
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Pod Městem 624, 542 32 Úpice; www.kjh.cz 
 
 
 

1 

 

Poslanec EP v MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

 

V pondělí 29. dubna 2019 v dopoledních hodinách do Úpice zavítal poslanec EP – Luděk 

Niedermayer. Ale nebyl první, kdo do zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. dorazil. 

Na debatu s ním totiž jako první (kromě úpického starosty a zaměstnanců MAS) přišlo přesně 42 

studentů z Městského gymnázia a SOŠ Úpice společně s učitelem. Naše nově zrekonstruovaná 

zasedací místnost tedy zažila zatěžkávací zkoušku.  

Úvodního uvítacího slova se ujal ředitel MAS – Jan Balcar a poté slovo předal starostovi Úpice 

– Petru Hronovi, který pana Niedermayera taktéž vřele přivítal. A pak už na řadu přišla debata nejen 

se studenty.  

Pan Niedermayer nejprve velmi srozumitelně vysvětlil, co vlastně europoslanec dělá, s jakými 

problémy se potýká, o čem rozhoduje a naopak na co nemá vůbec žádný vliv. Studenti velmi bedlivě 

poslouchali a na některých bylo znát, že je toto téma opravdu zajímá. Dále se debata stáčela i do 

historie Evropské unie, co je jejím přínosem, jaké může mít i negativní stránky, z jakého důvodu 

vznikla a podobně. Pan Niedermayer velmi lidsky vysvětloval, proč věci fungují jednou tak, a jindy zas 

jinak. Na studentech bylo vidět, že takhle dopodrobna tuto problematiku ještě nikdy neřešili. Také 

zde padala různá čísla, a to například počet poslanců v Evropském parlamentu a zároveň kolik zhruba 

poslanců má každá země, přišly na řadu i finance, z jejich čísel se mnohým zamotala hlava.  

Ke konci debaty byl prostor i na rozličné dotazy z řad studentů. A nebylo jich málo, tak pan 

Niedermayer odpovídal, seč mu síly stačily. Poté se se studenty rozloučil a pokračoval dál ve svých 

zastávkách po regionu.  

„Jsem velmi rád, že jsem měl tu čest přivítat poslance EP v Úpici a zúčastnit se takovéto 

debaty. Velmi mě také překvapili studenti Gymnázia a SOŠ Úpice, jak pozorně poslouchali a měli 

opravdu věcné a rozumné dotazy. Je fajn mít takovéto mladé chytré lidi ve svém městě,“ řekl na 

závěr starosta Úpice Petr Hron. 
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