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Nápady, témata a problémy, které zajímají mladé lidi na komunální úrovni 

Výstupy programů z projektu Studenti v regionech diskutují se zastupiteli 

 

Projekt „Studenti v regionech diskutují se zastupiteli“, spolufinancovaný programem Evropské 

unie Erasmus+ byl organizací Agora CE realizován od srpna 2019 do července 2022. Do 

projektu se zapojilo více než 540 mladých lidí ve věku 13 – 19 let ze středních a základních 

škol jako účastníci vzdělávacích workshopů, 16 mladých lidí ve věku 18 – 30 let v roli lektorů 

a více než 55 osob s rozhodovací pravomocí – zastupitelů, starostů, místostarostů i zástupců 

městských úřadů. V rámci projektu se uskutečnila 3 školení pro lektory a programy pro 21 

skupin mladých účastníků z různých měst, škol a tříd. 

Tento dokument shrnuje zaznamenané výstupy mladých lidí z jednotlivých programů. Popisuje 

témata a problémy, které ve svých městech definovali, dále pak shrnuje, jaké nové cvičné 

politické strany účastníci v jednotlivých městech vytvořili, a jaká témata mladí lidé 

rozpracovávali do podrobnějších návrhů projektů.   

 

Liberec (24. 10. a 26. – 27. 11. 2019) 

Strany: strana ZDAR, strana HLATT, Spolupráce strany - SZLK, OČISTA 

Návrhy projektů: Zajištění pozice koordinátora ve zdravotnictví pro Liberecký kraj, Výstavba 

nového parku na pozemku bývalé textilany, zvýšení informovanosti pedagogických pracovníků 

v sekundárním vzdělávání s doprovodnými preventivními programy, Vytvoření funkčního 

systému a zefektivnění recyklace a zpracování odpadu v Libereckém kraji   

 

Čáslav (21. 12. 2021) 

Strany a návrhy projektů: 

- Povyražení ve volném čase teenagerů (4teens) 
- Větší bezpečnost pro občany Čáslavi (NO21) 
- Změna územního plánu (TOP 05) 
- Realizace multifunkční sportovní haly (Čáslav pro sport) 

Další témata: nedostatek míst pro mladé, více příležitostí a podpory pro sport ve městě, řešení 

situace s nepřizpůsobivými lidmi v Čáslavi, nebezpečné odpady na skládce, městská 

nemocnice, mohou mladí ovlivnit veřejný prostor ve městě? a jak?, msto není moderní, je zde 

málo obchodů, chybí obchod se zdravou výživou, chybí parky 
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Žatec (19. – 20. 4. 2022) 

Strany: Zástupci sportu dětí a mládeže (ZSDM), K.O. – Kulturní organizace, Síla žateckého 

lidu (SŽL), Žatec Plus (Ž+), Nestranní ekologové (NE), Kolonie kultu kultury (KKK), POSPOLU 

– Spolu pro veřejnost, 

Témata: autobusové nádraží (bezpečnost, čistota), opravy chodníků a silnic, zlepšení kvality 

péče v nemocnici Žatec – renovace nemocnice, málo kulturního vyžití, nevyužívané, zchátralé 

domy, budovní cyklostezky/cyklostezek – prodloužení, vandalismus ve veřejném prostoru, 

posílení výsadby zeleně, revitalizace parků, „houkání věže“, kulturní dům Moskva – zanedbaný 

stav, vlastnictví, renovace sportovní haly, nedostatek nákupních prostor, obchodů, např. 

restaurace pro vegetariány, rekultivace náměstí, nedostatek odpadkových košů, nepořádek 

v ulicích/ve městě a okolí, nedostatek bydlení  - bydlení pro nouzové rodiny, nedostatek 

parkovacích míst, větší podpora sportu mládeže, více místa na procházky (v přírodě), postavit 

bazén, vylepšení koupaliště, špatná dostupnost dopravy, nedostatek spojů, více laviček, 

obnova parků, nebezpečí v parcích, kino 

 

Ústí nad Labem (26. – 27. 4. 2022) 

Strany: Sportovní nezávislá strana (SNS), Nádherní zelení (NZ), Be safe (BS), Ústečáci 

v sobě (ÚVS) 

Návrhy projektů: bezpečnost, sport, kultura a životní prostředí. 

Další témata: životní prostředí, finance a rozpočet, dětská hřiště a parky, cestovní ruch, 

odloučené lokality, znečištění, renovace, nepříjemné obrázky z protestních akcí proti potratům, 

nezaměstnanost, bezpečnost, kultura, MHD a infrastruktura, sport, problematika návykových 

látek 

 

Litoměřice (4. – 5. 6. 2022) 

Strany a návrhy projektů:  

- Strana všech: navrhuje schválit realizaci parkovacího domu v Daliborově ulici, záchytného 

parkoviště Na Vinici s navazující kyvadlovou dopravou do centra a návrh panu zastupiteli 

Urbánkovi na výstavbu soukromého parkoviště v ulici Kapucínská. 

- MMM: navrhuje schválit záměr předělání kasáren na studentské byty 2+1 a možností 

ubytování po prokázání se potvrzením o studiu. 

- Sdružení občanů a studentů: navrhuje schválit větší spolupráci města s ministerstvy, 

zastupitelskými úřady a Evropskou unií ve věci řešení situace drahého a nedostupného 

bydlení. 

- Přechody: navrhuje schválit zřízení retardérů před budovou soudu a zavést sdílené 

prostory v periferiích města (Pokratice). 

Další témata: veřejné WC, autobusové spoje, dopravní hřiště, více zeleně, zábavný podnik, 

přechody, doprava v centru, nemocnice, parkování, chybí podnik otevřený 24/7, nedostatek a 

drahé bydlení, policie a bezpečnost, etiketa pejskařů 
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Úpice (9. – 10. 5. 2022) 

Strany a návrhy projektů: rekonstrukce divadla, posílení bezpečnosti, např. pomocí navýšení 

počtu strážníků a kamer, vybudování nových autobusových zastávek a nápady na vylepšení 

studijních podmínek na Městském gymnáziu. 

- Lidový spolek demokratů (LSD): Rekonstrukce divadla Aloise Jiráska: Jednání o projektu, 

zda bude uvolněno dostatek financí na 1 rok nebo zda rekonstrukci rozdělit na více let. 

Zřídit bufet ve formě občerstvení nebo automatu. 

- Tři stateční: Rozšíření městského kamerového systému o 3 kamery (u Žižka, schody u 

Bláhovky, prostor parkoviště u Tomana). Navýšení počtu strážníků městské policie o 3 

strážníky, navýšení rozpočtu MP o 3 miliony. Vybudování chodníků podél komunikace do 

Radče. (Podpora financování škol v provádění preventivních programů.) 

- Budoucí úžasná strana (BUS): Vybudování nových zastávek s osvětlením a kamerovým 

systémem. Návrh dopravci o posílení spojů. 

- Strana pro gymnázium (SPG): Navrhuje vypracování studie projektové dokumentace, 

schválení dotace a realizaci a nákup vybavení pro zlepšení studijních podmínek na 

gymnáziu 

Další témata: chybí železnice, zastaralé kino, opuštěné textilky, lidé využívající zastávku jako 

toaletu, nedostatky gymnázia, Bláhovka, velký výskyt nebezpečných lidí, nová zastávka 

postavená bez laviček, školní jídelna, málo aktivit hvězdárny, postavit Albert, parkování pod 

městem, skate park, cesta Radeč, lavička a střecha zastávky, lepší dopravní spoje, zvýšení 

bezpečnosti pomocí kamer, lepší bezpečnost obecně, tenisové kurty – opuštěné změnit 

v hřiště pro školu, větší propagace kulturních akcí 

 

Česká Skalice (10. – 11. 5. 2022) 

Strany a návrhy projektů:  

- Úsvit ke zdraví: Navrhují zastupitelstvu, aby schválilo rekonstrukci dolního hřiště, 

dostavění a zpevnění cyklostezky kolem Rozkoše a postavení cyklostezky do Náchoda a 

Jaroměře a zavedení kamerového systému. 

- Česká Skalice pro mladé (ČSPM): Navrhují zastupitelstvu, aby schválilo výstavbu 

multifunkční budovy pro trávení volného času. Dále navrhují zastupitelstvu, aby zajistili, že 

do konce roku 2023 bude nalezen vhodný pozemek pro výstavbu skateparku.   

- Komunikace České Skalice: Navrhují zastupitelstvu, aby schválilo přemístění retardérů v 

ulici Hálkova, aby město zajistilo jednání s obyvateli parkujícími v ulici Hálkova (aby se v 

ulici dalo autem otočit) a aby město vstoupilo do jednání s krajem ve věci Jiráskovy a 

Bezručovy ulice. 

- Českoskalická pravicová strana pokroku (ČSPSP): Navrhují zastupitelstvu, aby schválilo 

pořízení více kamer a více strážníků pro zajištění bezpečnosti ve městě. 

- NE špatným věcem: Navrhují zastupitelstvu, aby schválilo zbourání současných veřejných 

toalet a jejich přesunutí do nevyužitých prostor v budově radnice  

- MOŽNÁ: My obhajujeme život našich automatů: Navrhují zastupitelstvu, aby podpořilo 

nápad pořídit do základní školy automaty na občerstvení. 
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Další témata: přístřešek na náměstí, vylepšit náměstí, cyklověž, atletický stadion, lepší 

chodníky, cyklostezky, nová posilovna, více kaváren, doprava v Jiráskově ulici, chybějící 

automaty ve škole, kino, klub, problémy s drogami, čínská restaurace, chybí prostory ke 

scházení se, skate park, další supermarket 

 

Frýdek-Místek (10. – 11. 5. 2022) 

Strany a návrhy projektů:  

- Zelený Frýdek-Místek: zlepšení odpadového hospodářství a zvelebení města 

- NEŠD: přeprogramovaní časového harmonogramu přechodů na dvou místech 

- Revitalizační strana Frýdek-Místek: revitalizace a rekonstrukce městských objektů – WC 

v sadech B. Smetany, WC na Frýdeckém náměstí, WC na Místeckém náměstí.  

- Hnutí E.K.O.: častější úklid města, zapojení občanů do úklidu města, častější vyvážení 

košů. Altánek v místeckém parku. 

- Zlatý gang: úprava veřejných prostorů – zbourání herny, výstavba paneláku a parkoviště, 

bezpečnostní pracovníci a kamery do skateparku a lepší bezpečnost u školky Pastelka, 

nakoupit lepší koše a instalovat wifi do MHD 

- Možná: městská doprava a parkovací místa – výstavba přechodu pro chodce na ulici 

Dobrovského, v ulici Na Příkopě, přechod v nemocnici v ulici Elišky Krásnohorské, 

modernizace autobusové zastávky Na Veselé, zpomalovaní prahy na Nové dvory 

- ZPFM: dětské oddělení, praktičtí lékaři – nabídnout lékařům větší benefity a tím je přilákat 

do města 

- PSD: postavit druhu tělocvičnu 2. ZŠ 

Další témata: málo laviček, Frýda, problém s feťáky, odpadky, potřeba revitalizace a 

rekonstrukce budov, bezdomovci, dětští lékaři, koloběžky v autobusech, málo laviček ve 

městě, ulice Slezská, doprava a semafory, ekologie a životní prostředí, sport, doprava, sport, 

životní prostředí, rekonstrukce, ekologie ve městě, málo laviček, bezdomovci. 

 

Sedlčany (16. – 17. 5. 2022) 

Strany a návrhy projektů: 

- Tatran (TTN): odkup a zpevnění povrchu parkoviště za gymnáziem  

- Strana teplý blok (STB): zlepšení školní jídelny 

- Poslední kapka: stavba koupaliště 

- Politická strana pro boj s nebezpečným ptactvem: problém dotěrného vodního ptactva  

- Automobiloví géniové (AMB): využití areálu Doliny  

- VVAJP: rekonstrukce sokolovny 

- Společenství dinoparku (SPD): vybudování nového zábavního parku a centra ve městě  

Další témata: moderní vybavení ve školách, rekonstrukce Rozvoje, jídelna 1.ZŠ, vyčištění 

Kotliny, chodník v Luční ulici, funkční městská policie, vybudování parkoviště za gymnáziem, 

plavecký bazén/koupaliště, rekonstrukce kina, založení parku, WC na autobusovém nádraží 

zdarma, agresivní labutě na přehradě,  
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Kladno (18. – 19. 5. 2022) 

Strany: Kladenští lovci mamutů (KLM), Založení (LOŽ), Potřeba pro asfalt (PPA), Slova 

nestačí (SLON), Revolucionářská agenda kladenských elit (RAKLE) 

 

Ústí nad Orlicí I. (23. – 24. 5. 2022) 

Strany a návrhy:  

- BPV (Bezpečnost pro všechny): bezpečnost pro ženy a bezpečnost pro občany ve 

městě 

- WeDvou proti odpadu (WeDvou22) 

- Pro Ústí 22 (PÚ22) 

- Městská infrastrukturní lidově fantastická strana (MILFS) 

Další témata: bezpečnost ve městě, podchody, nakládání s odpady, zájem o více akcí ve 

městě, nepořádek v parcích, prostor pro trávení volného času, více zeleně či infrastruktura. 

Studenti se v rámci programu věnovali např. tématům větší bezpečnosti pro ženy a občany ve 

městě 

 

Ústí nad Orlicí II. (24. – 25. 5. 2022) 

Strany a návrhy:  

- SUS (Společensky unikátní strana): zvelebení města – přestavba kruhového objezdu 

u Hernychovy vily, rekonstrukce nadzemní části podchodů 

- SEKS (Sociálně environmentální komunální strana): revitalizace parku u Roškotova 

divadla 

- TRASH (Transparentně radikální asociace sociálních hodnot): nahrazení odpadkových 

košů v centru a okolí koši na třídění 

- SSSZ (Sportovně sociální strana zelených): změna územního plánu pro výstavbu bytů 

 

Slaný (25. – 26. 5. 2022) 

Strany: Naše doprava (ND), hnutí Problémy málo peněz (PAMP), Změna dopravy a zastávek 

(ZDAZ), Možná to zvládneme (MTZ) 

Návrhy projektů: Revitalizace veřejného prostoru ve městě, úprava autobusových zastávek 

ve městě, frekvence meziměstské autobusové dopravy, opatření pro snížení kriminality 

v problémových městských oblastech 
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Vysoké Mýto (31. 5. – 1. 6. 2022) 

Strany a návrhy projektů: 

- Modernizace českého autobusového nádraží (MČAN): Modernizace autobusového 

nádraží 

- Lepší budoucnost pro lidi (LBPL): Více sezení na autobusových a vlakových 

zastávkách 

- EKObordel (EKOb): Řešení problému nepořádku ve městě 

- AADA: Bezpečnost města 

- Hnutí NE: Stavba sportovního střediska 

- Nekorektní Evropa! (NE): Zabezpečení sídliště a ochrana lidu 

Další témata: instalace pítek, úprava vzhled města, modernizace autobusového nádraží, 

problémy s bezdomovci, bezpečnost, dopravní zácpy na hlavních tazích městem, dopravní 

spoje MHD, nepořádek ve městě, chybí ledová plocha v zimě, málo míst kde trávit čas, 

obchodní centrum, vlakové nádraží, málo kulturních akcí, opravit park a vytvořit jich více,  

 

Hostinné (2. – 3. 6. 2022) 

Strany a návrhy projektů:  

- Ženy KKK (ŽKKK): rozšíření kamerového systému v Hostinném 

- Gastronomická enormní jednota (GEJ): odkoupení prostoru pro restauraci 

- CHABŘI: umístění recyklačních košů 

- Za naše město (ZNM): výstavba basketbalového hřiště 

- NE bude hůř: rozšíření a zlepšení policie v Hostinném 

Další témata: feťáci v parku a další nebezpeční lidé ve městě, COOP, agresivní děti na 

koloběžkách, Tatran – chybí koše, špatná společnost večer v parku, městská policie, 

restaurace, téma sportu a kultury 

 

Bakov nad Jizerou I. (6. – 7. 6. 2022) 

Strany a návrhy projektů:  

- Děti a Sport (DaS): Zvýšení podpory sportovních klubových aktivit v Sokolovně  

- Plníme Vaše Sny (PVS): Rekonstrukce kina v Bakově nad Jizerou  

- České Sportovní Sdružení (ČSS): Realizace hřiště s umělým povrchem v areálu 

bakovského fotbalového hřiště  

- Sfinga (SFG): Rekonstrukce koupaliště   

- Občané Bakova nad Jizerou (OBnJ): Rekonstrukce koupaliště 

- Záchrana zeleně ve městě (ZZM): Akce „výsadba stromů“  

- Bakovská Organizace Kulturních Akcí (BOKA): Uspořádání Streetfood/hudebního festivalu 

- ČTMV: Navýšení podpory na kulturní akce v Bakově nad Jizerou 

Další témata: obnovení kina, doprava, koupaliště, zdravotnictví, sportovní hala, sokolovna, 

společenské akce, školství, zeleň ve městě, komunikace s občany 
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Bakov nad Jizerou II. (6. – 7. 6. 2022) 

Strany a návrhy projektů:  

- Děti a Sport (DaS): Zvýšení podpory sportovních klubových aktivit v Sokolovně  

- Plníme Vaše Sny (PVS): Rekonstrukce kina v Bakově nad Jizerou  

- České Sportovní Sdružení (ČSS): Realizace hřiště s umělým povrchem v areálu 

bakovského fotbalového hřiště  

- Sfinga (SFG): Rekonstrukce koupaliště   

- Občané Bakova nad Jizerou (OBnJ): Rekonstrukce koupaliště 

- Záchrana zeleně ve městě (ZZM): Akce „výsadba stromů“  

- Bakovská Organizace Kulturních Akcí (BOKA): Uspořádání Streetfood/hudebního festivalu 

- ČTMV: Navýšení podpory na kulturní akce v Bakově nad Jizerou 

 

Vrchlabí (8. – 9. 6. 2022) 

Strany a návrhy projektů:  

- strana KLOBOUK: Návrh na zlepšení prostředí na autobusovém nádraží, strana Zelené 

děti: Návrh na rekonstrukci městského parku,  

- strana Za deparatizaci Kačáku: Návrh na vytvoření a realizaci projektu revitalizace rybníku 

Kačák,  

- Strana rovnosti silnic a občanů: Návrh na podání žádosti o vybudování semaforu na 

přechodu u gymnázia,  

- strana Stavební blok: Návrh na rekonstrukce konkrétních nevyužívaných staveb, projekt 

startovacích bytů. 

Další témata: sportovní hala, podpora sportů, MHD, úprava košů a kontejnerů, kultura, 

nedotahování projektů, přechody, chodníky, rozšíření nákupní zóny, cyklostezky, neprůjezdné 

stavby 

 

Jihlava (14. – 15. 6. 2022) 

Strany: Benefity státní svobody (BSS), Strana vzdělanosti a spravedlnosti (SVS), Udržujeme 

nádraží zdravé (UNZ), Strana pěti stromů (SPS), Nech to bej (NVM), MAHAMA 
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Český Brod I. (15. – 16. 6. 2022) 

Strany a návrhy projektů: 

- Nezávislé sdružení demokratů a politiků (NSDaP): Preventivní programy pro školy 

a veřejnost. Zpřístupnění a renovace veřejných míst, Nábor bezpečnostních složek, 

Kamerové systémy.  

- Pro bezpečnější Brod (PBB): Výstavba bezpečnostních kamer, Náborové příspěvky 

pro nové policisty, Zahájení projektu na výstavbu centra pro drogově závislé.  

- Českobrodské odpočinkové zóny (ČBOZ): Demolice budovy v areálu ZZN, Koupě 

pozemku pro cyklostezku, Vytvoření projektu cyklostezky. 

- Koupaliště a bazény (KaB): Vybudování koupaliště či bazénu. 

- Broďáci (BRO): Vybudování chodníku a přechodu. 

- Bezpečnost na ulicích (BNU): Zabezpečení ulice Žižkova – realizace nového 

přechodu, renovace přechodu z Komenského ulice, umístění nových lamp. 

- Pro zdravou planetu (PZP): Nákup auta pro technické služby, Realizace motivačního 

plánu na třídění odpadu pro občany. 

Další témata: bezpečnost (narkomani, feťáci, alkohol, špatné chování lidí na veřejnosti), 

nepořádek (špinavé lavičky, zdi, cesty, schody na náměstí a nádraží), infrastruktura 

(nedostatek přechodů – např. u školy, špatné silnice a chodníky, špatné postavení kostiček na 

chodníku, uvařené cesty kvůli opravám), chybí park/odpočinková zóna (chybí větší park, více 

parků, větší les), křižovatka u nádraží (postavit kruhový objezd), autobusová zastávka (chybí 

zastávka před školou), bazén, koupaliště (postavit ve městě bazén nebo koupaliště), 

bezohlední řidiči, málo laviček 

 

Český Brod II. (11. 3. a 15. – 16. 6. 2022) 

Strany a návrhy projektů: 

- Nezávislé sdružení demokratů a politiků (NSDaP): Preventivní programy pro školy 

a veřejnost. Zpřístupnění a renovace veřejných míst, Nábor bezpečnostních složek, 

Kamerové systémy.  

- Pro bezpečnější Brod (PBB): Výstavba bezpečnostních kamer, Náborové příspěvky 

pro nové policisty, Zahájení projektu na výstavbu centra pro drogově závislé.  

- Českobrodské odpočinkové zóny (ČBOZ): Demolice budovy v areálu ZZN, Koupě 

pozemku pro cyklostezku, Vytvoření projektu cyklostezky. 

- Koupaliště a bazény (KaB): Vybudování koupaliště či bazénu. 

- Broďáci (BRO): Vybudování chodníku a přechodu. 

- Bezpečnost na ulicích (BNU): Zabezpečení ulice Žižkova – realizace nového 

přechodu, renovace přechodu z Komenského ulice, umístění nových lamp. 

- Pro zdravou planetu (PZP): Nákup auta pro technické služby, Realizace motivačního 

plánu na třídění odpadu pro občany. 

Další témata: narkomani, feťáci (náměstí, skatepark – obtěžují lidi), místní veřejné WC 

(špinavé), málo parků a přírody (k odpočinku a rekreaci), neopravené silnice a chodníky 

(objížďky a uzavření), nádraží (narkomani, staré), Šembera (jsou u ní odpadky), škola, ulice 

Žižkova 


