
 

 

 

FÓRUM MLADÝCH 2018 – VÝSLEDKY ANKETY 

 

Stručné shrnutí Fóra mladých 

Fórum mladých se konalo 26. dubna 2018 v Kulturním domě Ládví. Účastnilo se ho 43 studentů, 

zástupců z 20 základních a středních škol v MČ Praha 8. 

Fórum mladých pořádalo Zastupitelstvo mladých s MČ Praha 8.  

Studenti na fóru navrhli 10 prioritních námětů v těchto tematických oblastech: 

Oblast student a škola 

• Zřídit rodilé mluvčí 

• Zlepšit komunikaci studentů a školy 

Oblast doprava  

• Zrušení modrých zón u škol 

• Vybudování sídlištních parkovišť 

Oblast veřejný prostor a bezpečnost  

• Krakov – spojovací můstek – problémová mládež – kontrola pohybu osob policií 

• Bulovka a metro Kobylisy – pohyb závislých osob a lidí bez domova, stálé problémy – 
spolupráce např. DROP IN 

Oblast kultura, sport, životní styl  

• Motivovat mladé umělce (např. formou soutěží – literární, scénáristické) 

• Větší informovanost ohledně kulturních akcí a centrech 

Oblast územní rozvoj 

• Revitalizace prostředí Normy (Štěpničná) – nechceme výškové budovy 

• Nechceme Kaufland v Bohnicích 

Na závěr fóra přítomní studenti hlasovali o těchto 10 prioritních námětech. Na 1. – 3. místě se podle 

počtu hlasů objevily tyto náměty: 

- Motivovat mladé umělce (např. formou soutěží – literární, scénáristické)  

- Nechceme Kaufland v Bohnicích 

- Problémové osoby pod vlivem návykových látek a bez domova v oblasti Bulovka a metro 

Kobylisy 

 

 



 

 

Anketní hlasování 

Všech 10 prioritních námětů bylo následně zahrnuto do anketního hlasování, které proběhlo v květnu 

a červnu 2018 na 17 zúčastněných školách mezi studenty ve věkové struktuře od druhého stupně ZŠ. 

Rozdáno k vyplnění bylo celkem 4 000 anketních lístků, platných lístků bylo odevzdáno 1 589.  

Anketní hlasování papírovou formou proběhlo na těchto školách:  

ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ Burešova, ZŠ Glowackého, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Libčická, ZŠ Palmovka, ZŠ 

Žernosecká, ZŠ Don Bosco, ZŠ Německo-českého porozumění, PORG ZŠ a gymnázium, Gymnázium U 

Libeňského zámku, Gymnázium Ústavní, Karlínská obchodní akademie a VOŠE, Karlínské gymnázium, 

SŠ umění a designu Náhorní 

 

Výsledky anketního hlasování dle počtu získaných hlasů: 

1. Řešit problémy související s osobami pod vlivem návykových látek a bez domova v oblasti 

Bulovky a metra Kobylisy – 594 hlasů 

2. Zrušit modré zóny u škol – 556 hlasů 

3. Zajistit ve školách pro výuku cizích jazyků více rodilých mluvčích – 487 hlasů 

4. Nechceme výstavbu Kauflandu v Bohnicích – 337 hlasů 

5. Motivovat mladé umělce (např. formou soutěží - literární, scénáristické) - 308 hlasů 

6. Zvýšit kontroly pohybu osob a problémové mládeže u spojovacího můstku na Krakově v 

Bohnicích - 280 hlasů 

7. Zlepšit komunikaci mezi studenty a zástupci škol – 256 hlasů 

8. Postavit nová sídlištní parkoviště – 235 hlasů 

9. Revitalizovat prostředí Normy (Štěpničná - nechceme výškové budovy) – 162 hlasů 

10. Zlepšit informovanost o konání kulturních akcí, o centrech kultury – 109 hlasů 

 

 

Zapsala: Iva Hájková 

 

 


