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

2009/2010 konaného dne 11.3.2010  v zasedací místnosti ZM 
 

Přítomni : dle prezenční listiny   dětských zastupitelů  přítomno: 25 
                    Ing. Svatopluk Mika – vedoucí odboru ochrany životního prostředí   
                    Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB  
                    Hosté: Mgr.Pavel Vácha – beseda k drogovým závislostem 
                               Eva Hajerová –  zastupitelka města 
                     
  Program :  
1) kontrola zápisu 
2) sbírka 
3) beseda s Mgr.Váchou 
4) ostatní 
 
1) kontrola zápisu 
Primátor Karel Dvořák přivítal nové Dětské zastupitelky ze ZŠ Dukelská, Kateřinu Vlnatou a 
Andreu Wildovou 
Poslední zasedání bylo v duchu vánočních tradic. 
Odpovědi na dotazy dříve vznesené dostal každý v zápisu z V.zasedání (autobusy MHD a 
bezpečnost na silnicích). 
 
2) Sbírka pro děti s těžkým mozkovým postižením. 
Ing.Růžičková přečetla článek, kterým naši sbírku prezentoval primátor Karel Dvořák v novinách 
Robinson. Z Vašich návrhů, za které děkujeme, je vytvořen plakát, který jste všichni obdrželi poštou a 
můžete si ještě dnes odnést další. Prosím, využijte jej při všech akcích na škole i jinde, abychom 
naplnili náš záměr sbírky pro děti s velmi těžkým postižením tělesným, mentálním a smyslovým. 
Účet je platný do konce června. 
Má již někdo nějaké zprávy o průběhu sbírky? 
Valuchová -v Grünwalldově ZŠ vydali povídání o sbírce ve školním časopisu – velký úspěch a již 
vybírají peníze  
Lískovec - v Rožnově také byla sbírka prezentována 
Hosnedlová - v Nové ulici paní učitelka přislíbila rozhlásit rozhlasem  
Růžičková – i na odboru OŽP přispívají někteří kolegové do sbírky 
 
3) Mgr. Vácha Pavel a beseda o drogových závislostech na českobudějovicku 
 
Primátor přivítal pana Mgr.Váchu  z Pedagogicko-psychologické poradny a Jihočeské univerzity – 
zdravotně sociální fakulty našeho města pohovořil již v roce 2007 na téma “rozvoj drogových 
závislostí na českobudějovicku“. Setkáváme se s ním již potřetí. Dnes jsme probrali závislosti 
ostatní, vycházející z  moderní doby: počítač, televize, mobilní telefony, gemblerství, kuřáctví, drogy, 
alkohol.Také byla probrána otázka šikany (ze strany dětí i ze strany pedagogů), sexuálního zneužívání 
mladých – fyzické násilí. 
 Úryvky z besedy :…“na četu se dá vypěstovat taková závislost, že člověk s touto závislostí může 
zničit celou rodinu, její ekonomické zázemí. Lidé si uplatňují své fantazie na internetu a pak? Jaká je 
realita? ……..Co nás otupuje? Jaký cítíte rozdíl mezi sledováním filmu a přečtením knihy? Je 
prokázáno, že lidé zírající na hry, a podobné, v počítači či stále jen na televizi, hloupnou; při sledování 
-po několika hodinách se vyplavují excitační kyseliny a zabíjejí naše neurony daleko rychleji než 
alkohol. 
Mobilní telefony: kdo z Vás není nervózní, když se ocitne dlouhodobě na místě bez signálu? 
Hrací automaty, ruleta a sázkařství – tyto závislosti jsou srovnatelné s užíváním heroinu. 
Drogy a alkohol: kde je hranice mezi zvědavostí a hloupostí? 



Besedu doprovodil  průzkumy konanými v celé republice, většinou na středních školách. 
Varoval před možností útoku pedofilů vzhledem k superrizikové činnosti dětí: četování, sdělování  
svých osobních údajů po internetu a důvěřivosti vytvořené si dopisováním s neznámou osobou! 
V Jč.kraji  je každý měsíc zaznamenán útok pedofila na dítě! 
 
5) Ostatní  
 
Paní Hajerová se připojila k tématu naší dnešní besedy a promluvila k dětem o tom, že jsou každý 
jedinečnou osobností, originálem a každý má nadání k něčemu jinému. Neměly by si nechat líbit, aby 
je kdokoliv nutil k něčemu, co je jim nepříjemné: fyzicky, psychicky – ani dospělý, ani učitel, ani 
vrstevníci.. ..Máte právo na svůj názor. 
 
Růžičková :  

� Osloví paní ředitelku ze speciální školy s dotazem, zda a kolik peněz se na základě naší sbírky 
sešlo na účtu školy. 

� Pokud by někdo měl velký zájem pomoci, pak je zde žádost Pionýra k akci: 
Český den proti rakovině – prodej imitací žlutého květu měsíčku lékařského.  
Již čtrnáctý květinový den – 12. 5. 2010  
Účel sbírky: Nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora 
onkologické výchovy, výzkumu a vybavenosti  onkologických center.  
Tematické zaměření sbírky: Prevence karcinomu prostaty.  
Pořadatel sbírky: Liga proti rakovině Praha, Na Truhlářce 100/60, Praha 8 180 81.  
Partner sbírky: v Českých Budějovicích Pionýr, prostřednictvím Zdeny Kohoutové. 
Pokud máte zájem 12. 5. chodit v ulicích v jednotném tričku této akce a prodávat květiny za 
zlepšení kvality života onkologických pacientů, pak se nahlaste u p. Kohoutové na email : 
zet.ka@seznam.cz 
Odměnou Vám bude pouze dobrý pocit, dále velmi unavené nohy a omluvenka na tento den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala Martina Růžičková 

 


