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Zápis z Fóra mladých 2018 

 

Datum a čas konání: 26. dubna 2018 od 9 do 12 hodin 

Místo konání: Kulturní dům Ládví, velký sál 

Přítomno dle prezenční listiny: 43 studentů, zástupců z 20 základních a středních škol v MČ 
Praha 8 

Moderátor: Petr Vilgus, místostarosta MČ Praha 8, Petr Nachtman, starosta Zastupitelstva 
mladých Praha 8 

Přítomní radní, zastupitelé a pracovníci ÚMČ Praha 8: 

Petr Vilgus, místostarosta MČ Praha 8  

Jana Solomonová, radní MČ Praha 8 

Vít Céza, zastupitel MČ Praha 8 

Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR 

Markéta Lexová, kancelář Národní sítě Zdravých měst ČR 

Jan Macke, vedoucí oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra ÚMČ Praha 8 

Alena Bicanová, vedoucí oddělení sociální intervence a prevence, Odbor sociálních věcí 

Andrea Daňková, kancelář starosty MČ Praha 8 

Iva Hájková, vedoucí oddělení strategického rozvoje a MA21 

Jana Martínková, referentka oddělení strategického rozvoje a MA21 

Lenka Černínová, referent oddělení strategického rozvoje a MA21 

Vladimír Slabý, oddělení kultury, sportu a mládeže 

Zápis: 

Fórum mladých pořádala městská část Praha 8 ve spolupráci se Zastupitelstvem mladých 
Praha 8 

Na úvod proběhlo přivítání zástupci vedení úřadu. Studenty pozdravil místostarosta Petr Vilgus, který 

spolu s Petrem Nachtmanem, starostou Zastupitelstva mladých Praha 8, fórum moderoval.  

Zastupitelstvo mladých fórum připravilo organizačně, zajistilo občerstvení a mělo na starosti diskuze 

u jednotlivých stolů. 



   

 

   
 

 

V průběhu dopoledne se do diskuse se studenty zapojila radní Jana Solomonová, zastupitel Vít Céza a 

také odborníci z řad zaměstnanců úřadu.  

Prvním bodem programu bylo vzájemné seznámení studentů u tematických stolů. Následovala 

prezentace místostarosty Petry Vilguse, ve které sdělil, jak jsou řešeny podněty z Fóra mladých 2017. 

Vojta Pruška prezentoval aktivity Zastupitelstva mladých. 

Studenti byli rozděleny k tematickým stolům. Vedení diskuze u stolů a zápis podnětů a pozitiv měli na 

starosti členové Zastupitelstva mladých. 

Přehled TÉMATICKÝCH STOLŮ na Fóru mladých 2018: 

student a škola  

doprava 

veřejný prostor a bezpečnost 

kultura, sport, životní styl  

územní rozvoj 

Následoval vědomostní kvíz sestávající se z otázek historických, místopisných, kulturních a obecných 

vztahujících se k MČ Praha 8. U každé otázky bylo na výběr několik možností, ne vždy byla jen jedna 

správná.  

Dosavadní hry měly studenty 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 pozitivní. 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 byly zařazeny mezi prioritní: 

Oblast student a škola 

Podněty: 

• Zřídit rodilé mluvčí 

• Zlepšit komunikaci studentů a školy 

• Lepší organizace v jídelnách (předbíhání, málo místa) 

• Jídelny – speciální požadavky (vegetariáni) 

• Zlepšit vybavení (sedačky, skříňky, atd.) 

• Více praxe v hodinách 

Pozitiva: 

• Zájezd do Anglie 

• Sportovní soutěže 



   

 

   
 

 

• Olympiády 

• Mathausen - návštěva 

Oblast doprava  

Podněty: 

• Zrušení modrých zón u škol 

• Vybudování sídlištních parkovišť 

• Navýšení intervalu bus linky 183 (interval 10 – 15 minut) 

• Zkrácení bus linky 177 (Bohnice – Žižkov, Žižkov – Chodov) 

• Zrušení „Tesco“ linek 

• Kolony na Palmovce 

• Zrušení jízdy kamiónů v Libni 

Pozitiva: 

• Libeňský most (provizorní most, poté demolice se zachováním současné kapacity) 

• Elektrobusy 

• Noční linky 

• Řešení výluky v Zenklově ulici 

Oblast veřejný prostor a bezpečnost  

Podněty: 

• Krakov – spojovací můstek – problémová mládež – kontrola pohybu osob - policie 

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

• Zlepšit prostředí Odra a Krakov (Bohnice) 

• Poliklinika Mazurská – výtržnosti a problémy s bezdomovci u Botanické zahrady 

• Problémová cesta – Na Farkách 4 – V Podhoří 18 

• Udržování pořádku Nad Sokolníky – bývalé zdravotní středisko 

• Využití prostoru u Thomayerových sadů – Rokytka 

• Bulovka – problémová cesta od tramvaje k nemocnici 

• Palmovka – nevyužité plochy – hřiště 

• Nahrazení asfaltových cest dlážděnými  - proces stavby – osazení zelení 

• Křižovatka u zastávky Stejskalova – výstupní ostrůvek 

Pozitiva: 

• Rekonstrukce ulice Pod Čimickým hájem 

• Bezproblémový kamerový systém 

• Rekonstrukce prostranství kolem Krakova 

• Prostor metra Ládví – zlepšení 

• Zeleň – parky na Palmovce 

• Využití prostor na sportovní účely 



   

 

   
 

 

 

Oblast kultura, sport, životní styl  

Podněty: 

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

• Větší informovanost ohledně kulturních akcí a centrech 

• Zavedení stálých kin na Praze 8 

• Letní kino – lepší provedení 

• Obnova naučných stezek 

• Výstavba volně dostupných fotbalových hřišť 

Pozitiva: 

• Sportovní vyžití na Praze 8 

• Kluziště (lední) 

• Workout hřiště 

• Dostatek knihoven 

• Dostatek akcí 

• Kopec na Palmovce 

• Velké množství alternativních center (kulturní) 

Oblast územní rozvoj 

Podněty: 

• Revitalizace prostředí Normy (Štěpničná) – nechceme výškové budovy 

• Nechceme Kaufland v Bohnicích 

• Revitalizace Palmovky (nejsme spokojeni s aktuálním návrhem) 

• Inteligentně zabezpečit školy (rozvoj) 

Pozitiva: 

• Dostatek zeleně 

• Dostatek dětských hřišť 

• Dostatek stravovacích míst 

• Hezké kanceláře P8 

• Průběh opravy Krakov 

 

Po hlasování o prioritách byl vybrán podnět, který získal nejvíce hlasů – „Motivovat mladou generaci 
k umělecké činnosti (soutěže, akce…)“ a ten studenti u každého stolu rozpracovali a navrhli postup, 
jak ho řešit. Pokusili se stanovit harmonogram, rozpočet, s kým na projektu bude možno 
spolupracovat a určit cílovou skupinu, pro kterou je projekt určený. Následně svůj postup 
prezentovali ostatním a ti ho ohodnotili. Cílem bylo zjistit, zda je projekt realizovatelný a s jakými 
finančními náklady a náročností. 



   

 

   
 

 

 

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 
přistupováno i při řešení na jednotlivých odborech ÚMČ Praha 8. 

 

Přehled námětů z Fóra mladých 2018, seřazeno podle počtu získaných hlasů při hlasování na Fóru 
mladých 

 

1. Motivovat mladé umělce (např. formou soutěží – literární, 

scénáristické)  

22 hlasů 

2. Nechceme Kaufland v Bohnicích  16 hlasů 

3. Problémové osoby pod vlivem návykových látek s bez domova 

v oblasti Bulovka a metro Kobylisy  

13 hlasů 

4. Zřídit rodilé mluvčí ve školách  11 hlasů 

5. Zlepšit komunikaci studentů a školy 7 hlasů 

6. Zrušení modrých zón u škol  5 hlasů 

7. Vybudování sídlištních parkovišť  5 hlasů 

8. Revitalizace prostředí Normy (Štěpničná – nechceme výškové 

budovy)  

5 hlasů 

9. Větší informovanost ohledně kulturních akcí, centrech  2 hlasy 

10. Krakov – spojovací můstek – problémová mládež – kontrola pohybu 

osob - policií  

2 hlasy 

 

 
Na závěr mohli všichni vyplnit hodnotící dotazníky. Odevzdáno bylo 30 hodnotících dotazníků. 

Níže jsou přepsány doslovně odpovědi na dotazy v dotazníku. 

S čím jsem byl/a spokojen/a? Popřípadě, jak byste ohodnotil/a organizaci? 

• Se vším jsem byl spokojen a doufám, že setkání i naplní cíle. 

• Mohl jsem vyjádřit svůj názor, jak jsem chtěl. 



   

 

   
 

 

• S celou akcí. 

• Organizace byla velmi dobrá, zajímavá. 

• Se vším jsem byla spokojena. 

• Velmi dobrá. 

• Výborné zpracování 

• S programem samotným jsem byl spokojen. 

• Organizace byla dobrá. 

• Mnoho dobrých nápadů, ale ty podstatné se vůbec nedostaly do 10P. 

• Velmi dobrá atmosféra, dávám 10/10. 

• Pěkná organizace, příjemná atmosféra. 

• Suprové, budu se snažit nadále chodit. 

• Nevím jak, ale přišla mi to jako dobrá akce, kde se můžeme prosadit. 

• Každý návrh na zlepšení P8 byl patřičně využit. 

• Že jsem se mohla zapojit / skvělé. 

• Byla jsem spokojena hlavně s celkovou akcí a jejímu provedení. 

• S vším. 

• Jsou tu super lidi, je to tu hezké. 

• Spokojen, mohl jsem navrhnout svůj nápad. 

• S jídlem, vše fajn. 

• Se vším spokojená a organizace byla super. 

• Velká interaktivita. 

• Kvalitní organizace, vše proběhlo podle časového plánu. 

• Domlouvání ve skupinách. 

• Spolupráce. 

• Je dobře, že jim MČ P8 není lhostejná. 

• Rozdělení do skupin dle témat. Rozpracování toho vítězného. 

 

Jaké podněty/projekty dnes navrženy Vás nejvíce zaujali? 

• Zlepšení komunikace žáků s vedením školy 

• Zlepšit komunikaci studentů. 

• Více hlídat zvláštní lidi okolo metra. 

• Revitalizovat Kobylisy. 

• Nestavit Kaufland v Bohnicích. 

• Podpora mladých. 

• Péče o Kobylisy. 

• Ohledně motivování mladých umělců. 

• Podpora umělců 2x. 

• Parkoviště na sídlištích, jiné části Prahy je mají, parkovací dům na P8 vůbec není. 

• Mladí umělci, výstupní ostrůvek ve stanici Stejskalova. 

• Mladí umělci. 



   

 

   
 

 

• Nejspíš o využití starých budov (areálů), ze kterých se dělají galerie atd. 

• Elektrobusy, zlepšení celkové bezpečnosti. 

• Pomoc umělcům. 

• Komunikace školy se studenty. 

• Zařídit rodilé mluvčí.  

• Motivace mládeže. 

• Ohledně mladých, aby ukázali svůj talent. 

• Předělání Normy ul. Štěpničná, více možností pro umělce (mladé). 

• Kaufland v Bohnicích. 

• Bulovka, obnova Palmovky. 

• Vybudování parkovišť. 

• Podpora mladých umělců. 

Vlastní nápady k doplnění, které nebyly zapsány a projednány. 

• Vše tu zaznělo, akorát dětské hřiště bychom mohli více řešit. Ale bylo to tady super. 

• Kino na P8 nebo lepší letní kino než je 2x kinobus za letní prázdniny, od minule se s tím vůbec 

nic neudělalo a dnes návrh neprošel, protože byl chybně rozdělen na dva podněty. Kdyby byl 

v jednom, tak by se do 10P dostal. 

• Malé odpadkové koše na tříděný odpad v centru i na školách. Poskytnout lidem bez domova 

pomoc (oblečení, jídlo, ubytování( za např. uklízení odpoadků na ulicích… 

• Výstupní ostrůvek ve stanici Stejskalova přímo do silnice bez přechodu. 

• Nefungující hodiny u semaforu v ul. Lodžská a v sídlišti Bohnice. 

• Více zájezdů do zahraničí pro školy. 

• Před ZŠ Ústavní – Lodžská – přechod a konečná stanice ZOO – Sídliště Bohnice – rozchodit 

hodiny. Více sekání trávy. 

• Odklonění kamionové dopravy z Libně (speciálně ul. Vosmíkových). 

• Zrušení modrých zón nejen u škol. 

•  

Hodnocení setkání:   známka (od 1 do 5 jako ve škole) 

Srozumitelnost prezentací  1,5 

Příležitost pro aktivní účast  1,5 

Obsah programu – jeho pestrost 1,5 

Moderace akce    1,8 

Atmosféra akce    1.5 

Celkové hodnocení akce  1,4 

 
Zájemci o práci v Zastupitelstvu mladých se mohou přihlásit na FB ZMPPRAHA8 nebo přes Instagram 
zastupko.p8. Informace o činnosti Zastupitelstva mladých jsou na www.praha8.cz/ma21  
 

Zapsala Iva Hájková a Jana Martínková, oddělení strategického rozvoje a MA21 

http://www.praha8.cz/ma21

