Jak se studenti Honza s Honzou stali europoslanci
Zní vám název tohoto článku jak z vymyšleného příběhu? Přesto je to pravda.
V předposledním listopadovém týdnu se totiž v Brně v budově Krajského úřadu
Jihomoravského kraje konala Simulace Evropského parlamentu, na kterou se Honzové (Kříž a
Nentvich, septimáni našeho gymnázia) a s nimi další studenti gymnázií i vysokých škol
přihlásili. Akci organizovalo sdružení Mladí demokraté pod záštitou Jana Vituly, náměstka
hejtmana. Finanční podporu poskytla nadace Hannse Seidela. Velkou motivací se pro
účastníky stal zájezd do Bruselu pro nejlepší řečníky, hrazený Evropským parlamentem.
Celá akce proběhla 22. a 23. listopadu. První den se účastníci po příchodu usadili do
pohodlných křesel v zasedací místnosti Zastupitelstva JMK. Byl jim představen program celé
akce, byli seznámeni s fungováním institucí EU a poté se rozdělili do předem vybraných
frakcí a zvolených výborů, ve kterých začali pracovat jako by byli poslanci na plný úvazek.
Nejdříve volili předsedy jednotlivých výborů, zpravodaje, místopředsedy, později i předsedy
svých politických frakcí. Předsedou výboru LIBE se stal Jan Kříž. V tomto výboru později
společně s Janem Nentvichem a s ostatními kolegy poslanci řešili otázky týkající se lidských
práv a svobod, mravních hodnot a zároveň podezření z porušení demokratického zřízení
v jedné z členských zemí EU. Společně pak představili vývoj celé situace i své frakci EPP
(lidová strana, která v parlamentu EU čítá nejvíce příslušníků). Po těchto několikahodinových
jednáních už přišel jen klidný večer, ve kterém všichni společně (i když z domova) řešili
přípravy na další den a dopracovávali návrhy, které výbory chtěly podat.
V pátek přišel veliký závěr několikahodinové práce. Nejdříve proběhlo setkání se dvěma
europoslanci, a to s Olgou Sehnalovou a Tomášem Zdechovským, kterým mohli všichni
zúčastnění pokládat dotazy. Poté nastalo vyvrcholení celého programu. Začalo zasedání pléna
Evropského parlamentu, na kterém měly být schváleny návrhy, které předložily jednotlivé
výbory. Toto plénum probíhalo přes dvě hodiny a každý se zde mohl přihlásit o slovo a
obhájit tak svůj názor, postoj nebo vznést připomínky a zasáhnout do celkového dění.
Po tomto zasedání vyhlásili pořadatelé jména výherců zájezdu. Potěšující bylo, že mezi nimi
byl i Jan Kříž z našeho gymnázia. Jan Nentvich ale také nepřišel zkrátka. Přihlásil se na jiný
nabídnutý zájezd, takže díky celé akci se nakonec oba studenti do Bruselu podívají a budou
moci nahlédnout do sídel institucí EU. Už teď se oba Honzové na svůj zájezd těší.
Jan Nentvich a Jan Kříž, studenti septimy

