
Zápis 

z II. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce 

2013/2014 konaného dne 19. 12. 2013 v zasedací místnosti ZM 

 

Přítomni: dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno: 20 

                  Mgr. Vlasáková Lucie – Cassiopeia                    

          

         Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB 

                      

 Program:  

 

1) Mgr. Vlasáková – vánoční program 

2) diskuse 

 

Program schválen 

 

K bodu 1 –  Vánoční program 

 

Pohovořili jsme o vánočních zvycích a zvycích našich předků. Uvařili jsme si sami vánoční 
punč a pečená jablíčka.  
Nechyběl ani komunikační program – zkušenosti z vnímání se při komunikaci z různých úhlů 
pohledů. Díky Lucii Vlasákové jsme prožili pěkné vánoční odpoledne. 
 

 
 



 
 

Zápis z II. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice 

 ve školním roce 2013/2014 konaného dne 19.12. 2013 v zasedací místnosti ZM 

 
 
K bodu 2 – diskuse 

 Předání vzkazu od pana Michny z DDM: projekt „Mládež a město aneb zajímáš se o 
město, ve kterém žiješ?“ (uskutečnil v roce 2012, 2013 veřejné besedy s představiteli 
města a dětmi základních škol): „projekt dále nebude pokračovat pod záštitou DDM“. 

 Primátor Kryštof Makovec a jeho náměstkyně Tereza Hovorková a Lenka Jakešová 
nadnesli diskusi, neopustit některé myšlenky původního projektu a uskutečnit akci 
graffiti a street art ve městě - vysvětlit občanům rozdíly ve sprejerství a vandalství. 
S diskuse vyplynulo, že tímto tématem by se DZ rádo zabývalo a bylo by možné využít 
nabízeného vedení Mgr. Aleše Michny a podpory Odboru ochrany životního prostředí 
(DDM Č. Budějovice, mobil:  734 153 919, e-mail: michna@ddmcb.cz) 

 

 Předání informace (Ing. Růžičková): oslovila mne jednatelka občanského sdružení 
„Všichni Všem - Bez rozdílu o.s.“ Eva Matoušková s dotazem zda by bylo možné 
navštívit DZ, jako host. Sbírají informace o tom, jak na školách fungují přednášky na 
citlivá témata, jako jsou závislosti (drogy, sex, alkohol, kouření), vztahy, dále třeba 
kurzy první pomoci, sebeobrana apod. Cituji “Z naší strany můžeme nabídnout pomoc 
či spolupráci“. Jako hlavní činnost pro rok 2014 plánují uspořádat I. ročník Festivalu 
odpadu ( pracovní název ) pro lokalitu Máj a zavést preventivní programy do 
základních škol včetně vzdělávacích akcí ( kam patří i enviromentální výchova ).  
 

 

 Info od DZ - 4 schránky poštovní schránky předané do základních škol Grünwaldova,  
ZŠ Bezdrevská, Kubatova se již plní vzkazy a příspěvky žáků. Schránka Rožnov L. Kuby 
ještě není vyvěšena. 

 Artur Vaněček z Českého reálného gymnázia přislíbil na příští zasedání odprezentovat 
školní práci: fotografie takové, na které by se člověk podíval rád více než jednou. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Martina Růžičková 
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