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Tisková zpráva
Studenti si vyzkoušeli práci libereckých
zastupitelů
Pod pokličku komunální politiky nahlédli studenti z libereckého gymnázia v Jeronýmově ulici a
Střední zdravotnické školy. Pod vedením lektorů neziskové organizace Agora Central Europe si na
vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je být městským zastupitelem. V roli opozice přitom kladli dotazy na
náměstka primátora Ivana Langra, který jednání simulovaného zastupitelstva vedl. Studentům
přišli předat své zkušenosti i někteří městští zastupitelé. Tentokrát v roli diváka se přišel na
zasedání podívat primátor Liberce Tibor Batthyány.
Projekt ve formě simulační hry probíhal na radnici dva dny. Lektoři během prvního dne seznámili
třicítku studentů s praktickým fungováním komunální politiky a zaměřili se na konkrétní problémy
Liberce. Odpoledne se zúčastnili skutečného jednání zastupitelstva. Druhý den, v pátek 26. února,
studenti zasedání zhodnotili a následně se rozdělili do čtyř fiktivních politických stran a vybrali si
témata, kterým se ve své straně podrobněji věnovali. Vrcholem bylo veřejně přístupné jednání
simulovaného studentského zastupitelstva, při němž se studenti stali zastupiteli svého města.
Ještě před zasedáním si mladí politici připravili podklady pro jednání, otázky na ostatní zastupitele i
dostatek argumentů pro případnou diskuzi. Témata se točila kolem úprav zeleně, využití rozvojových
ploch a brownfieldů, modernizace nemocnice, rozvoje kultury nebo hromadné dopravy.
Během simulovaného jednání zastupitelstva, které v co největší míře kopírovalo skutečné zasedání,
pak studenti v rolích spíše opozičních zastupitelů prezentovali své návrhy, diskutovali o nich a
hlasovali. Se smysluplnou formulací konkrétních návrhů jim přitom pomáhali vedle náměstka Ivana
Langra také liberečtí zastupitelé Radka Loučková Kotasová, Kateřina Absolonová a Michal Hron.
„Byl jsem překvapen, jak mnoho informací o vybraných tématech studenti měli, jak uměli na jejich
podporu argumentovat, ale klást i nepříjemné a tvrdé otázky předkladatelům. To se ostatně projevilo
i při hlasování, kdy dva ze čtyř materiálů – spádové obvody a MHD – nakonec neprošly, protože byly
příliš kontroverzní a předkladatelé nedokázali na jejich podporu získat většinu,“ líčil náměstek Ivan
Langr.
Strana RUM! (Rozhodně umíme mluvit) předložila návrh na zrušení spádovosti základních škol, strana
DSPMSANZ (Demokratická strana pro menšinovou společnost a nový začátek) chtěla prosadit
vybudování ženského azylového domu v Liberci. Sociální téma zvolila i strana Světlejší zítřky, která
přišla s návrhem odkoupit pozemky v okolí Papírové ulice a postavit na nich komunitní centrum pro
sociálně potřebné. Hnutí pro lepší Liberec otevřelo téma o trasování linek městské hromadné
dopravy. Reagovali tak na nespokojenost některých obyvatel s dopravní obslužností v okrajových
čtvrtích.
„Chceme zvýšit zájem mladých lidí o komunální politiku a o problémy jejich města a zprostředkovat
jim praktickou zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří. Taková zkušenost se může pozitivně

promítnout do budoucího většího odhodlání a motivace studentů zapojovat se do skutečného dění a
rozhodování ve městě,“ uvedl k hlavní myšlence projektu jeho koordinátor Tomáš Bazala.
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