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Důvodová zpráva
Mládežnická rada Karviná 2018
Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 473 ze dne 1.11.2016 schválilo fungování
Mládežnické rady Karviná pro rok 2016 a 2017.
Mládežnická rada Karviná (dále jen MRK) je funkčním prvkem komunikace a nástrojem pro vedení
strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem, kdy zároveň vytváří spojovací článek mezi mládeží
a městem, potažmo Magistrátem města Karviné. Toto propojení je významné zejména při zapojování
mládeže např. do přípravy a organizace celoměstských akcí formou dobrovolníků, či při oživení
programu celoměstských akcí. V neposlední řadě MRK sama organizuje vlastní iniciativy, jež přispívají
k oživení veřejného života města a aktivizují mladé lidi k zapojení se do veřejného dění a aktivit. MRK
v rámci své činnosti spolupracuje s dalšími mládežnickými uskupeními a reprezentuje město svou
účastí v Národním parlamentu dětí a mládeže a Parlamentu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.
MRK funguje na bázi otevřeného uskupení, které sdružuje mladé lidi, jež mají zájem podílet se
na strukturovaném dialogu mezi mládeží a městem, zapojit se do veřejného života města a přispět
vlastním dílem na realizaci společných aktivit, či iniciovat aktivity nové.
Organizačně MRK spadá pod Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné, který je garantem jejich aktivit
a zajišťuje koordinaci jednotlivých dílčích aktivit.
Níže uvádíme přehled aktivit, do kterých byla MRK díky svým aktivním členům zapojena či je přímo
sama iniciovala a organizovala v roce 2017.
Aktivní účast na projektu „Pilotní spolupráce mládežnických rad měst Karviná a JastrzębieZdrój“ (Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko)
Členové MRK se aktivně podíleli na realizaci česko-polského projektu, jehož součástí byla jednak
integrace a vzájemné poznání se mladých lidí z příhraniční oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko, ale
hlavně působili jako spolutvůrci při přípravě celoměstské hry Action Bound Karviná/Jastrzębie-Zdrój.
Cílem této hry, která je otevřená široké veřejnosti obou partnerských měst v dlouhodobém horizontu
i po ukončení projektu, je nabídnout interaktivní zábavnou formou možnost poznání obou měst, a to za
použití moderní technologie prostřednictvím Smartphone.
Den Země a komentované prohlídky parku Boženy Němcové
V rámci celoměstské akce Den Země členové MRK doplnili program na Masarykově náměstí v KarvinéFryštátě svými zábavně-vzdělávacími aktivitami zejména pro školy, a rovněž přiblížením problematiky
ochrany přírody. Ve stánku MRK tak mimo her např. s tematikou potravního řetězce probíhala i výroba
ekologického pracího prášku, ukázky zbytků při spalování materiálů jako jsou dřevo, papír, plast a sklo,
prezentace o nejbližším chráněném území – Heřmanském stavu. V prostorách Dobrovolnického centra
při RKK byla připravena ochutnávka čajů z místních divoce rostoucích bylin a minibesedy pro školy
na téma znečišťování životního prostředí, ekologická recyklace či klecový chov slepic.
V letošním roce se navíc při této příležitosti členové MRK zhostili i nové výzvy, a to formou svépomocné
přípravy komentovaných prohlídek parku Boženy Němcové pro veřejnost. Právě tyto prohlídky, kterých
se zúčastnilo přes 120 zájemců nejrůznějšího věku, slavili ohromný úspěch.
Na in-line po Karviné 2017
Již potřetí se MRK připojila k organizování veřejné sportovní akce Na in-line po Karviné. V rámci této
tradiční akce měli obyvatelé města napříč všemi generacemi příležitost projet se na kolečkových
bruslích uzavřeným hlavním tahem města. Díky zapojení se mladých lidí byl tradiční koncept akce
obohacen o program při zahájení akce na Univerzitním náměstí. Hlavním úkolem MRK bylo zejména
zajistit dostatečný počet dobrovolníků, kteří působili jako pořadatelé/dobrovolníci při prezenci
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a registraci účastníků ale i na kolečkových bruslích přímo v pelotonu, aby tak pomáhali hladkému
průběhu akce i samotným účastníkům během jízdy. MRK byla rovněž svěřena propagace akce a pomoc
při samotné organizační přípravě.
Knižní jarmark
Již tradičně se MRK účastnila i akce Knižní jarmark, která je organizována Regionální knihovnou
Karviná. Stejně jako v minulých letech se dobrovolníci z řad MRK aktivně podíleli na přípravě akce,
sběru a třídění knih a jejich následným nabízením ve stánku MRK, kdy si vyřazené, avšak jinak
nepoškozené a zajímavé knihy mohli návštěvníci jarmarku za dobrovolný příspěvek i bez něj odnést.
Získaný výtěžek ve výši 2.600 Kč pak byl tradičně předán na dobrou věc - tentokrát spolku svatá
Barbora.
Osazování nevyužitých květináčů
Mladí lidé si z vlastní iniciativy povšimli množství nevyužitých či plevelem zarostlých betonových
květináčů, jež jsou po městě rozmístěny jako dekorace či bariéry pro vjezd vozidel na chodníky.
Rozhodli se proto ukázat, že i tyto mnohdy opomíjené prvky veřejného prostoru mohou sloužit dobré
věci a zvelebovat prostranství, byť často stojí na přímém slunci a nejsou zalévány. Vybraný květináč
v blízkosti Regionální knihovny Karviné členové MRK vlastnoručně přeměnili v sukulentní skalku, kdy
jej osadili suchomilnou a bezúdržbovou výsadbou.
Úklid lesoparku Dubina
Na základě diskuzí na sociálních sítích o znečištění města odpadky se MRK rozhodla v letošním roce
svou iniciativou „Ukliďme Karvinou“ připojit k akci „72 hodin“. V lesoparku Dubina pak strávili
dobrovolníci odpoledne intenzivním úklidem, kdy vysbírali a nashromáždili desítku plastových pytlů
odpadu.
Propagace Mládežnické rady Karviná
MRK se aktivně podílí na propagaci vlastní činnosti, a tím i na posilování image Karviné jako města
otevřeného mladým lidem. Mladí lidé aktivně spravují vlastní webové stránky (www.mrkarvina.com)
a facebookový profil Mládežnická rada Karviná, kde uveřejňují informace o vlastních aktivitách,
fotoreportáže z celoměstských akcí ale i další zajímavé akce, jež se konají v okolí, či zážitky
např. ze studijních návštěv, jichž se zástupci rady osobně účastnili.
V letošním roce se zástupcům MRK také několikrát podařilo proniknout do médií, kdy bylo otištěno
několik článků o aktivitách mládežnické rady, což má velmi pozitivní dopad na zvyšování povědomí
veřejnosti o existenci a přínosech fungování mládežnické rady.
Portugalsko – Power to Unlock Your Inner Entrepeneur
V květnu zastupovali Karvinou dva členové MRK na tréninkovém kursu v rámci Programu Erasmus+
v portugalském Rio Maior, kde se společně s dalšími reprezentanty osmi zemí (Estonsko, Slovinsko,
Moldavsko, Gruzie, Arménie, Bělorusko, Ukrajina, Portugalsko) zamýšleli nad řešením problému, jež
je pro všechny zapojené země společný - vysoká nezaměstnanost mladých lidí a jejich neochota
podnikat.
Gruzie
Členové mládežnické rady Karviná se zúčastnili i další z aktivit Programu Erasmus+ - školícího kurzu
v Gruzii. Cílem školení bylo seznámit se s jednotlivými mládežnickými aktivitami v Gruzii a porovnat je
se zkušenostmi dalších účastníků z Arménie, Česka a Polska. Zároveň se zde otevřela výjimečná
příležitost prezentovat na mezinárodní úrovni právě karvinské zkušenosti a dobrou praxi fungování
mládežnické rady a způsoby podpory mládežnických iniciativ.
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Spolupráce s mládežnickou radou města Jastrzębie-Zdrój
Ve školním roce 2015/2016 započala spolupráce mezi MRK a polskou mládežnickou radou města
Jastrzębie-Zdrój. V roce 2017 pak spolupráce pokračovala prostřednictvím vzájemných návštěv
na zasedání jak polské, tak české strany. Členové obou rad tak mohli porovnat, jak pracují kolegové
na druhé straně hranice, jak funguje partnerská rada a vyměnit si vzájemně zkušenosti. Delegace členů
MRK se zúčastnila také některých akcí pořádaných polskými partnery a naopak. Konkrétním
výsledkem je např. přenesení úspěšné akce Bitwa kolorów z Polska do Karviné (v rámci akce Music
Isle v areálu lodiček).
Na základě výše uvedeného Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné:




vyhradit si, dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnutí ve věci schválení fungování Mládežnické rady Karviné a podpory její další
činnosti pro r. 2018.
rozhodnout, dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schválit fungování Mládežnické rady Karviné a podporu její další činnosti pro r. 2018.
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