
Loňský ročník vzdělávacího projektu Mládež a Město 

 

Ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem jsme nejdříve rozeslali do škol spoustu dotazníků a po jejich 

vyhodnocení vybrali 4 velká témata pro besedování se zastupiteli města. Následně jsme se 2x  setkali na 

Jihočeské univerzitě s politologem Dr. Salimem Muradem a jeho studenty a povídali si např. o tom, jak to 

(ne)funguje v jiných městech. 

 

Zároveň jsme besedovali v některých školách a sbírali nové nápady. Také jsme si vyzkoušeli, jak jednou 

zábavnou metodou diskutovat. Tak jak to dělají na tom městském zastupitelstvu! 

  

V DDM jsme si udělali malý workshop a pak již nás čekala beseda s architektem, ředitelem DDM, mluvčím 

městské policie a se sociální pracovnicí. Z města nám tehdy bohužel nikdo nepřišel.   



 

Také jsme navštívili zasedání městského zastupitelstva, kde jsme si poznamenali naše dojmy, venku jsme pak 

fotili krásy a hrůzy Budějovic. I výlet do Prahy jsme absolvovali: čekala nás Poslanecká sněmovna ČR plná 

poslanců a tři poslanci si s námi i povídali. A Pražský hrad jsme si taky prošli. 

 

  A blížil se konec a zároveň vyvrcholení celého projektu. Z fotek to tak asi ani nevypadá, ale fakt to nebylo 

vůbec špatný.  Jedna beseda proběhla v tělocvičně gymnázia Česká a druhá v aule ZŠ Bezdrevská. Besed se 

zúčastnili dokonce náměstkyně a náměstek primátora (paní Popelová a pan Podhola) a další hosté: 2 

architekti, sociální pracovnice, zástupce městské policie, 2 výše postavení úředníci a další. A rozhodně se nedá 

říct, že bychom stihli probrat všechno, co jsme měli na našich mlsných jazýčcích. Také proto jsme si pro jistotu 

všechno natočili na kameru. 

  

Projektu se zúčastnilo i spousta soutěžících: Přišla nám od nich výtvarná a literární díla a mnoho fotografií. No 

a letos nás čeká něco podobného. Jen naše besedy letos proběhnou pro změnu v klubu Horká vana a vybereme 

si také jiná témata pro besedování, abychom se neopakovali. A hlavně: probereme se zastupiteli města, co se 

stihlo či nestihlo za ten rok ve městě změnit.   

 

 


