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Americká 29, 301 38 Plze ň 
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Zápis ze schůze ZO Plzeň Strany zelených 
konané dne 8. 2. 2016 v Kavárně Inkognito (Husova 24, Plzeň) 

  
Předsedkyně ZO Plzeň Lucie Hemrová zahájila schůzi v 19:30, kdy se stala usnášeníschopnou. 
  
Účastníci: 

    Jméno Příjmení Přítomnost 

1 ZO Plzeň/RZO Lucie Hemrová  

2 ZO Plzeň/RZO Tomáš Hirt  

3 ZO Plzeň Jiří Konečný  

4 ZO Plzeň Lukáš Bellada  

5 ZO Plzeň/RKO Laco Toušek  

6 ZO Plzeň/KRK Ondřej Beran  

7 ZO Plzeň Ľubomír Lupták  

8 ZO Plzeň Sabina Zelená Od 20:10 

9 ZO Plzeň Jitka Kylišová Od 19:45 

 
Hosté: 

  Jiří Mertl  

  Petra Burzová  

 
 
Zapisovatelem určen: Ondřej Beran 
Ověřovatelem zápisu zvolen: Tomáš Hirt     Přijato 7-0-0 
 
  
Návrh programu jednání: 
1. Úvod 
2. Krajská konference - shrnutí  
3. Sjezd SZ - zhodnocení 
4. Sociální bydlení v Plzni 
5. Skládka popílku u Božkova 
6. Tibetská vlajka 
7. OC Corso - aktuální situace 
8. Ukliďme Česko 
9. Aktualizace webu 
10. Přijímání nových členů/ek 
11. Různé 
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1. Úvod 
Byli zvoleni zapisovatel a ověřovatel zápisu (viz výše).   
      
  

2. Krajská konference - shrnutí 
L. Hemrová a L. Toušek podali stručnou zprávu o obsahu KK. Hodnotilo se vyjádření podpor 
kandidátům/-kám do PSZ. Stručně se shrnula diskuse o koaličních jednáních.  
     
 

3. Sjezd SZ - zhodnocení 
L. Hemrová a L. Toušek podali zprávu o proběhlém sjezdu SZ. Mj.: bylo schváleno dobrovolné 
spolupředsednictví pro ZO/KO. 
 
 

4. Sociální bydlení v Plzni 
Vznikla plzeňská Koncepce sociálního bydlení; byla poslána J. Sládkovi k vypracování oponentury; spojí 
se s ním zástupci ZO L. Toušek, Ľ. Lupták a T. Hirt a budou ho informovat o místních specifikách. 
Sociální bydlení bude aktuálně prioritním tématem pro ZO. Je třeba zvolit vhodného mluvčího pro 
mediální výstupy (neformální návrh: Ľ. Lupták; přijímá). L. Toušek, Ľ. Lupták a T. Hirt reportují obsah 
Koncepce a její sporné body: chybí transparentní principy pro housing first, prosazují se opatření jako 
kamerový systém, dokument klade důraz na „vytipování“ vhodných klientů (bez zjevných kritérií) a 
povede ke zhoršení nájemních podmínek (smlouvy zprvu jen na dobu určitou). Jde pouze o PR města, aby 
Plzeň vypadala, že jako první podobnou koncepci; konzultační spolupráce se zastupiteli z Brna řešícími 
sociální bydlení je jen deklaratorní. 
Shoda: Je třeba začít velmi konkrétně a ostře k tématu vystupovat.; začít od dozjištění konkrétních 
informací: kde se bude privatizovat, prodávat byty, atd. T. Hirt přislíbil napsat TZ k tématu. Bylo by také 
medializovat problém např. článkem ve spřízněném periodiku, např. DR (nezávazný příslib od L. Touška 
nebo Ľ. Luptáka). 
 
V 19:45 (v průběhu diskuse k bodu) přichází J. Kylišová. 
 
 

5. Skládka popílku u Božkova 
Zprostředkovaná informace: u Božkova pravděpodobně vzniká nelegální skládka popílku. Je třeba spojit 
se s místním kontaktem a získat další informace: manipulační plán skládky, zda nedochází k porušování 
nějakých pravidel, aj. Zvážit, zda se toho chopit jako další lokální kauzy. 
 

 
6. Tibetská vlajka  
10. března se tradičně připomíná výročí povstání v Tibetu vyvěšováním tibetské vlajky. V r. 2015 byli 
starostové městských částí obesláni s dotazem, zda se k akci připojí; rovněž byl uspořádán happening 
Malování pro Tibet. Shoda: má smysl na loňskou akci navázat; padl však návrh (Ľ. Lupták) spojit to 
nějak s lokálně aktuálním lidskoprávním tématem, např. s místní zelenou agendou v sociálním bydlení, 
dětských dlužnících, atd. Na tomto návrhu se členové ZO shodli. 
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7. OC Corso - aktuální situace  
Kauzu stále sleduje J. Kohout; L. Hemrová informovala členy ZO o zprávách od něho: investor stále 
předkládá návrh na OC, stejný jako předchozí, město je stále proti. Investor pravděpodobně usiluje touto 
cestou o to, aby od něj město vykoupilo za pro něj výhodnou cenu pozemky. Nedošlo tedy k žádnému 
reálnému vývoji (tedy není aktuální kauza). 
(J. Kohout rovněž sleduje vývoj v záležitosti průtahu – také zde není žádný aktuální vývoj.) 
 

 
8. Úkliďme Česko 
J. Kylišová a L. Bellada podali zprávu o přípravách akce Ukliďme Plzeň: v dubnu opět proběhne, přesný 
termín zatím nepadl. Také přesná místa budou ještě vytipována; Ľ Lupták navrhuje uklízet kolem Mže. 

 
 
9. Aktualizace webu 
L. Hemrová podala zprávu o stavu webových stránek: v tuto chvíli nejsou aktuální – bylo by vhodné např. 
vyměnit stávající hlavní banner za nějaký aktuální (třeba k tématu sociálního bydlení). Členové ZO se 
shodli na tom, že na webu by mělo být více informací o aktuální činnosti ZO a dění v ní (momentálně je 
aktivit poměrně dost), které mohou oslovit zájemce o členství. 
L. Toušek a L. Bellada přislíbili, že se aktualizace webu ujmou. 
 
Ve 20:10 přichází S. Zelená. 
 
 

10. Přijímání nových členů/ek 
Dostavili se zájemci P. Burzová a J. Mertl. Krátce se představili a pohovořili o svém zázemí a motivacích 
pro vstup. Přítomní jim kladli otázky. 
Hlasování o členství: 
 
P. Burzová         9-0-0 
J. Mertl         9-0-0 
 
P. Burzová a J. Mertl byli přijati jako nová členka a nový člen ZO Plzeň. 
 

 
11. Různé 

• Aktuálně je vypsaná stáž do Švédska u evropských zelených (J. Mertl jako možný zájemce), 
zřejmě by bylo třeba něco dofundraisovat z příspěvku EUGreens – další stáže budou na podzim 
(Německo, Belgie). 
 

• Pražská demonstrace proti xenofobii: Ľ. Lupták a L. Toušek shrnují události z Prahy: účast 
mnoha lidí ze SZ a Mladých zelených. Návrh (L. Hemrová): Bylo by dobře zapojovat se víc do 
celostátních akcí. Informace (L. Hemrová): Předešlý víkend se v Plzni na Masarykově náměstí 
uskutečnilo (bez povšimnutí médií či občanské opozice) shromáždění „proti islámu“ (cca 400 
lidí). Útok na Kliniku: Samostatná demonstrace na její podporu nebude. Zelení budou zapojeni do 
benefice na podporu Kliniky (v Inkognitu)nepřímo, také skrze přítomné hosty (možnost: přijede 
J. Trnka nebo někdo z Prahy 3). 
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• L. Toušek informuje o ProfiMedia a jejich „žalobě“ na ZO za použití jejich fotografie na webu. 

L. Bellada již web promazal; věc odložena ad acta (P. Pelcl schvaluje). 
 

• Krajské volby: proběhla diskuse o možnosti a potenciálu fokusek, a možnosti grantů. Návrh (L. 
Toušek): projekt na aktivizaci Mladých Zelených v Plzeňském kraji (potřeba mít radikální, agilní 
mládežnickou buňku). L. Hemrová přislíbila probrat možnosti spolupráce s MZ a navrhnout 
takovou aktivitu. 

 
• Komunikace s lidmi v komisích: jmenovitě Tomáš Popp v Komisi pro životní prostředí při P2. 

(Obdobně: J. Koreš v Komisi pro otevřený kraj.) Je třeba dbát na důsledné udržování kontaktu, 
spolupráci, informovanost.  

 
• Dobrovolné spolupředsednictví ZO: L. Toušek navrhuje usnesení UZO 2016/02/08/1: „ZO Plzeň 

se v nejbližší možné době umožněné Stanovami SZ zavazuje přijmout spolupředsednictví.“ 
Hlasování:         8-1-0 
Usnesení bylo přijato. 
 

• Zelení nelení: shoda na obnovení akce ale s nižší periodicitou (např. 2x ročně); návrh: začít např. 
s prvním jarním dnem, další možnou periodicitu uvážit. J. Konečný přislíbil s vedením zelených 
běhů dále pokračovat. 

 
• Kulturní politika: Shoda na potřebě ji sledovat (např. výrazné omezení dotací po konci Plzeň 

2015) – J. Konečný, R. Černík a P. Šimon jsou v kulturní politice angažovaní. Je třeba více 
informovat veřejnost o problémech financování kultury. Návrh: postupovat alternativně, jinak než 
cestou standardních vyjádření (TZ) – virální informační kampaň, výroba memů, fake stránky a 
profily, atd. Agenda ale není výrazně aktuální, protože zatím není příliš ve spolupráci s kým se jí 
chopit. Návrh: být „ústy“ kulturních organizací, říkat, co si ony nemohou dovolit říct (další 
možnosti lze dořešit na RZO). 
 

• L. Hemrová informovala o existenci a činnosti odborných sekcí. Přispívají k tvorbě programu – 
lze je požádat o konzultaci v řešených tématech apod. Je dobře, aby členové se do jejich činnosti 
co nejvíc zapojovali (přínos pro sekci i pro domovské organizace členů; zvýšení informovanosti). 

 
• L. Hemrová připomenula lhůtu pro placení členských příspěvků (31. března). 

 
• S. Zelená informovala o problémech v okrese Plzeň-Sever (odpadové hospodářství, těžba dřeva, 

regionální železniční tratě). 
 

 
Předsedající L. Hemrová ukončila schůzi ve 21:20. 
  
 
Zapsal: Ondřej Beran        …………………………………….. 
Ověřil: Tomáš Hirt        …………………………………….. 
Předsedkyně ZO: Lucie Hemrová    ……………………………………. 


