
Týdeník Ivana Langra/ 29. 5. - 4. 6. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále pokračovat v analýze dat ze zápisů 
do mateřských škol (uskutečnily se 11/5), protože zde dochází každým dnem k významným 
posunům tak, jak ředitelky vydávají jednotlivá rozhodnutí o přijetí a tím eliminují tzv. vícečetné 
zápisy jednotlivců ve vícero mateřských školách (rodiče mohou vše sledovat online zde 
- https://zapisydoskol.liberec.cz/). Opět budeme diskutovat o  novém terénním pracovníku města, 
který by měl na starosti výhradně cílovou skupinu lidí bez přístřeší a spolupracoval by v tomto 
směru se strážníky městské policie. Nyní je už jasné, že nastoupí od 1/7, takže připravíme úvodní 
setkání všech aktérů (město, strážníci, Český červený kříž, neziskové organizace aj.). Dalším 
tématem bude připravovaný projekt housing first z oblasti bydlení, který bych rád spustil ještě 
letos. Materiál do první červnové rady města jsem již sepsal a konzultoval jak s kolegy z Brna, 
kteří již stejný projekt realizují od loňska, tak s Platformou pro sociální bydlení.  

V rámci tzv. Paktu zaměstnanosti představím náš systém zvyšování kvality základních škol 
a způsob jeho vyhodnocování (ÚT 9.00). 

Zúčastním se jednání o chráněném bydlení v Liberci a možnostech navýšení kapacity této služby 
(ÚT 11.00). 

Zúčastním se zahájení velkolepé celostátní akce Open ZUŠ na náměstí před libereckou radnicí 
(ÚT 14.00). 

Zúčastním se zahájení kontroly čerpání dotace na terénní práce 2016, kterou provede Úřad vlády 
ČR a o níž jsem již v minulých týdnech hovořil na sociálních sítích jako o dobře naplánované 
"odvetě" státu za můj přístup k tzv. etnickému sčítání Romů (ST 8.00). 

S řediteli sociálních a kulturních příspěvkových organizací města budeme hodnotit hospodaření 
za rok 2016 (ST od 11.00 a od 13.00). 

Zúčastním se slavnostního otevření předškolního nízkoprahového klubu pro děti od 3 do 6 let 
na ZŠ a MŠ Barvířská (ČT 10.00). Klub je jednou z aktivit projektu Vzdělávejme společně děti 
předškolního věku v Liberci. 

V rámci pravidelných návštěv (ČT od 9.00) opět vyjedu do dvou základních škol, abych s jejich 
řediteli diskutoval nastavení a plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument). 
První kolo konzultací jsem absolvoval od října do ledna, nyní probíhá druhé, které v červnu 
vyvrcholí hodnocením 1. roku. Druhé kolo již "mají za sebou" ZŠ Ještědská, ZŠ Broumovská, ZŠ 
Dobiášova, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ U Soudu, ZŠ Oblačná, 
ZŠ Švermova, ZŠ Ostašov, ZŠ Lesní a ZŠ Nám. Míru. (pravidelně se opakující aktivita) 

 

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme řešit další přibližující se akce - Liberecký jarmark 
a Česko-německé kulturní jaro, stejně jako realizaci památníku romského holokaustu. 

Sejdu se s Markem Ottlem, šéfem Big O´ Bandu a hybatelem liberecké kultury (ST 14.30). 

https://zapisydoskol.liberec.cz/
http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Předávání maturitních vysvědčení (ST od 9.00 a PÁ od 10.00). 

Svatební obřady (PÁ od 13.00). 

 

Před schválením 

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.  

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (22. 5. - 28. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

Š. Prachařová, E. Jiřičková (AABYSS) - pilotní projekt kariérového poradenství 

pí Pokorná (FO) - ZŠ Švermova a její klima a okolí 

V. Lesák, Š. Ripka (Platforma pro soc. bydlení) - projekt housing first v Liberci 

 

Týdeník Ivana Langra/ 5. 6. - 11. 6. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme znovu zabývat daty ze zápisů mateřských 
škol (uskutečnily se 11/5). Situace s přijímáním dětí starších 3 let (narozených nejpozději k 31/8) 
však nevypadá dramaticky, zdá se, že budeme schopni dostát opatrnému slibu, že se nám 
všechny děti od této věkové skupiny výš podaří v libereckých školkách umístit, jako tomu bylo 
v roce 2016. Samozřejmě ale platí, že ne každé dítě se dostane do školky preferované svými 
rodiči, to skutečně zařídit nelze a rodiče s tím musejí počítat letos i v dalších letech (rodiče 
mohou vše sledovat online zde - https://zapisydoskol.liberec.cz/). Dokončíme přípravu materiálů 
do další rady města (20/6), které se odevzdávají už v pátek. 

Společně s kolegy z odboru majetkové správy budeme řešit stav projektů vzdělávání/ vzdělávací 
infrastruktura (už dva roky připravované rekonstrukce vybraných škol) ve vztahu k tzv. 
strategickému rámci Místního akčního plánu (MAP). Zjednodušeně řečeno, musíme dokončit 
papírovou administrativu, aby bylo možno čerpat peníze z evropských fondů (ST 9.00). 

https://zapisydoskol.liberec.cz/


Povedu jednání zástupců žákovských parlamentů libereckých ZŠ (ST od 10.00), které se zaměří 
na společné předávání příkladů dobré praxe. Žáci se budou moci navzájem inspirovat, aby mohli 
následně některé náměty a podněty realizovat na svých vlastních školách. Jde o první setkání 
takového druhu a vyplývá ze Střednědobých cílů zvyšování kvality vzdělávání ZŠ (celý dokument 
k přečtení zde - http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf), kam 
významně patří i žákovská samospráva. 

Sejde se koordinační tým projektu Férové školy v Liberci (ST 14.00), jehož realizaci kromě 
poskytovatele dotace již schválilo i zastupitelstvo města (1/6). Do Liberce tak přiteče dalších 27 
miliónů korun na společné vzdělávání, tentokrát v ZŠ. 

V rámci pravidelných návštěv (ČT od 8.30) opět vyjedu do dvou základních škol, abych s jejich 
řediteli diskutoval nastavení a plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument). 
První kolo konzultací jsem absolvoval od října do ledna, nyní probíhá druhé, které v červnu 
vyvrcholí hodnocením 1. roku. Druhé kolo již "mají za sebou" ZŠ Ještědská, ZŠ Broumovská, ZŠ 
Dobiášova, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ U Soudu, ZŠ Oblačná, 
ZŠ Švermova, ZŠ Ostašov, ZŠ Lesní, ZŠ Nám. Míru, ZŠ U Školy, ZŠ Barvířská. (pravidelně se 
opakující aktivita) 

Zúčastním se zahájení Veletrhu dětské knihy (ČT 10.00), který letos získal z mého rezortu vyšší 
dotaci na podporu čtenářské gramotnosti. 

 

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme opět řešit nastávající akce - především zajištění 
historického jarmarku, který bude letos po mnoha letech dvoudenní vč. sobotní večerní barokní 
slavnosti. Dokončíme také přípravu materiálů do následující rady města (20/6). 

Sejdu se se zástupkyněmi - bývalými sboristkami Severáčku, abychom dále diskutovali záměr 
osazení budovy DDM Větrník pamětní deskou Jiřině a Milanu Uherkovým (ST 8.30). 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Imatrikulace 1. třídy ZŠ Doctrina (ÚT 17.00). 

Předávání maturitních vysvědčení (PÁ od 9.00). 

Liberecký jarmark - zahájení a večerní slavnost (SO 9.00 a 18.00). 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám záměr projektu housing first (bydlení 
především), některé individuální dotace, návrh výročních odměn ředitelům velkých příspěvkových 
organizací i návrh na jmenování ředitelky MŠ Pod Ještědem. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf
http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


V minulém týdnu (29. 5. - 4 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo 
sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

T. Hasil (FO) - projekty v oblasti mimoškolní činnosti 

pí Haringová (FO) - vzdělávání syna s SVP 

M. Pšeničková, Z. Machartová (TULIPAN) - projekt chráněné bydlení 

M. Ottl (FO) - Majáles 2018 

J. Heděnec (FO) - zápisy MŠ 

 

Týdeník Ivana Langra/ 12. 6. - 18. 6. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme opětovně zabývat stále zpřesňujícími se 
každotýdenními daty ze zápisů do mateřských škol (uskutečnily se 11/5). V tuto chvíli však lze už 
mírně optimisticky říci, že i v letošním roce budeme schopni nabídnout místo v MŠ všem dětem 
starším 3 let (s datem narození nejpozději k 31/8). Fakticky zbývá umístit pár posledních, byť ne 
každé dítě najde místo ve školce, kterou preferují jeho rodiče. Je třeba vycházet z globální 
nabídky a poptávky a nefixovat se na konkrétní lokality (rodiče mohou vše sledovat online zde 
- https://zapisydoskol.liberec.cz/). Vzhledem k velké spokojenosti s předzápisovým portálem pro 
MŠ, plánujeme  - patrně již v příštím roce - jeho spuštění i pro ZŠ. Na poradě dále dokončíme 
přípravu materiálů do další rady města (20/6), jichž tentokrát předkládáme (odbor + náměstek) 
neuvěřitelných 20. 

Sejde se skupina pro prostupné bydlení (ÚT 9.00), kde mj. představím i záměr projektu housing 
first (bydlení především), jak mi jej schválila poslední rada města. Projekt čerpá především 
zkušenosti z Brna, kde již tento typ zabydlování městských bytů pilotují od roku 2016. V 
libereckém prostředí počítáme s poněkud skromnějším rozsahem kvůli kapacitám bytového 
fondu, nicméně cílová skupina bude stejná - rodiny s dětmi z ubytoven, zdravotně postižení ze 
stejného typu ubytování, lidé bezpřístřeší s příjmy (vlastní, popř. SSP či hmotná nouze) apod. 

Společně s kolegy z Agentury pro sociální začleňování se sejdu s děkanem Fakulty 
přírodovědně-humanitní a pedagogické prof. Janem Pickem (ÚT 13.00), abychom diskutovali 
možnosti spolupráce v oblasti začleňování. 

Sejdu se s kolegy - historiky z katedry historie FP TUL (ÚT 14.30), abychom diskutovali přípravu 
letošního česko-slovenského semináře. 

Celé středeční dopoledne věnuji prohlídce sezónního zařízení, které má ve správě náš DDM 
Větrník v Desné-Souši. Vedení DDM totiž plánuje přestavbu dvou tamních chatek, aby lépe 
vyhovovaly současným potřebám. 

V rámci pravidelných návštěv (ČT od 8.30) opět vyjedu do dvou základních škol, abych s jejich 
řediteli diskutoval nastavení a plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument). 
První kolo konzultací jsem absolvoval od října do ledna, nyní probíhá druhé, které v červnu 
vyvrcholí hodnocením 1. roku. Druhé kolo již "mají za sebou" ZŠ Ještědská, ZŠ Broumovská, ZŠ 
Dobiášova, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ U Soudu, ZŠ Oblačná, 

https://zapisydoskol.liberec.cz/
http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


ZŠ Švermova, ZŠ Ostašov, ZŠ Lesní, ZŠ Nám. Míru, ZŠ U Školy, ZŠ Barvířská, ZŠ Vrchlického 
a ZŠ Sokolovská. (pravidelně se opakující aktivita) 

Zúčastním se zasedání pracovní skupiny pro vzdělávání (ČT 14.00) ke koordinaci čerpání 
prostředků z projektů OPVVV. 

 

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) především zhodnotíme víkendový Liberecký jarmark 
a budeme pokračovat v přípravě dalších akcí - zejména česko-německého kulturního jara, které 
nás čeká příští týden. 

Zúčastním se zasedá komise pro kulturu a cestovní ruchu (ST 14.00), kde představím nová 
pravidla pro přidělování dotací. 

U příležitosti zahájení divadelního festivalu Mateřinka přijmu jeho účastníky při slavnostním aktu 
v obřadní síni (ČT 12.00). 

Převezmu v Praze ocenění EFFE, které rovněž náleží festivalu Mateřinka (ČT 18.00). 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Vyhlášení vítězů festivalu Mateřinka (SO 14.30). 

 

Před schválením 

Zasedají valné hromady městských obchodních společností (ÚT od 10.00). 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (5. 6. - 11. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

P. Kočárková (ARTWELD) - pieta k romskému holokaustu 

P. Rydvalová, P. Koutecká (Severáček) - pocta manželům Uherkovým 

V. Pecka, M. Vít (EDUCA QUALITY), L. Průcha (Člověk v tísni), Š. Prachařová (AABYSS) - 
koordinační tým projektu Férové školy v Liberci 

J. Kučera (FO) - oživení centra Liberce 

 

Týdeník Ivana Langra/ 19. 6. - 25. 6. 
2017 



Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Patrně již naposledy budeme na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) analyzovat data ze zápisů 
do mateřských škol. Již nyní jsou na našem předzápisovém portálu 
- https://zapisydoskol.liberec.cz/ - zveřejněny agregované údaje, které dávají základní přehled 
o stavu zápisu. Na druhou stranu je třeba upozornit, že i tato čísla potřebují náležitý komentář, 
protože do jisté míry zkreslují reálnou situaci. Do MŠ se podařilo umístit všechny děti z Liberce (s 
datem narození k 31/8/2014), pokud se účastnily zápisu a pokud jejich rodiče (zatím) neodmítli 
nabídku jiné školky, než kterou preferovali. Další pohyby budou jistě patrny i k 1/9, kdy budeme 
sledovat, zda všechny zapsané děti do MŠ i nastoupily. Souběžně dopočítáváme zbytky volných 
míst (tzv. výjimek nad normativy), které ještě máme k dispozici a které budeme moci nabídnout 
v průběhu podzimu dětem, dovršujícím tři roky, popř. těm, které se do Liberce ještě přistěhují atd. 
Na poradě se budeme dále připravovat na projekty, které plánujeme podat v podzimním termínu 
do OPZ (součást rady města 20/6). 

Sejdeme se s kolegy z odboru dotací (PO 14.00), abychom dále řešili dlouhodobě udržitelné 
financování provozu budoucího azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi. 

Se zástupci společnosti Post Bellum budu diskutovat závěrečný ceremoniál projektu Příběhy 
našich sousedů, který finančně významně podpořilo město a který se zabýval příběhy libereckých 
chartistů a dalších významných osobností (PO 15.00). 

Setkám se s knihovnicemi - seniorkami (ST 9.00), které se v Liberci účastní celostátního setkání. 

Zúčastním se na krajském úřadu (ST 10.30) již třetího setkání samospráv (rezortů školství) 
a zástupců zaměstnavatelů k diskuzi nad tím, jak naše školství více technicky a přírodovědně 
směřovat. 

Sejde se koordinační skupina pro realizaci Strategického plánu sociálního začleňování na území 
města (ST 14.00). 

Sejde se koordinační skupina projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku (ČT 8.30). 

V rámci pravidelných návštěv (ČT od 9.30) opět vyjedu do dvou základních škol, abych s jejich 
řediteli diskutoval nastavení a plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument). 
První kolo konzultací jsem absolvoval od října do ledna, nyní probíhá druhé, které v červnu 
vyvrcholí hodnocením 1. roku. Druhé kolo již "mají za sebou" ZŠ Ještědská, ZŠ Broumovská, ZŠ 
Dobiášova, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ U Soudu, ZŠ Oblačná, 
ZŠ Švermova, ZŠ Ostašov, ZŠ Lesní, ZŠ Nám. Míru, ZŠ U Školy, ZŠ Barvířská, ZŠ Vrchlického, 
ZŠ Sokolovská, ZŠ Česká a ZŠ 5. květen. Zbývají ZŠ Kaplického a ZŠ RVJ Husova. (pravidelně 
se opakující aktivita) 

Sejdu se s radním města Augsburgu Urlico Ackermannem (PÁ 9.00), abychom diskutovali 
problematiku v sociální oblasti. 

Sejdu se s náměstkem pro školství Libereckého kraje Petrem Tulpou (PÁ 12.30), abychom 
diskutovali možnost zřídit v bývalém internátu v Zeyerově ulici třídy speciální školy pro děti 
s poruchou autistického spektra. 

 

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme pokračovat v přípravě česko-německého 
kulturního jara, odhalení nové sochy na náměstí před radnicí a také plážového Léta na náměstí. 

https://zapisydoskol.liberec.cz/
http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Divadelní představení pro seniory k Týdnu proti násilí na seniorech (PO 17.00). 

Zahájení česko-německého kulturního jara (ČT 16.30). 

Udílení Medailí města Liberec (PÁ 16.00). 

Odhalení nové sochy na náměstí před radnicí (SO 16.00). 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT 10.00), kam mj. posílám dva záměry projektů ze strategie začleňování 
(terénní práce a asistenti prevence kriminality), nová pravidla přidělování dotací z kulturního fondu, 
záměr pocty manželům Uherkovým k 60. výročí Severáčku v roce 2018 a dalších asi 25 materiálů.  

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (12. 6. - 18. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

L. Halamová (Sarema) - zařazení do sítě sociálních služeb 

K. Lozoviuková, J. Pažout (katedra historie FP TUL) - čs. historický seminář 

M. Kameník (Oživení) - otevřenost veřejné správy 

 

Týdeník Ivana Langra/ 26. 6. - 2. 7. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Pravidelná porada odboru odpadá. 

Sejdu se s kolegy z Městské policie Liberec (PO 12.15), abychom diskutovali připravovanou 
spolupráci v terénu mezi novým pracovníkem našeho odboru a strážníky. Cílem je intenzivnější 
spolupráci mezi lidmi bez přístřeší a účinná pomoc v osobních problémech, bydlení i na poli 
veřejného pořádku. Detailněji jsem se o spolupráci již rozepsal v novém radničním zpravodaji, 
popř. v tomto článku. 

V rámci pravidelných návštěv (tentokrát ÚT od 8.15) opět vyjedu do už poslední základní školy, 
abych s paní ředitelkou diskutoval nastavení a plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte 

http://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/phdr-mgr-ivan-langr/blog-langr/od-cervence-posilime-terenni-praci-mezi-bezdomovci.html
http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


celý dokument). První kolo konzultací jsem absolvoval od října do ledna, nyní probíhá druhé, 
které v červnu vyvrcholí hodnocením 1. roku. Druhé kolo již "mají za sebou" ZŠ Ještědská, ZŠ 
Broumovská, ZŠ Dobiášova, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ U 
Soudu, ZŠ Oblačná, ZŠ Švermova, ZŠ Ostašov, ZŠ Lesní, ZŠ Nám. Míru, ZŠ U Školy, ZŠ 
Barvířská, ZŠ Vrchlického, ZŠ Sokolovská, ZŠ Česká a ZŠ 5. květen, ZŠ Kaplického. Zbývá ZŠ 
RVJ Husova. (pravidelně se opakující aktivita) 

Společně se zástupci vzdělávací společnosti AABYSS a zaměstnavateli vyhodnotíme pilotní 
projekt kariérového poradenství, který se v tomto školním roce uskutečnil na ZŠ Kaplického a ZŠ 
Česká (ÚT 13.00). 

Setkám se se zástupci montessori tříd ZŠ 5. květen (ST 10.00). 

Sejdou se kolegia ředitelů sociálních (ST 10.30) a kulturních (ST 13.00) příspěvkových organizací 
města. 

Sejde se koordinační tým projektu Férové školy v Liberci (ST 14.00). 

Zúčastním se vyhlášení výsledků a předání ocenění v rámci projektu Příběhy našich sousedů (ST 
17.00), který realizovala společnost Post Bellum a město na něj velmi významně finančně 
přispělo. Projektu se zúčastnily týmy z našich ZŠ, které vytvářely audio a videoportréty 
libereckých signatářů Charty 77 a dalších významných osobností města. Jde o jakési volné 
pokračování iniciativy, která v listopadu 2015 vyvrcholila umístěním pamětní desky libereckým 
chartistům na Rybníčku a pojmenováním zdejší tramvajové stanice na Zastávku René Matouška. 

 

Kultura 

Pravidelná porada odboru odpadá. 

Zúčastním se koncertu skupiny The Tap Tap (PÁ 18.00), který pořádá naše KS Kontakt. 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Pietní akt u příležitosti Dne politických vězňů (ÚT 10.00). 

 

Před schválením 

Zasedá mimořádná rada města (PO 13.00), která doprojedná některé zbývající materiály, 
i zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám nová pravidla přidělování dotací z kulturního 
fondu, některé individuální dotace i několik operativních materiálů.  

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (19. 6. - 25. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

R. Prade, B. Šolková (Návrat ops) - obecná diskuze k fungování azylových domů 

M. Havelková (Post Bellum) - projekt Příběhy našich sousedů 
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R. Gamba, L. Průcha (ITveskole.cz, Člověk v tísni) - koordinační tým projektu Vzdělávejme 
společně děti předškolního věku 

U. Ackermann (Dobrovolnické centrum Augsburg) - dobrovolnictví jako fenomén, možnosti 
spolupráce s Libercem 

 


