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Zahájení 
 
Jednání řídil předseda parlamentu Martin Pikous. Zápisem byl pověřen zastupitel Milan 
Brabec.  
 
 
1. Jiří Šesták – Strategie rozvoje kultury 
 
Jednání parlamentu se jako host zúčastnil senátor a ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták; ve 
stručnosti představil přípravu Strategie rozvoje kultury a vyzval členy parlamentu k účasti na 
jejím zpracování, konkrétně v právě ustavených pracovních skupinách. Zastupitel Milan 
Brabec doplnil, že členům parlamentu zprostředkuje potřebné materiály ke Strategii rozvoje 
kultury a kontakty na odpovědné pracovníky a rozešle je e-mailem. 
 
Kontakt: Jiří Šesták, tel. 731 111 783, e-mail: jiri.sestak@jihoceskedivadlo.cz  
 
 
2. Dopis Jakuba Axmana 
 
Předseda parlamentu Martin Pikous konstatoval, že aktivita parlamentu není vysoká, na což 
poukázal ve svém rezignačním dopise adresovaném všem členům parlamentu Jakub Axman. 
Stejně jako on souhlasí s tím, že existence a činnost parlamentu je přímo závislá na aktivitě 
jeho členů, vyzval ostatní, ať přicházejí s více podněty, ať se ze zasedání parlamentu nestávají 
formální schůze bez výsledků. 
 
 
3. Aleš Michna – Mládež a město 

 
Aleš Michna z DDM ČB odprezentoval dosavadní činnost projektu Mládež a město, představil 
plány na tento rok. Rád by se obracel na parlament, žádá zprostředkování kontaktů na školy, 
nabízí besedy s přednáškami, jak mládež zapojit do dění ve městě. Dále zmínil aktivity 
Dětského zastupitelstva, které má potíže s komunikací s vedením města, ale přitom navzdory 
věku jeho členů přichází s nápady – členka parlamentu Denisa P. Bošanská na zasedání 
Dětského zastupitelstva chodí pravidelně, potvrzuje, že podněty jsou; bude je předávat 
parlamentu, který je případně může vzít za své a podpořit. 
 
Kontakt: Aleš Michna, tel. 608 150 605, e-mail: michna@ddmcb.cz  
 
 
4. Facebooková stránka Studentského parlamentu 

 
Martin Pikous upozornil na FB stránky Studentského parlamentu, chtělo by to zvýšit aktivitu – 
doporučit známým a přátelům, rozpoutat diskusi, z níž mohou vzejít podněty pro parlament. 
Požádal kolegy, aby se pokusili zjistit, zda by se stránky nedaly propojit např. s webovými 
stránkami škol. 
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5. Studentské krvebraní 
 
František Nuc z organizačního týmu Budějovického majálesu představil nový projekt 
hromadného dárcovství krve od studentů. Požádal o zprostředkování informace na školách, 
šíření plakátů. Za cca dva týdny bude projekt představen i v médiích. 
 
Podrobné info je na webu Budějovického majálesu (www.budejovickymajales.cz), může na 
vyžádání zaslat tiskové PDF pro vlastní tisk plakátů.  
 
Kontakt fanda.nuc@budejovicekymajales.cz 
 
 
6. Různé 
 
Na závěr si vzal slovo zastupitel Milan Brabec, který poděkoval aktivním členům parlamentu 
za pravidelnou účast na zasedání. Zdůraznil, že město nezřídilo studentský parlament, aby 
studenty úkolovalo, ale aby jim dalo příležitost, ať se sami projeví. A je především na nich, jak 
této příležitosti využijí. Dále ve stručnosti okomentoval dosud přijatá usnesení parlamentu a 
jejich výsledek s tím, že některá byla radou města akceptována (zrušení kulturního přehledu 
KAM a jeho nahrazení lepší formou, která se připravuje), jiná ovšem zase nikoliv (zřízení 
samostatné trafostanice na Sokolském ostrově, aby organizátoři tmaních kulturních akcí měli 
snadný přístup k elektřině). Přehled členům parlamentu ještě pošle e-mailem. 
 
 
Zapsal: Milan Brabec 
 
Ověřil: Martin Pikous 
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