
 

Litoměřice 
15. 4. 2014  
 

Zápis ze schůze RKO SZ ÚK 
Přítomni: J. Škoda, A. Souček, J. Benešová, J. Hrkal, J. Hennebichlerová, M. Rygl 

Tajemník KO: J. Papajanovský, přítomen 

Hosté: L. Mrázková, J. Beneš 

1) ÚVOD: SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM A HLASOVÁNÍ O PROGRAMU 

 Jiří Škoda zahájil jednání v 17:30. 

 Byl předložen návrh programu v následujícím znění: 

1) Kontrola plnění usnesení 

2) Volby do Evropského parlamentu 

3) Setkání předsedů ZO 

4) PRO kraj – příprava na VV 

5) Příprava na krajské zastupitelstvo 23. 4. 2014 

6) Různé 

 Navržený program byl schválen konsenzem. 

 Zapisovatelem byl určen Jan Papajanovský, souhlasí. 

 Ověřovatelem byl navržen Adam Souček, souhlasí. 

 Ověřovatel byl schválen konsenzem. 

2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 

 KO má ke dni svolání schůze dle HK celkem 142 členů. 

 Na krajském účtu ke dni svolání schůze: 296 759,96 Kč. 

 V krajské pokladně ke dni svolání schůze: 2 349,40 Kč. 

 Usnesení: 

o 2/2014 splněno (nákup petičních stánků proběhl) 

o 4/2014 nesplněno (smlouva s tajemníkem KO SZ ÚK uzavřena nebyla) 

o 5/2014 splněno (Jana Benešová volební manažerkou) 

3) VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 16. 4. provede J. Benešová vyzvednutí letáků a plakátů, poté rozvoz do ZO a příprava na 

vylepení 

o výlep zaplacený dle míst v rozpisu, který J. Benešová pošle, přibližně 450 ploch 

o vylepeno by mělo být nejpozději na konci dubna 

 problém v komunikaci s Karlovarským krajem 

 harmonogram kampaně 

o 22. 4. start kampaně – symbolicky na Den Země odstartují Zelení ostrou část 

předvolební kampaně v Praze 

o 22. 4. Den Země v Bílině 

o 25. 4. Setkání předsedů ZO  

o 26. 4. Úklid lesa a okolí Milešovky 

o 29. 4. Evropa ve vašem obýváku (mítink) – Litoměřice 

o 30. 4. Evropa ve vašem obýváku (mítink) – Ústí nad Labem 

o 1. 5. Evropa ve vašem obýváku (mítink) – Teplice 
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o 1. 5. Zelení vs. netolerance – Ústí nad Labem (happening proti pochodu neonacistů) 

o 2. 5. Evropa ve vašem obýváku (mítink) – Chomutov 

o 2. - 4. 5. Cyklojízda po Šluknovsku – pořádají Mladí zelení (společně se saskými 

kolegy) 

o 9. 5. Den pro Evropu – cyklojízda se Saskými Zelenými z Pirny do Děčína (po cestě 

zastávky a akce) 

o 12. - 23. 5. Zelené zastávky v Ústí nad Labem – speciální venkovní instalace, zastávky 

MHD v kvalitě dle SZ 

o 17. 5. Ukliďme Česko – různá města 

o 23. - 24. 5. Volby! 

 existuje nabídka financování výlepu pro členy, 4 Kč na kilometr, primárně určeno pro 

venkovní prostory mimo město 

o jedná se o tzv. šedé plochy – místa obvykle na vesnicích, předvolební plochy, 

vesnické vývěsky apod. 

 plachty použijeme z parlamentních voleb 

 využijeme dodatečné evropské plakáty s V. Buřtem 

 zelený posel („olympijský oheň“) bude objíždět celou ČR – zajistit dobrovolníky a naplánovat 

jeho cestu po Ústeckém kraji, zatím není přesný termín 

 týden před volbami akce Ukliďme Česko, globální iniciativa, můžeme realizovat na 

jednotlivých místech – víkend před volbami 

 v Teplicích bude guerilla gardening 

 možnost realizace akce „sprejování zeleného mechu“ 

 začátek krajské kampaně – úklid Milešovky, 26. 4. 

 dobrovolníky bude mít na starosti krajský tajemník 

4) SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ ZO 

 setkání proběhne 25. 5. 

 prostory budou vybrány v závislosti na účasti 

 program setkání: 

o seznámení s tajemníkem KO a jeho rolí 

o podrobné informace k předvolební kampani + výdej propagačních materiálů 

o příprava na komunální volby 

 J. Hrkal připraví na setkání podklady pro jednotlivé ZO, budou obsahovat informace o 

termínech 

 problémy se ZO v Dubí, možná budou kandidovat spolu se Severočechy.cz, A. Souček bude 

zvát členy místní ZO na schůze ZO Teplice 

5) PRO KRAJ – PŘÍPRAVA NA VV 

 významné téma budou změny v Krajské zdravotní, obměna představenstva firmy 

 bude se řešit gumárna v zóně Triangl, koalice se k tomu staví kladně 

 HNHRM – by bylo rádo, kdyby vznikla zeleno-nezávislá kandidátka ve Šluknově 

a Mikulášovicích 

o ve Šluknově by toto sdružení ráda vedla starostka Eva Džumanová 

o A. Souček to prodiskutuje na VV PRO kraje s Leo Steinerem z KDU-ČSL, RKO není a-

priori proti, sledovat další vývoj  
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 A. Souček získá na VV letáčky a další podpůrné materiály ke krajskému referendu „Platit musí 

viníci!“ o vymáhání škod 

6) PŘÍPRAVA NA KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO 

 vznikla krajská pracovní skupina k myslivosti, bude se snažit přezkoumat současný zákon; 

vzniknout by měla zákonná iniciativa 

o cílem je vyrovnat zájmy mysliveckých spolků, státu a majitelů honiteb (pozemků), 

v současné chvíli mají největší právní sílu zájmy mysliveckých spolků, a to 

i v neprospěch ostatních subjektů dotčených touto problematikou 

7) RŮZNÉ A ZÁVĚR 

 Jiří Škoda ukončil jednání v 19:50. 

   

Jan Papajanovský Jiří Škoda Adam Souček 
zapisovatel předseda ověřovatel 

 


