
 
 

 
 

Tisková zpráva 2015 

Parlamentní výměna zkušeností je s úspěchem za 
námi! 

31. 3. 2015, Praha 

Mezi příznivce mládežnických parlamentů se 27. – 29. 3. 2015 vrátila akce s názvem Parlamentní 
výměna zkušeností (PVZ) pořádaná Národním parlamentem dětí a mládeže (NPDM). Letošní ročník 
se konal na Soukromé střední odborné škole a Středním odborném učilišti s.r.o. v Třebíči. 
Spoluorganizátory se stal také Studentský parlament města Třebíče.  

Jak už název vypovídá, hlavním cílem pro účastníky bylo vyměňování zkušeností z různých 
parlamentů z různých koutů České republiky. Formou tematických workshopů měli účastníci 
možnost se dozvědět co je kde nového, co kde a komu se v parlamentu daří. Na to navazovala 
spousta věcných diskuzí. Další aktivitou byli speciální workshopy na rozvoj osobnosti – Jak na 
pohovor, Finanční gramotnost mladých, Etika a etiketa, Erasmus + a další… 

Workshop Etika a etiketa nebyl do programu PVZ zasazen náhodou. Součástí této akce byl i pátý Ples 
NPDM, který se uskutečnil 28. 3. 2015 večer v Klubu mladých Hájek v Třebíči. Moderoval ho 1. 
místopředseda Otto Vrba a hrát přijela třebíčská kapela Rock On. Na Plese nechyběla ani tombola o 
věcné ceny, například třípatrový dort nebo velký salám Vysočina. Nebyli zde pouze účastníci celé PVZ, 
ale i další obyvatelé Třebíče nebo bývalí členové NPDM, protože akce byla otevřena veřejnosti. 

„Jsem velice rád, že jsem mohl strávit víkend právě na téhle akci. Opravdu jsem si to užil a dozvěděl 
jsem se, jak to funguje jinde, z čehož jsem si odnesl celkem cenné zkušenosti, které se budu snažit 
uplatnit v našem Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy“ hodnotí účastník Ondřej Zedníček 
z Moravskoslezského kraje.  

Pozvaný lektor Martin Chomča, HR manažer ve společnosti Student Agency, který vedl jeden 
z rozvíjejících workshopů, zhodnotil akci ze svého lektorského pohledu. „Velké množství chytrých a 
zapálených mládežníků, kteří umí přemýšlet, a není jim lhostejno, jak a kde budou žít. Výborná 
atmosféra a víra v to, že to půjde s NPDM výš a dál. Díky za pozvání.“ říká na závěr. 

Fotografie z akce a mnoho dalšího najdete na stránkách www.npdm.eu.  


