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Zápis z Fóra mladých 2017 

 

Datum a čas konání: 28. března 2017 od 9 do 12 hodin 

Místo konání: Grabova vila 

Přítomno dle prezenční listiny: 42 studentů  

Moderátor: Dana Diváková, Institut komunitního rozvoje 

Přítomní radní, zastupitelé a pracovníci ÚMČ Praha 8: 

Roman Petrus, starosta MČ Praha 8 

Petr Vilgus, zástupce starosty MČ Praha 8  

Jana Solomonová, radní MČ Praha 8 

Josef Rambousek, tajemník úřadu MČ Praha 8 

Iva Hájková, vedoucí oddělení Strategického rozvoje a MA21 

Jana Martínková, referentka oddělení Strategického rozvoje a MA21 

Lukáš Bálek, referent oddělení Strategického rozvoje a MA21 

Eva Šimková, vedoucí oddělení rozvoje 

Zástupci odboru sociálních věcí 

 

Zápis: 

Fórum mladých pořádala městská část Praha 8 ve spolupráci s Institutem komunitního 
rozvoje v rámci procesu místní Agendy 21. Akce byla spolufinancována Státním fondem 
životního prostředí České republiky v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému 
rozvoji v Praze 8“. 

 

Na úvod proběhlo přivítání zástupci vedení úřadu. Studenty pozdravil starosta MČ Praha 8 Roman 
Petrus, místostarosta Petr Vilgus, radní Jana Solomonová, tajemník úřadu Josef Rambousek. 
V průběhu dopoledne se do diskuse se studenty zapojili také odborníci z řad zaměstnanců úřadu.  

 

Prvním bodem programu bylo vzájemné seznámení studentů u tematických stolů, zjištění, co děti 
spojuje a v čem jsou odlišní. 



   

 

 

 

 

 

Přehled TÉMATICKÝCH STOLŮ na Fóru mladých 2017 

vzdělávání  

kultura + životní styl  

doprava  

veřejný prostor  

bezpečnost  

 

Poté následoval vědomostní kvíz sestávající se z patnácti otázek historických, místopisných, 
kulturních a obecných. U každé otázky bylo na výběr několik možností, ne vždy byla jen jedna 
správná. Vítězové zodpověděli správně 12 otázek.  

Dosavadní hry měly děti připravit na hlavní bod programu, a to diskusi ohledně námětů co zlepšit 
v městské části v jednotlivých tématech, a co ze svého pohledu spatřují jako problematické. U každé 
oblasti bylo sepsáno několik podnětů a dva z nich byly vybrány studenty jako prioritní. Následně bylo 
o těchto deseti problémech všemi účastníky hlasováno.  

 

Přehled námětů z jednotlivých oblastí. Žlutě označené náměty jsou zařazeny mezi prioritní: 

Oblast vzdělávání  

 Snažit se rozšířit nabídku občerstvení ve školách (například nabízet kebab) 

 Zřídit venkovní učebny  

 Zajistit specialisty na výuku odborných předmětů 

 Zrušit spolupráci se společností Eurest ve školách 

 Zrušit „pamlskovou“ vyhlášku 

 Zrušit povinnou maturitu z matematiky 

 Nabízet ve školách zdravý pitný režim  

 Nabídnout studentům více exkurzí a výletů do zahraničí 

 Zavést wiffi zdarma ve školách  

 Zamezit vstupu cizím osobám ke škole 

 Zavést nový způsob zaokrouhlování – x,5 zaokrouhlovat dolů 

 Zajistit lepší vybavení škol (zvýšení rozpočtu škol) 

 Obměnit vedení škol 

 Nevyužívat v školních jídelnách při přípravě jídel zbytky z předchozího dne 

 Dodržovat hygienu ve školních jídelnách 

 Využívat obnovitelné zdroje v provozu škol 

 Vybavit třídy novými lavicemi a židlemi 

 Zajistit ve školách lepší vybavenost pro výuku sportů 

 Zavést začátek výuky v 9 hodin 

 Zajistit dodržování povinností jak u žáků, tak i u učitelů 



   

 

 

 

 

 

Oblast kultura + životní styl  

 Zřídit letní kino v oblasti Bohnic a Ládví 

 Zajistit zvýhodněné vstupné pro studenty do všech divadel 

 Zrenovovat vyhlídku v Bohnicích 

 Zajistit do škol přednášky, např. na téma životní prostředí, globální problémy světa, životní 
styl 

 Otevřít více galerií a pořádat zde třeba fotografické výstavy 

 Zřídit Klub pro mladistvé (místo pro setkávání mladých s delší otevírací dobou) 

 Zajistit v Bohnicích prostory pro výcvik psů  

 Zajistit více laviček do Čimického a Ďáblického háje 

 Vydávat časopis Prahy 8 pro mládež – podporovat redaktorskou činnost mladých 

 Vydávat časopis Prahy 8 pro mládež – podporovat redaktorskou činnost mladých 

 Obnovení multikina Ládví 

 Vybudovat sportoviště pro starší generaci (Kobylisy, Bohnice) 

 Zpracovat moderním způsobem historii městské části (konkrétně 2. sv. války) 

 

Oblast doprava  

 Řešit nedostatek parkovacích míst pro studenty a rodiče u škol zdarma 

 Prodloužit intervaly na semaforech pro chodce (např. Stejskalova, Kundratka) 

 Zkrátit víkendové intervaly metra  

 Řešit problémy s hustotou dopravy na konečné autobusů na Ládví (kolony, dopravní zácpy) 

 Zajistit více parkovacích míst v panelové zástavbě  

 Vybudovat most přes Vltavu do Suchdola 

 

Oblast veřejný prostor  

 Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (například nepříjemný zápach u 
fontánky) 

 Dokončit stavbu a využití Centra Palmovka (rozestavěná budova u metra Palmovka), vyčistit 
ulice v okolí 

 Zajistit lepší úklid chodníků (především v zimě) 

 Zrenovovat parky v areálu Nemocnice Bulovka a Psychiatrická léčebna Bohnice) 

 Opravit zničené lavičky u tramvajové zastávky U kříže 

 

Oblast bezpečnost 

 Řešit problémy vyplývající z chování osob pod vlivem návykových látek 

 Zabývat se rizikovými místy z hlediska bezpečnosti 

 Zajistit bezpečnost v podchodech (Kobylisy, Čimice) 

 Zlepšit prevenci ve školách (návykové látky) 



   

 

 

 

 

V rámci diskuse měli studenti možnost zaznamenat také pozitivní záležitosti a co se v Praze 8 
povedlo. Pozitiva uvedli jen některé tématické stoly: 

 

Oblast kultura + životní styl  

 Hřiště na Ládví 
 Hvězdárna Ďáblice 
 Vstup zdarma do Botanické zahrady v zimním období 
 Různé veřejné akce (Mezi ploty, Karlínský masopust) 

Oblast doprava  

 Dobré dopravní propojení Prahy 8 pro veřejnost 
 Nové tramvajové soupravy s plastovými sedačkami 
 Zahájení oprav Negrelliho viaduktu 
 Omezení dopravy v Trojské ulici 
 Autobusová linka pro seniory a hendikepované do nemocnice na Bulovce 

Oblast veřejný prostor  

 Bohnická vyhlídka 
 Park Podvinný mlýn 
 Park Přátelství (Střížkov) 
 Cyklostezka směr Troja 

 

 

Výstupy z fóra: 

Ze všech deseti prioritních námětů sestavíme anketu, kterou předáme studentům do škol k hlasování. 
Nabídneme tak možnost hlasovat o těchto deseti námětech i studentům, kteří na fóru nebyli osobně 
přítomni.  

Podněty stanovené studenty mají stejnou váhu, jak podněty dospělých a bude k nim takto 
přistupováni i při řešení. Pravdou ale je, že u některých námětů už je dopředu známo, že městská část 
jejich řešení neovlivní, protože není v její kompetenci.  

Během fóra měli studenti možnost zaznamenat do Pocitové mapy místa, kde to mají rádi, kde se cítí 
nebezpečně, kde je špatné prostředí a kde jim něco chybí. Zároveň měli připojit i komentář, proč 
tomu tak je.  

Chystáme v nejbližší době zprovoznit Pocitovou mapu i elektronicky.  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Přehled námětů z Fóra mladých 2017, seřazeno podle počtu získaných hlasů při hlasování na Fóru 
mladých 

 

1. Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (například 

nepříjemný zápach u fontánky)  

19 hlasů 

2. Snažit se rozšířit nabídku občerstvení ve školách (například nabízet 

kebab)  

16 hlasů 

3. Zabývat se rizikovými místy z hlediska bezpečnosti  14 hlasů 

4. Řešit nedostatek parkovacích míst pro studenty a rodiče u škol 

zdarma  

12 hlasů 

5. Zřídit letní kino v oblasti Bohnic a Ládví 5 hlasů 

6. Dokončit stavbu a využití Centra Palmovka (rozestavěná budova u 

metra Palmovka), vyčistit ulice v okolí  

5 hlasů 

7. Zřídit venkovní učebny  5 hlasů 

8. Řešit problémy vyplývající z chování osob pod vlivem návykových 

látek  

3 hlasy 

9. Prodloužit intervaly na semaforech pro chodce (např. Stejskalova, 

Kundratka)  

1 hlas 

10. Zajistit zvýhodněné vstupné pro studenty do všech divadel  0 hlasů 

 

 
zapsala: Iva Hájková, koordinátorka MA21 


