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Zahájení 
 
Jednání řídil místopředseda parlamentu Jan Kubeš. Zasedání se během jeho celého průběhu 
zúčastnilo celkem 11 členů, avšak přítomno v jeden okamžik bylo vždy nejvýše 10 členů kvůli 
pozdním příchodům a předčasným odchodům. Parlament tak nebyl usnášeníschopný a 
zasedání bylo pojato jako informativní schůze.  
 
Zasedání se též jako hosté účastnili členové Studentské rady JU Jakub Vondruška Kristýna 
Mokráčková a zastupitel Milan Brabec, který byl pověřen zpracováním zápisu.  
 
Navržený program  
1) Budoucnost Háječku 
2) Výstup ze Studentského jamování nápadů 
3) Studentská rada 
4) Představení projektu AIESEC 
5) Různé 
 
 
1. Budoucnost Háječku 
Zastupitel Milan Brabec upozornil členy studentského parlamentu, že město chystá kompletní 
obnovu parku Háječek včetně areálu letního kina. V současnosti se připravuje zadání pro 
architektonickou soutěž, k němuž bude moci parlament přispět svými připomínkami. Zajití a 
rozešle členům parlamentu podkladové materiály, na příští zasedání nechť si členové 
parlamentu připraví připomínky. 
 
 
2. Výstup ze Studentského jamování nápadů 
Jakub Axman podal informaci o Studentském jamování nápadů, které Respekt Institut pořádal 
v předchozím týdnu. Vznikly 4 projekty, do nichž bylo zapojeno 20 studentů. Každý den se 
konaly workshopy, poté veřejná prezentace 19. 4., kde diváci i odborná komise složená ze 
zástupců Respekt Institutu a radních města vybrali jako nejlepší projekt V Budějicích cesta 
(turistická stezka po zajímavostech a neobvyklostech Č. Budějovic). Projekt získal cenu 4000 
Kč, které budou použity na jeho realizaci.  
 
 
3. Studentská rada 
Jakub Vondruška podal stručnou informaci o činnosti SR JU, resp. studentských aktivitách JU. 
Nový rektor je mnohem více otevřen studentům, příležitost pro rozvoj studentských aktivit: 
studentské akce oslav 20. výročí univerzity, JU se letos poprvé oficiálně účastní majálesu; mají 
ambice pokračovat a dále činnost rozvíjet.  
 
Manželé Doležalovi (Horká Vana) též připravují projekt univerzitní studentského klubu 
v oblasti kolejí, který by snad mohl mít podobu jurty, možné otevření 2013, nyní oběhávají 
úřady.     
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4. představení projektu AIESEC 
Kristýna Mokráčková z Jihočeské univerzity prezentovala celosvětové sdružení studentů 
AIESEC, se zaměřením na jeho činnost pro středoškolské studenty. AIESEC je největší 
nezisková studentská organizace na světě, 4000 firemních partnerů, 60 000 členů, která 
pořádá zahraniční kulturní nebo odborné stáže a také tábory My better myself, kde se 
účastníci naučí rozvíjení týmové spolupráce, vedení týmu, zlepší si osobnostní a komunikační 
dovednosti. Cena tábora 6000 Kč za dva týdny, pokud účastník přivede kamaráda, získá slevu 
50%. 
 
Milan Brabec umístí informační materiály AIESEC na facebookovou stránku Studentského 
parlamentu, další info na www.aiesec.cz či přímo u Kristýny Mokráčkové (e-mail 
k.mokrackova@gmail.com). 
 
 
5. Různé 
Miroslav Dvořák ve škole zjišťoval, co zlepšit ve Stromovce, od spolužáků získal návrhy: 
skatepark, občerstvení, zlepšit cesty/asfalt kvůli in-line bruslení, záchodky, stojany na kola, 
více laviček, večer diskotéka, beach hřiště.  
 
Denisa Patricie Bošanská a Jakub Axman informovali ostatní členy parlamentu o své návštěvě 
zasedání Dětského zastupitelstva 23. 4., které bylo věnováno především přípravě na diskuse 
s politiky v rámci projektu Mládež a město. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Milan Brabec 
 
Ověřil: Jan Kubeš 
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