Zápis
z VI. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce
2007/2008 konaného dne 23.4. 2008 v zasedací místnosti ZM
Přítomni : dle prezenční listiny dětských zastupitelů : 30
Ing. Mika Svatopluk- OOŽP , Ing. Růžičková Martina – referent OOŽP
hosté : slečna Pavlicová Katka s kolegou - Českobudějovická kynologická společnost
Program :
1) Kontrola zápisu ze zasedání ze dne 20.2.2008
2) zpráva o pozvání na společné setkání dětských parlamentů do Strakonic
3) Zpráva o kampani za záchranu obojživelníků a zapojení do soutěže „ ŽÁBY BIJÍ NA POPLACH“
4) host – beseda o chovu malých psů s ukázkou :Tanec se psem
5) Ostatní, diskuse
Schváleno jednohlasně.

1) kontrola zápisu z 20.2.2008
Nezůstaly žádné nezodpovězené dotazy ani úkoly z minula

2)zpráva o pozvání na společné setkání dětských parlamentů do Strakonic- primátorka
Cílem je navázání spolupráce mezi jednotlivými parlamenty, informace o činnosti a
problémech s činností parlamentů souvisejících.
Termín konání: 3. června 2008 ve Strakonicích od 9:00 hodin v Městském kulturním domě
Strakonice (Mírová ul. 831)
Závazný počet účastníků musíme nahlásit nejpozději do 15. května,proto se prosím
ozvěte na e-mail ruzickovam@c-budejovice.cz nebo telefon 386801 114 Ing. Růžičkové.
Primátorka a její zástupkyně připraví řeč na prezentaci našeho parlamentu, od ostatních se
očekávají příspěvky, zasílejte prosím.
2) zpráva o kampani za záchranu obojživelníků a zapojení do soutěže „ ŽÁBY BIJÍ NA POPLACH“ primátorka Lenka Beránková
Pro tento rok evropské zoologické zahrady vyhlásily kampaň za záchranu obojživelníků. V této
souvislosti bych Vám chtěla nabídnout možnost vzájemné spolupráce zoo a odboru ochrany životního
prostředí při právě probíhající kampani na záchranu žab s názvem „ŽÁBY BIJÍ NA POPLACH“. Tato
kampaň vyvrcholí vyhlášením výsledků dětských výtvarných soutěží v zoo. Kromě individuálních
soutěžících se v hojném počtu zapojili i žáci základních a mateřských škol .
Dětské zastupitelstvo by mohlo zvážit možnost zapojení se do jedné ze soutěží a to :
- soutěž pro kolektivy " Mějme milé sousedy "
- fotosoutěž „ Viděli jste mě ?“
Rozdán podrobný popis k účasti. Příště si zodpovíme zda se zúčastníme.

3) hosté –Chov a výcvik malých psů s ukázkou :Tanec se psem .
Slečna Pavlicová představila plemena hladkosrstého foxteriéra a beardet colii a pohovořila o jejich
vlastnostech a schopnostech výcviku. Poté prakticky předvedli na nádvoří tanec psů s hudbou.
Zaznamenali velký úspěch a zájem.Cvičí každou neděli dopoledne u veterinární školy v ČB.

4) ostatní , diskuse:
• Den země _ na škole Máj II byl pořádán žáky a zúčastnil se Ing.Mika, poreferoval.
• Přechod pro chodce chybí dětem na ulici Jeronýmova do Rudolfovské. Je zde
autobusová zastávka a také střední škola a není možno přejít.
Zapsala :Růžičková Martina
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