Role studentů v inscenaci
Politici:
Úkolem politiků bude vybrat dodavatele a za vybrané peníze (daně, rozpočtové veřejné
prostředky) pizzu nakoupit. Politiky si studenti vyberou v úvodní diskusi, extrovertnější
spolužáci se mohou sami nabízet. Po jejich výběru politici obdrží kartičky s detailnějším
popisem jejich role, který si mohou přečíst jen oni sami.
Politik – zodpovědný idealista:
Věří, že úkolem politika je hledat a prosazovat to, z čeho bude mít veřejnost co největší užitek.
Jeho cílem je získat pro občany odpovídající množství kvalitní a dobré pizzy za nejlepší cenu.
Snaží se nakoupit odpovědně, tj. optimum nebo maximum jídla za co nejméně peněz =
zodpovědný politik
Politik – populista, který to však nedělá zadarmo:
Chce být znovu zvolen, a proto dělá hlavně to, o čem předpokládá, že lidé chtějí a za co ho
ocení. Jeho cílem je zajistit dostatek pizzy, na cenu se nehledí. Když z toho taky něco kápne,
jen dobře.
Snaží se nakoupit všechno za všechny finanční prostředky – pro občany ale neefektivně =
populistický politik
Politik – prospěchář:
Myslí hlavně na sebe. Splácí vysokou hypotéku a potřebuje více peněz, než kolik dostává
za funkci. Podnikat nesmí. Je dobrým řečníkem, daří se mu lidi přesvědčit a získat na svou
stranu. Jeho cílem je koupit takové množství pizzy, aby se neřeklo, získat na svou stranu
populistu a něco mu také nechat, a hlavně vydělat co nejvíc pro sebe.
Snaží se nakoupit za všechny finance minimum zboží, myslí především na sebe, jde tvrdě
za svým cílem = korumpovatelný politik

Podnikatelé:
Role podnikatelů dostanou tři studenti, kteří si budou ochotni koupit licenci (nebo živnostenský
list), přičemž licence stojí stejnou částku jako příspěvek každého studenta a tento poplatek
obohatí společný rozpočet. Zároveň s licencí podnikatelé mají možnost realizovat dodávky
(zakázky) a vydělat na nich. Rovněž podnikatelé obdrží kartičky s detailnějším popisem jejich
role, který si mohou přečíst jen oni sami.
Podnikatel – poctivec:
Vždy podniká poctivě, včas platí faktury, přiznává všechny příjmy, je slušný k zaměstnancům,
zisk reinvestuje do firmy. Nezajímá se o politiku, většinu svého času a energie věnuje své firmě.
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Podnikatel – podlézavý, kreativní
Věří tomu, že zainteresovaným osobám musí vždy dát nějaké všimné, aby ho vůbec brali
na vědomí a aby dostával výnosné zakázky. Provizi pro politika však nepovažuje za úplatek.
Pokud se setká s politiky, snaží se jim zalichotit.
Podnikatel – korumpující (kmotr):
Kamarádí se s politiky, zve je na různé akce a zájezdy, potkává se s nimi ve VIP lóžích
na fotbale, hokeji či tenise. Leccos se o něm šušká, ale nic nezákonného mu nikdo nedokázal.
Snaží se dohodnout s některým politikem, jak se to udělá, říká – pojďme se domluvit…

Investigativní novinář:
Snaží se zjistit, zda realizace zakázky probíhá řádně, zjišťuje fakta, vyptává se.
Na konci inscenace bude informovat veřejnost.
Náměty (titulky) pro jeho zprávu (reportáž):
•
•
•

Slavnosti se povedly, občané si pochutnali za městské peníze
Nákup občerstvení na Dny italské kuchyně provází podezření z korupce
Radnice oznámila, že nové hřiště nebude. „Museli bychom si půjčit a to dělat nechceme,
nebylo by to zodpovědné,“ říká primátor.

Zástupce neziskové organizace:
Kartičku neziskovky může získat dobrovolník, nebo si ji některý student vylosuje. Rolí
neziskovky je snažit se sledovat, co se ve společnosti (skupině) děje a podávat o tom informace
ostatním.

Občané:
Občané – alergici na lepek:
Požadují bezlepkové jídlo.
Občané – vegetariáni:
Požadují vegetariánské jídlo.
Občan – vegan:
Požaduje veganské jídlo
Občan – šetřílek:
Je zvyklý občas si někde něco vzít bez placení.
Občan – podlézavec:
Lísá se k politikům i podnikatelům.
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Občan – nekonfliktní:
Snaží se být s každým zadobře.
Občan – dobrovolník:
Nabízí, že zdarma pomůže při doručení, porcování nebo servírování.
Občan – pochybovač:
Každé rozhodnutí zpochybňuje.
Občan – dobrodinec:
Nemá hlad a svůj dílek jídla nabídne někomu jinému.
Občan – flegmatik:
Nezajímá ho, co se kolem něj děje.
Občan – podezřívavec:
Podezřívá politiky i podnikatele z podvodu.
Občan – důvěřivec:
Nemá žádné pochybnosti, politikům a podnikatelům důvěřuje.
Občan – hladovec:
Má velký hlad, chtěl by větší porci.
Daňový poradce:
Nezaplatí daně, umí optimalizovat do daňových rájů.
Majitel herny:
Nezaplatí daně.
Občan v sociální nouzi:
Má nulovou daň.
Občan s charitativními sklony:
Navrhuje udělat něco například pro dětský domov nebo domov seniorů nebo pro bezdomovce.
Občan – aktivní rýpal:
Neustále do všeho mluví, stále se na něco ptá.
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