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Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Turnov, Semily

liberec.idnes.cz

Liberecký
Liberec

Ruské kolo dnes
jede naposledy
Z organizačních důvodů končí o
den dříve největší atrakce letošních
Adventních trhů v Liberci. Kdo ješ-
tě nestihl, dnes má poslední mož-
nost projet se na adventním kole.
Další program trhů, které potrvají
do pátku, je zatím beze změny.
Dnes od 15 vystoupí děti ze ZŠ Soko-
lovská a MŠ a ZŠ Ostašov. V 17.30 za-
číná koncert zpěvačky Elly a kytaris-
ty Adama Malíka. Ve čtvrtek v 18 ho-
din uzavře doprovodný program
kapela O‘ Band. (gab)

Jablonec nadNisou

Peníze za hrnky
půjdou na charitu
Po dvou covidových letech se v Jab-
lonci opět uskutečnila akce Primá-
torský svařák. Primátor s náměstky
na vánočních trzích prodávali hr-
níčky s motivem rozhledny Bram-
berk a plnili je svařeným vínem. Zá-
jemci si hrnek mohli koupit za mi-
nimálně 100 korun. Prodalo se jich
620 a vybralo přes 65 tisíc korun.
Ty obdrží organizace Dobrá rodi-
na, jež pomáhá pěstounům. (mt)

ŽeleznýBrod

Při nočním požáru
zemřela žena
Při nočním požáru rodinného
domu v Železném Brodě na Jablo-
necku zemřela seniorka, která v
něm bydlela. Požár ve Štefánikově
ulici byl hasičům nahlášen včera ko-
lem 2.20. Likvidovali ho zhruba dvě
hodiny hasiči ze čtyř jednotek se
čtyřmi cisternami. „Průzkumem v
objektu hasiči nalezli osobu, u které
lékař konstatoval smrt,“ řekl zastu-
pující mluvčí krajských hasičů Jan
Přerovský. Příčina požáru se vyšet-
řuje, vyloučit nelze neopatrné za-
cházení s otevřeným ohněm, úmysl
ani technickou závadu. (ČTK)

Jak přiblížit žákům
téma korupce a neunu-
dit je k smrti? Na ně-
kterých středních ško-
lách na severu Čech na
to jdou přes pizzu a
takřka divadelní insce-
naci.

LIBERECKÝ KRAJ Že při prodeji
a nákupu obyčejné pizzy to může
zavánět nejenom rajčaty, ba-
zalkou, ale i korupcí, je představa
spíše kdesi ze Sicílie nechvalně pro-
slulé řáděním mafie. Ale právě ital-
ský národní pokrm se skvěle hodí
pro lektory libereckého Institutu
pro udržitelný rozvoj, aby na něm
mladým lidem demonstrovali téma
úplatkářství. Členové obecně pro-
spěšné společnosti objíždí střední
školy nejen na severu Čech a do
problematiky žáky vtahují tím, že
je nechají sehrát takřka divadelní in-
scenaci.
„Protikorupční“ scénku nazva-

nou Koupíme si dobrou pizzu už
mají za sebou třeba svěřenci Gym-
názia Teplice nebo Gymnázia Čes-
ká Lípa. Jak to v praxi vypadá popi-
suje ředitel institutu Jiří Římánek:
„Studenti představují část občan-
ské společnosti, skupinu, která si
chce koupit společný oběd – pizzu.
Na tento oběd se všichni složí stej-
nou částkou do společného roz-
počtu. Pro zjednodušení se nepou-
žívají skutečné peníze ani skutečné

jídlo, ale atrapy. Lze to chápat jako
modelovou situaci, kdy představite-
lé města zajišťují z rozpočtu města
občerstvení třeba na městské slav-
nosti formou veřejné zakázky.“
Každý student pak podle Římán-

ka dostane svěřenou roli. „Tři jsou
politici, tři podnikatelé, ostatní
jsou občané, ale i ti jsou 'zaškatulko-
vaní'. Jeden je například investiga-
tivní novinář, další občan v sociální
nouzi, dále tu jsou třeba daňový po-
radce, majitel herny, zástupce ne-
ziskové organizace, majitel fotbalo-
vého klubu,městský policista, maji-

tel reklamní agentury nebo vegeta-
rián. Všichni pak dostanou kartičky
s charakteristikou své role,“ odha-
luje Římánek.
Studenti v rolích politiků vyberou

od občanů peníze, tedy něco jako
daně. Jejich úkolem je nějakým způ-
sobem vybrat dodavatele a za vy-
brané finanční prostředky pizzu na-
koupit. „O svých rozhodnutích mo-
hou hlasovat, nebo se shodnout na
konsensu,mohou se poradit s ostat-
ními občany, vyhlásit veřejné pro-
jednávání, to záleží na nich,“ pokra-
čuje ředitel. „Cílovým úkolem poli-

tiků je dodat občanům jídlo a zapla-
tit dohodnutou cenu dodavatelům.
Poté politici rozhodnou, zda a jak
seznámí ostatní občany s vyúčtová-
ním zakázky. Záleží samozřejmě i
na občanech, jak jsou aktivní, nebo
pasivní, zda od svých politiků poža-
dují informace a chtějí se podílet na
jejich rozhodování.“
Po inscenaci pak následuje disku-

ze. Podle Římánka každá třída zpra-
cuje téma trochu jinak. „Signifikant-
ní je, že na dotaz lektora, kterému
politikovi studenti nejvíce věřili, je
nejčastější odpovědí, že populisto-

vi. Jen v 7.B na teplickém gymnáziu
studenti i přes výborný výkon krea-
tivní podnikatelky i populistky na-
konec rozpoznali jejich nestandard-
ní jednání, hlasovali pro poctivého
podnikatele a svou důvěru dali poli-
tikovi - zodpovědnému idealisto-
vi,“ podotýká Jiří Římánek.
Helena Paszeková, ředitelka čes-

kolipského gymnázia, je přesvědče-
ná, že takové netradiční aktivity
mají na středních školách své mís-
to. „Naši pedagogové říkají, že vý-
hodou této techniky je, že jsou žáci
do dění vtaženi nenásilně, a praktic-
ky si mohou vyzkoušet situace, do
kterých se jako občané mohou do-
stat. Zároveň snáze pochopí, o co
se hraje při rozdělování veřejných
zakázek a jaké zájmové vlivy mo-
hou během tohoto procesu nastat.
Uvědomí si také, které jednání je již
pro ně nepřijatelné a mohou ho
hodnotit jako korupční,“ svěřuje se
Paszeková. „Myslím si, že tatometo-
da výuky vzbudila mezi našimi
žáky touhu získat více informací k
tomuto tématu.“
Jiří Římánek říká, že mladí lidé

bez životních zkušeností si větši-
nou neuvědomují, že korupce způ-
sobuje problémy i jim samotným.
„Nedohlédnou, že klíčovýmproblé-
mem je skutečnost, že zpronevěře-
né nebo zbytečně vynaložené veřej-
né peníze chybějí jinde, že korupce
ubírá peníze na jiné priority, jiné
projekty, které mají přínos právě
pro ně, například na větší podporu
kvalitnějšího vzdělání či volnočaso-
vých aktivit. Právě na to, aby tyto
důsledky studenti pochopili, jsme
se chtěli zaměřit,“ uzavírá ředitel s
tím, že pokud projeví zájem o pro-
jekt další školy, budou v němpokra-
čovat.

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Martin
Trdla
redaktor MF DNES

I s pizzou se dá uplácet,
dozví se žáci na školách

2 °C 0 °C

Proti korupci „Protikorupční“ scénku nazvanou Koupíme si dobrou pizzu užmají za sebou i studenti Gymnázia
Česká Lípa. Populární formou se dozvěděli o nebezpečí úplatků. Foto: Institut pro udržitelný rozvoj

Jana Vaita, Kladno - Modrava
Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2

Nejlevnější2 663 nemovitostí

Upravit hledání

Domy na prodej v mém okolí

Teplická, Praha 9 - Střížkov
Pronájem bytu 3+kk, 87 m2

Nejnovější2 663 nemovitostí

Upravit hledání

15 000 Kč/měsíc

Byty k pronájmu v mém okolí větší dům nebo byt?
Hledáte

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz


