
Zápis č.11 Komise pro zahraniční a MOS ze dne 1.6.2016. 

Přítomni :   Ing. Pikrt, Ing, Michvocík, Mgr. Mezera, Šmucler, Gerčák 

Omluveni : Valterová, Mgr.Sobotková, Ing.Šťastná 

Komise je usnášeníschopná. 

Hosté : Ing. Vařeka, Mgr.Švenda, ing.Enenkelová 

 

Ing. Pikrt – Zahájil jednání a přívítal přítomné členy komise, omluvil nepřítomné a navrhl    

                   program jednání. 

                   

 

Ing. Vařeka – Seznámil přítomné s organizačním zajištěním slavností 800. let města ve dnech 

                       10-12.6.2016. Připomněl úlohu členů „zahraniční“ komise a jejich význam při  

                        doprovodu zahraničních delegací z Hoornu, Freibergu, Ledra a Anoru. Každý  

                        člen komise se bude věnovat jedné delegaci, jedná se především o sobotu11.6. 

                        po celý den. 

 

Mgr. Švenda + Ing. Enenkelová – sdělili informace o zahraničních delegacích, jejich počtu, 

                        jejich příjezdu a podrobně informovali o jejich programech v průběhu slavností 

                        projednal s členy komise jejich zapojení jako doprovodu delegací. Všichni pří- 

                        tomní členové komise obdrželi aktualizované programy jednotlivých delegací. 

                        Je vhodné si rozdělit delegace mezi členy komise, i když bude většina progra- 

                        mu delegací shodná. U každé delegace bude překladatel. 

                        Členové komise by se měli jistě zúčastnit hlavně „Setkání VIP hostů s předsta- 

                       viteli města“ v sobotu od 14h v Sokolovně a večeře s místostarostou Mgr.Šven- 

                       dou a zahraničními hosty v Belvederu v 18.30h. 

 

Dalším bodem, který měla komise projednat, byl návrh významné osobnosti města Příbram na 

ocenění stříbrnou medailí k výročí 800 let města Příbram. Vzhledem k tomu, že průběh 

jednání se týkal „pouze“ slavností 800 let a 2 členové v průběhu jednání odešli, nemohla se 

komise zabývat těmito návrhy, které má komise odevzdat do konce září 2016. Jednotlivé 

komise při RM mají za úkol někoho navrhnout z oblasti činnosti komise, není to však 

nutností. 

 

Dovoluji si tímto dát sám za sebe 2 návrhy k diskuzi členům komise, a to : Mgr. Josef Velfl, 

ředitel Hornického muzea v Příbrami a pan Jan Čáka, malíř a grafik. 

Prosím o diskuzi k těmto jménům, což projednáme následně na zářijové setkání komise, 

případně o další návrhy. 

 

Naše Komise pro zahraniční a meziobecní spolupráci má také za úkol předložit návrh plánu 

práce na rok 2017, takže žádám členy komise o návrhy a nápady, které bychom projednali 

v září po prázdninách.    

 

Příští jednání komise se uskuteční dne 7.9.2016 od 17.00h v salonku restaurace Na Marii. 

 

Zapsal : Ing.Pavel Pikrt 


