
Zápis z jednání Zahraniční komise 

Datum: 24.04.2019 

Účast: Michal Gerčák, Jakub Svoboda, František Cajthaml, Mgr. Tomáš Mosler, Mgr. Simona Luftová 

(komise je usnášeníschopná, přítomno 5 členů ze 7) 

Omluveni: Bc. Josef Šašek, Ing. Tomáš Trávníček 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání     

3. Schválení dotačního programu pro rok 2019 v oblasti Zahraniční vztahy a meziobecní 

spolupráce 

4. Diskuze o možnostech spolupráce s partnerskými městy 

5. Diskuze o možnostech propagace kulturních, sportovních a společenských akcí v regionu 

prostřednictvím společného portálu 

6. Závěr 

 

ad1) Zahájení jednání komise  

ad2) Schválení programu jednání – hlasováno: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

ad3) Členové komise schválili dotační program v oblasti Zahraniční a meziobecní spolupráce pro rok 

2020 – hlasováno: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0  

 

ad4) Členové komise se shodli na tom, že další spolupráci s partnerskými městy je třeba mimo jiné 

směřovat také na propagaci příbramského regionu v souvislosti s rozvojem turistiky. Cílem je příprava 

akce zaměřené na podporu těchto aktivit. Akce by mohla proběhnout na podzim 2020. Pozváni by byli 

zástupci partnerských měst, kteří mají v gesci propagaci regionu a turistiku. Členové komise ve 

spolupráci s Odborem školství, kultury a sportu MěÚ Příbram připraví cca třídenní program, během 

kterého by se zástupci partnerských měst seznámili s možnostmi, které turistům region Příbramska 

nabízí (přírodní krásy, technické památky, ubytování, stravování, doprava. Je vhodné do akce zapojit 

zástupce významných institucí - Hornické muzeum, Státní okresní archiv, CHKO Brdy atd..    

 

ad5) Členové komise diskutovali o možnostech propagace kulturních, společenských a sportovních 

akcí v regionu na společném portále. Předpokládá se spolupráce a zapojení se jednotlivých obcí 

příbramského regionu. Konkrétní možnosti budou prodiskutovány s Bc. Zuzanou Kučerovou, vedoucí 

Odboru kanceláře města MěÚ Příbram.  

 

ad6) Termín příštího jednání ZK byl stanoven na středu 22.05.2019 v 17:00 na Zámečku.  

 

 

Zapsala: Dagmar Janoušková 

Souhlasí: Michal Gerčák, předseda ZK 

 

 

V Příbrami  dne 06.05.2019 


