečka – areál v Litvínovicích na aer soft se zcela rozpadá, co dělat. Rada Ing. 

Miky: sepsat si dopis s žádostí o řešení situace a adresovat jej na zastupitelstvo obce 
Litvínovice, v jehož působnosti aer softový  areál leží. 

 Redaktorka Českého rozhlasu Romana Kostohryzová plánuje udělat rozhovor se 
studentským parlamentem a také s DZ o zastupitelstvu, jak dlouho funguje, kdo ho 
založil, jaký má smysl, kdo ho vede a svolává…zatím máme zprávu, že se rozhovoru 
zúčastní Terezka Hovorková ( informace od M.Růžičkové).  

 
 
 

Zapsala: Martina Růžičková 
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