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Více než 50 studentů ze slánských základ-
ních škol, gymnázia a  obchodní akade-

mie se již podruhé sešlo v pátek 19. září 2014 
v  Městském centru Grand na  dalším Stu-
dentském fóru. Jejich úkolem bylo vytipovat 
nejpalčivější problémy, které město z  jejich 
pohledu trápí. Vzhledem k tomu, že se fórum 
uskutečnilo jen několik týdnů před komunál-
ními volbami, byla součástí celé akce aktivi-
ta, při které si přítomní studenti vyzkoušeli, 
na co se má zaměřit občan, pokud chce kan-
didovat v komunálních volbách.

Královské město Slaný je od roku 2004 čle-
nem Národní sítě zdravých měst. Toto sdru-
žení se programově hlásí k principům udrži-
telného rozvoje, podpoře zdravého životního 
stylu obyvatel a  také zapojování veřejnosti 

do rozhodovacích procesů. Akce byla součás-
tí programu „Mládež v akci“ a projektu „Ne-
děláme to pro sebe“ realizovaných za fi nanč-
ní podpory Evropské unie.

Studenti se rozdělili do šesti skupin, z nichž 
každá představovala jednu politickou stranu. 
Úkolem bylo tuto stranu pojmenovat, roz-
hodnout, na jaké voliče se zaměří, jak se bude 
či nebude vymezovat vůči stávajícímu vedení 
radnice, jak využijí fi ktivních 40  000 korun 
na předvolební kampaň a jaké body se objeví 
v jejich volebním programu.

Následně daný úkol prezentovali zástup-
ci jednotlivých fi ktivních stran s  názvy 
Městské studentské zastoupení Slaného, 
Budoucnost dětem, Čistá mládež, Správná 
volba, Mládí pro Slaný a Čas na změnu svým 

spolužákům a  také přítomným představite-
lům města.

Druhým úkolem dne bylo zvolit problé-
my, které město z  pohledu mladých lidí od
15 do  25 let trápí. Přední místa obsadila 
rekonstrukce plovárny, modernizace aqua-
parku, úprava cesty u tenisových kurtů Na Sa-
dech či zvýšení bezpečnosti v určitých lokali-
tách města – Pražská, parky a dětská hřiště, 
okolí Mexika a  autobusového nádraží. Nyní 
probíhá ověřování problémů formou ankety. 
To znamená, že o  všech problémech, nejen 
o  již zmíněných, budou znovu hlasovat žáci 
a  studenti. Na  základě toho bude sestaveno 
10 TOP problémů, které se následně porov-
nají s výsledky Studentského fóra.

Na základě podnětů od studentů v loňském 
roce byly ve  městě například nainstalovány 
sáčky na  psí exkrementy či upraven parčík 
u kruhového objezdu. Ing. Jana Tůmová

Žáci a studenti diskutovali o problémech
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