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Americká 29, 301 38 Plze ň 

___________________________________________________________________________ 

Zápis ze schůze ZO Plzeň Strany zelených 
konané dne 4. 5. 2015 v Kavárně Inkognito (Husova 24, Plzeň) 

  
Předsedkyně ZO Plzeň Lucie Hemrová zahájila schůzi ve 20:00, kdy se stala usnášeníschopnou. 
  
Účastníci: 

    Jméno Příjmení Přítomnost 

1 ZO Plzeň Petr Moravec 19:50 

2 ZO Plzeň/RKO/RZO Lucie Hemrová 19:30 

3 ZO Plzeň/RZO Petr Pelcl 19:30 

4 ZO Plzeň Ladislav Toušek 19:30 

5 ZO Plzeň Tereza Karbanová 20:30 

6 ZO Plzeň L’ubomír Lupták 20:30 

 
Hosté: 

 ZO Praha 3 František Řezáč 19:45 – 20:50 

 

Návrh programu jednání: 
1) Úvod 
2) Podpisy pod připomínky k územnímu plánu 
3) Zprávy z koalice Společně za Plzeň 
4) Různé 
  

1. Úvod 
Zapisovatelkou určena: Lucie Hemrová 
Ověřovatelem zápisu zvolen: Petr Pelcl     Přijato 4-0-0 
 

2. Podpisy pod připomínky k územnímu plánu 
P. Pelcl zrekapituloval postup současného sběru podpisů. Všechny nutné podpisy jsou sebrané. P. Pelcl 
pošle připomínky ÚKRu a stavebnímu úřadu a předá je společně se zmocněncem L. Touškem na 
veřejném projednání. O předání podpisů budeme informovat v tiskové zprávě, kterou napíše P. Pelcl. 

 
3. Zprávy z koalice Společně za Plzeň 
L. Hemrová informovala členy ZO o dění v koalici SzP: Dana Brabcová byla zvolena členkou 
kontrolního výboru na Plzni 4. 
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4. Různé 
a) Členské příspěvky – P. Pelcl informoval, že všichni členové ZO již členské příspěvky zaplatili. 
b) L. Hemrová informovala o tom, že bude objíždět různá pražská ZO a seznamovat se s jejich 

činností. Poreferovala o tom, jak to chodí v ZO Praha 9. 
c) Malování tibetské vlajky – akce, kterou jsme uspořádali v sadech v centru Plzně 10.3. 

S organizací na místě pomohli O. Beran a R. Černík. Napsali jsme tiskovou zprávu, která se 
dostala do několika internetových médií. Příště budeme chtít opět zorganizovat, ale s přípravou je 
nutné začít dříve, udělat lepší PR. 

d) Ukliďme Česko – akce organizovaná L. Belladou a J. Kylišovou 18.4. Sepsali jsme 2 tiskové 
zprávy, dostali se do několika internetových médií. Akce se účastnili jak členové ZO, tak 
dobrovolníci přihlášení přes portál Ukliďme Česko. Bylo by dobré organizovat úklid pravidelně. 

e) Programový sjezd – předsednictvo SZ stále nerozhodlo o termínu ani místě konání sjezdu. 
f) Krajské volby – L. Hemrová informovala členy o průběhu vyjednání s potenciálními koaličními 

partnery. 
 

20:30 přichází T. Karbanová a L. Lupták. 
 

g) Zelená re:vize – v pátek 15. května od 18:00 je v Kavárně Inkognito setkání levicové platformy 
SZ, témata: sociální bydlení a kriminalizace chudoby, jedno z témat představí L. Toušek. 

h) Setkání s Václavem Láskou – vnitrostranické setkání se senátorem proběhne ve čtvrtek 21.5. od 
18:00 v Kavárně Inkognito. 

i) Mediální seminář SZ – 29.-31.5. v Praze, bude se mj. věnovat základům PR a MR (media 
relations) jak v teoretické, tak v praktické rovině. L. Hemrová se zeptala přítomných členů, zda 
by měl někdo o účast zájem. Nikdo zájem neprojevil. 

j) Kampaň limity jsme my – SZ opět plánuje celorepublikovou kampaň, a to 11.června. V Plzni se 
připojíme ke kampani vlastním happeningem. T. Karbanová do 17.5. vymyslí happening, který se 
v Plzni bude konat 11.6. od 17:00, pravděpodobně na nám. Republiky. 

k) I/27 (průtah)  – mohli bychom udělat fundraisingovou a informační kampaň, tj. letákovou 
kampaň směřovanou na lidi v místě bydliště, kterých se to přímo dotkne. Kampaň uděláme, 
najde-li se dobrovolník, který si vezme na starost organizaci výroby a tisku materiálů (info by 
bylo: co je v územním plánu; že se SZ chce odvolat a bude předávat podpisy; výzva, aby lidé 
poslali kontrolní skupině peníze a přišli na veřejné projednání). 

 
20:50 odchází F. Řezáč. 

 
l) Přijímaní nových členů – žádný zájemce/zájemkyně o členství nedorazili. 
m) Grant SZ – členové a členky diskutovali návrh grantu ZO Plzeň do 1. kola 2015 s názvem: 

„Podpora dětí ze sociálně vyloučených plzeňských lokalit“ (grant je součástí zápisu, viz Příloha 
1) 

 
Usnesení UZO 2015/05/04/1: „ZO Plzeň schvaluje podání grantu dle předloženého návrhu. Podáním 
pověřuje Lucii Hemrovou.“          Přijato 5-0-1 

 
 

Předsedající L. Hemrová ukončila schůzi ve 21:05. 
   
Zapsala: Lucie Hemrová   …………………………………….. 
Předsedkyně ZO: Lucie Hemrová  …………………………………….. 
Ověřil: Petr Pelcl        ……………………………………. 
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Příloha 1: Grant v rámci vnitřního grantového systému SZ, 1. kolo 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora dětí ze sociálně vyloučených plzeňských lokalit 
Žádost o grant v rámci vnitřního grantového systému SZ, 1. kolo 2015 
 
 
Žadatel:    ZO Plzeň 
Žádost zpracovala:  Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. 
    +420 720 415 887 
    lucie.hemrova@gmail.com     
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Stručné shrnutí žádosti 
Sociální vyloučení a problémy spojené s chudobou představují klíčová témata SZ na celorepublikové 
úrovni. V plzeňské ZO tato témata rezonují silněji díky jejímu personálnímu obsazení, neboť velká 
část členské základny se problematice sociálního vyloučení a chudoby věnuje pracovně (T. Hirt, J. 
Kylišová, L. Lupták, L. Toušek, J. Vrbová). V Plzni, podobně jako v jiných českých městech, existuje 
několik lokalit, do kterých jsou sestěhováváni občané (především romské národnosti) ze sociálně 
slabých poměrů. Přístup politického vedení Plzně vůči těmto občanům je orientovaný především na 
represi a disciplinaci těch nejchudších, a motivy pomoci slabým zaznívají jen zřídka, což vede k 
dalšímu prohlubování problému chudoby a vyloučení. K tomu přispívá i charakter politické 
komunikace prakticky všech relevantních politických stran v Plzni, které problematiku urbánní 
marginality a etnorasové stigmatizace zneužívají v rámci svých volebních kampaní způsobem 
nehodným demokratické společnosti. Extrémní chudoba a barva pleti se v politickém diskurzu Plzně 
stále více trestá a zájmy těch, kteří jsou na společenském dně, nereprezentuje žádný slyšitelný 
politický hlas. Proto je třeba o sociálním vyloučení a jeho příčinách veřejně mluvit, lépe téma 
veřejnosti představit, vysvětlit jeho kontext, seznámit veřejnost s obtížemi, se kterými se lidé v 
sociálně vyloučených lokalitách potýkají a v neposlední řadě ukázat příklady dobré praxe při snaze o 
řešení problémů spojených s vyloučením a chudobou. 
 
 
Cíle projektu 
Cílem projektu je přinést téma chudoby a sociálního vyloučení (s důrazem vlivu sociálního vyloučení 
na výchovu dětí) do plzeňského politického prostoru a seznámit s ním širokou veřejnost a zároveň 
oslovit osoby nacházející se na nejnižších příčkách společnosti a přesvědčit je, že SZ reprezentuje 
jejich zájmy, a to pomocí informační letáčkové a fundraisingové kampaně. Nosným tématem 
fundraisingové kampaně bude výběr finančních prostředků, které umožní účast dětí ze sociálně 
vyloučených lokalit na dětském táboře v Mukařově [1]. Mj. tím upozorníme na aktivity členů SZ ve 
městě, rozšíříme okruh příznivců, ev. členů a zdůrazníme, že republikově ani lokálně není SZ pouze 
stranou s ekologickými tématy, jako jsou Šumava nebo dopravní obslužnost. 
 
 
Nástroje 

• Informační stánek SZ, kde se budou rozdávat letáčky A5 informující o sociálním vyloučení a 
chudobě v Plzni, o táboře v Mukařově, lokální SZ a fundraisingové kampani 

• Plakáty A3, které budou informovat o kampani a zvát na promítání filmu a následnou diskusi 
o sociálním vyloučení a chudobě 

• Diskuse s projekcí tematického etnografického filmu o sociálním vyloučení a chudobě 
určená pro širokou veřejnost, kterou zorganizují plzeňští antropologové z místní SZ 

• Fundraisingová webová stránka ZO Plzeň, kam budou lidé moci posílat prostředky, které 
následně předáme darem neziskové organizaci SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p .s. (dále 
jen TaT), která zajišťuje organizaci dětského tábora v Mukařově (více o táboře a TaT viz 
appendix), web TaT [2] 

• Fundraisingová kampaň bude podpořena výzvou, že SZ Plzeň přispěje na tábor pro děti 
stejnou výší, jakou se jí podaří vybrat od veřejnosti 

• Informace a bannery na webových stránkách ZO SZ a facebookových stránkách KO SZ 
• FB event 
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Aktivity 
• Příprava letáčků a plakátů ke kampani ve spolupráci s TaT 
• Aktivní informování občanů o problematice sociálního vyloučení a chudobě v informačním 

stánku SZ na ulici s účastí členů ZO SZ 
• Organizace diskuse s projekcí tematického etnografického filmu o sociálním vyloučení a 

chudobě ve spřátelené Kavárně Inkognito 
• Propagace tématu, kampaně a promítání s diskusí na webových stránkách ZO SZ 
• Aktivní propagace na facebooku KO SZ, vč. zvaní FB přátel na event 
• Oslovení stávajících příznivců SZ Plzeň a nabídnutí zapojení do kampaně a účast na 

promítání a diskusi 
• Sběr kontaktů na zájemce o téma sociálního vyloučení 
• Získávání nových příznivců SZ 

 
 
Měřitelné výstupy 

• Zpracovaný a vytištěný leták A5 (2 000 ks) a plakát A3 (10 ks) 
• Tisková zpráva o tom, že Strana zelených v Plzni dělá fundraisingovou kampaň, která 

umožní účast dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na letním táboře; počítáme alespoň 2 
mediálními ohlasy 

• Počet rozdistribuovaných letáčků/přímo oslovených občanů – 2 000 ks 
• Množství vybraných peněz ve fundraisingové kampani –  20 000 Kč 
• Počet nově získaných kontaktů na příznivce – min. 10 kontaktů 
• Počet nově získaných liků na FB stránce – min. 5 

 
 
Doba a místo realizace: konec května – červen 
Konec května – zpracování odborných a grafických podkladů 
Červen – spuštění fundraisingové stránky, tisk a distribuce informačních letáčků a plakátů, 
propagace na www a FB, promítání a diskuse o sociálním vyloučení v Kavárně Inkognito, předání 
peněžního daru 
 
 
Odpovědná osoba a kontakt 
Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D., předsedkyně ZO Plzeň, Tel: 720 415 887, E-mail: 
lucie.hemrova@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní organizace Strany zelených Plze ň 
Americká 29, 301 38 Plze ň 

___________________________________________________________________________ 
Celkový rozpočet projektu včetně DPH 
 
Odborná příprava podkladů, grafika            0 Kč 
Organizace promítání filmu a diskuse            0 Kč 
Organizace stánku SZ na ulici (zábor)         500 Kč 
Tisk informačních letáčků A5 (2 000 ks)      4 350 Kč 
Tisk plakátů A3 (10 ks)             180 Kč 
Příspěvek SZ na tábor v Mukařově (tj. stejný díl, jako chceme vybrat)            20 000 Kč  
            
Celkem náklady na projekt              25 030,- Kč 
 
 
V rámci grantu žádáme o částku 21 275 Kč. K této částce přispějeme spoluúčastí ve výši 15%, tj. 3 
755 Kč. 
  
Celkem TaT dostane darem od SZ na tábor v Mukařově 40 000 Kč, z toho 20 tisíc bude přímo z 
rozpočtu SZ a dalších 20 tisíc získáme ve fundraisingové kampani přes webové stránky. 
Vyfundraisované peníze nejsou tedy součástí grantové žádosti ani součástí rozpočtu grantu. 
 
 
 
Odůvodnění požadavku snížené spoluúčasti 
Požadujeme snížení spoluúčasti dle čl. 8, písm. d) grantových pravidel na 15% z těchto důvodů: 

• ZO SZ Plzeň je mimopražská a mimobrněnská organizace 
• ZO SZ Plzeň je teprve v současnosti v období pozvolného nárůstu členské základny a tím 

pádem i budování si stabilního finančního budgetu 
 
 
Souhlas s podáním grantové žádosti a pověření Lucie Hemrové – viz zápis ze schůze ZO 
Plzeň, konané 4. 5. 2015: „ZO Plzeň schvaluje podání grantu dle předloženého návrhu. Podáním 
pověřuje Lucii Hemrovou.“ Hlasování 5-0-1, usnesení bylo přijato. 

 
 
V Plzni dne 4.5.2015  
Odpovědná osoba, předsedkyně ZO Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D.  
 
 
 
 
Zdroje 
[1] https://www.facebook.com/events/659514154160121/ 
[2] http://tadyated.org/ 
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Apendix 
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p .s. (dále jen TaT) poskytuje vzdělávací a aktivizační programy 
pro znevýhodněné děti a mládež v Plzni (především pro děti ze sociálně vyloučených lokalit); pro 
tuto cílovou skupinu jsou organizovány rovněž výchovné a volnočasové aktivity.  TaT přímo pracuje 
s klienty ze sociálně vyloučených lokalit  - zaměřuje se tedy na práci s dětmi, pracuje se ale i s celými 
rodinami. Současně se aktivně podílí na vzdělávání i osvětě směrem k majoritní populaci a 
institucím, které přicházejí se sociálně vyloučenými jedinci do interakce. TaT je také provozovatelem 
Střediska inkluzivních služeb (do konce roku 2009 v Resslově 13, od roku 2010 v Plachého 42). V 
neposlední řadě organizace také vytvořila metodiku pro Podporu vzdělávání v sociálně vyloučených 
rodinách (vzdělávání dětí se zapojením dobrovolníků z řad studentů). 

V červenci 2015 TaT realizuje týdenní pobyt pro děti z plzeňských sociálně vyloučených 
lokalit. Významná část těchto dětí by byla ze třetího plzeňského městského obvodu. Podle 
zkušeností TaT děti z tohoto prostředí netráví čas v přírodě, bojí se v lese, neví, jak se v přírodě 
chovat, orientovat apod. Zároveň nejsou zvyklé na fyzickou zátěž, jelikož veškerý čas tráví jen v 
blízkém okolí svého bydliště. Pobyt v jiném prostředí je vytrhne z každodenního stereotypu sociálně 
vyloučené lokality, rozšíří jejich znalosti uplatnitelné ve školní výuce i prosociální dovednosti 
potřebné ve školním kolektivu. Během pobytu budou zažívat aktivity rozvíjející osobnost, schopnost 
kooperace, komunikace a představivosti, kterou zpravidla postrádají (např. vzhledem k tomu, že se 
pohybují jen ve městě, neznají význam slova obzor apod.). Účastníci pobytové akce budou klienti 
stávajících služeb a programů předkladatelské organizace, se kterými TaT spolupracuje na zvyšování 
vzdělanostní úrovně a na integraci do společnosti. 

Projekt týdenního pobytu dětí ze sociálně vyloučeného prostředí reaguje na jejich potřebu 
alespoň částečně organizovaně trávit volný čas v letních měsících. V tomto období tráví většinu dne 
na ulicích a narůstá tak u nich riziko kriminálního jednání. Rodiny z prostředí sociální exkluze se 
pohybují na hranici chudoby a není obvyklé, aby se děti a mladiství účastnili pobytových nebo jiných 
vzdělávacích akcí. (Jediné akce, kterých se tyto děti někdy účastní, jsou ty, které organizují školy v 
průběhu školního roku. Často se však neúčastní ani těchto školních akcí, jelikož rodiče nemají na 
úhradu nákladů). Je důležité, aby se s dětmi z cílové skupiny, se kterými se pracuje během školního 
roku, pracovalo i v době prázdnin, a to jednak z důvodů minimalizace rizika kriminálního jednání a 
pak také za účelem osobnostního a sociálního rozvoje dětí a mladistvých i jejich dalšího vzdělávání. 

Prázdninový pobyt dětí je tedy aktivitou navazující na standardní programy a služby 
SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o. p. s., která dlouhodobě působí v sociálně vyloučených 
lokalitách v Plzni. Činnost organizace je zacílena na rodiny s dětmi, které v tomto prostředí, kde se 
objevuje vyšší inklinace ke kriminálnímu jednání, žijí. 
 


