
 
 

Zápis ze setkání 13. 12. 2017 
 

Dorazili: Honza Žalud, Franta Bartoň, Vladimír Drápal, Jan Vaic, Věrka Laurichová, Katka Čížková, Káča Suchá 

Omluveni: Romča Novotná, Pavel Janda 

 

A takhle to bylo: 

 

1. ZAČÁTEK ROKOVÁNÍ  

Provést brainstorming:  

- k chystajícím se prezidentským volbám (aneb Co s Milošem?)1   

- k chystajícím se komunálním volbám2 a politické situaci obecně (aneb Co s Babišem/ Hnutí ANO v LN?). 

Vymyslet, co můžeme na lounské úrovni udělat a změnit?  

 

2. MILOŠ 

− Společná shoda, že provádět cílenou kampaň na voliče Zemana a lanařit je ke změně názoru, je házení perel 

sviním.  

− Konstruktivnější provést v Lounech kampaň na podporu JAKÉHOKOLI kandidáta, který postoupí do 2. kolo 

prezidentských voleb a postaví se v kolbišti přímo Zemanovi. Cílíme na nevoliče ("jděte volit!") a voliče, kterým v 

1. kole vypadl kandidát ("hoďte to zbylému protikandidátovi Zemana"). 

 

3. NÁVRH NA USPOŘÁDÁNÍ KONCERTU 

− Myšlenka na uspořádání koncertu na Mírovém náměstí. Všeobecný souhlas.  

− Na koncertu by  měla vystoupit široká směsice kapel i řečníků napříč celým věkovým spektrem (18+). 

− Potenciál akce je v síle jednotného demokratického křídla lounských stran (ODS, SZ, TOP09), v angažovanosti 

lounských spolků, hudebních kapel atd. Společný mediální, společenský, kulturní atd. dosah může být velký.  

− Akce může mít i následný přesah do komunálních voleb. 

− Termín koncertu stanoven na středu 24. ledna 2018 (v pátek 26. ledna se pak jde v 2. kole k urnám).  

− Začínáme tvořit seznam vytipovaných lidí na pódium.  Vpisujte jména do sdíleného dokumentu. 

− Akci/ přípravy zatím jedeme na tajňačku.  

 

4. PRVNÍ LAZENÍ KONCERTU/ ÚKOLY 

− Franta založil na fcb uzavřenou skupinu. 

− Pan Vaic řeší zábor Mírového náměstí na MÚ. Stále nedořešeno, kdo bude zapsán jako organizátor akce na MÚ.  

− Pořadatelé budou uvedeni na plakátu jmenovitě (politické strany neuvádět, názvy spolků ještě zvážit). 

− Nutné zvolit mluvčího akce s případnými médii. 

− Hóňa začíná přemýšlet nad grafikou (v hlavě nosí minimalistickou vizi plakátu v barvách trikolóry; návrh začlenit 

do plakátu ryze lounský prvek; případné tipy směřujte na něj, ať má čas kreativně přemýšlet).   

− Následně je Hóňa schopen zajistit tisk plakátů.  

− Vizuál pojede online (fcb - plánuje se placená reklama a sdílení přes různé naše lounské fcb stránky) i offline 

(plánuje se placený výlep i výlep po hospodách). 

− Pan Vaic a Honza Ž. zajistí pitný režim: horké mošty (dotovaná cena; sponzoring s moštárnou ladí Honza Ž.) a 

teplý svařák (plná cena).  

− V řešení je rozpočet akce a případné oslovování donorů. 

                                                             
1 Termín prezidentských voleb: 1. kolo - 12.-13. ledna 2018; 2. kolo - 26.-27. ledna 2018 
2 Termín komunálních voleb: říjen 2018 

 

http://bit.ly/2kv2RBo


 
 

− Ve čtvrtek 4. ledna 2018 od 19h se bude konat 2. schůzka ve Vrchlického divadle. Heslo u vstupu "generálka". 

− V neděli 14. ledna 2018 (čas a místo bude upřesněno) se bude konat 3. schůzka. Bude už jasný protikandidát 

Zemana. Ladit se bude název akce,motto, plakát, spustí se fcb propagace, ideální moderátor, skupiny atd. 

− Franta prý už když šel na Minigolf, tak věděl, že se bude dělat koncert. 

 

A to je všecko.  

 

Katka Č. 


