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

2013/2014 konaného dne 27. 1. 2014 v zasedací místnosti ZM 
 

Přítomni: dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno: 21 
                  Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB 
                  DiS., Maršík Jaroslav – oddělení ochrany lesa 
                      
 Program:  
 
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
2) Přednáška o myslivosti a lesnictví 
3) Ostatní – různé 

 
Program schválen, zasedání vedeno primátorem Kryštofem Makovcem. 

 
K bodu 1 – 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání 

 19. 12. 2013 proběhlo vánoční zasedání v Centru Cassiopeia (komunikace a vánoční 
zvyky). 

 Skupina dětských zastupitelů plánuje spolupráci s panem Mgr. Michnou v projektu 
Mládež a město (podrobnosti můžeme probrat v  bodu ostatní) 

 Informace, že schránka v Rožnov L. Kuby již je vyvěšena. 
 
K bodu 2 - Přednáška o myslivosti a lesnictví, DiS., Maršík Jaroslav 
 
Kolega lesák a myslivec nám přiblížil 
 funkci lesa (vodohospodářská, Půdo ochranná, rekreační, rezervoár biodiverzity, 
krajinotvorná funkce), 
 epochy využívání lesa (přírodní les a člověk; kořistné využívání lesa; hospodářské využívání 
lesa=vznik lesnictví),  
obory lesnictví (semenářství, školkařství, pěstování/výchova, těžba), 
těžbu e její rozdělení těžebních operací (předmýtná úmyslná, mýtní úmyslná, nahodilá, 
mimořádná); 
dále představil myslivost, která je souborem činností prováděných v přírodě ke vztahu 
k volně žijící zvěři….  
Děti se dozvěděly, jak se během naší historie měnil vztah člověka k lesům. K oběma 
tématům, lesnictví a myslivost, předložil několik poznávacích otázek, ve kterých děti 
soutěžily. Poznávaly Buk lesní, Smrk ztepilý, Dub letní, Jedle bělokorá, Lípa srdčitá, Borovice 
lesní a ze zvěře Daněk skvrnitý, Jelen evropský, Liška obecná, Jezevec lesní, Prase divoké, 
Bažant obecný. Přednášku doplnil ukázkami loveckých zbraní, loveckého psa, prosbou o naše 
slušné a tiché chování se v lesích a ukončil stejně, jak zahájil: troubením na lesní roh)lesní 
bodlice). 
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K bodu 3 – Ostatní 
 
Mgr. Michna z DDM: 

 Schránky přání a stížností aneb co bys rád změnil v ČB – rozdal další tři schránky pro 
školy Dukelská (převzala Markéta Merleová), Máj I (Klára Adamová), Pohůrecká 16 
(Květa Hanousková). Chtěl dát schránky i starším kolegům Studentskému parlamentu, 
tento se ale nepodařilo ve školním roce 2013-2014 zatím kontaktovat. 
Za vzkazy vhozené do schránek děkuje Dětské zastupitelstvo a projekt Mládež a 
město. 

 Dětským zastupitelům, kteří aktivně hodlají pracovat dále na určitých projektech 
(grafity a další projekty) se vztahem k lepšímu městu a jeho okolí nabídl pomoci 
založit občanské sdružení, které pak může zažádat o dotace na odborech školství a 
podobných odborech z důvodu uskutečnění diskutovaných projektů 

 Martina Růžičková se připojila s informací, že na projekty ekologické výchovy a 
zlepšení životního prostředí může Dětské zastupitelstvo počítat s podporou odboru 
ochrany životného prostředí 

 
Příští zasedání 26. února 2014 
 
Zapsala Martina Růžičková 
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