
Zápis z jednání Zahraniční komise 

Datum: 22.05.2019 

Účast: Michal Gerčák, František Caithaml, Mgr. Tomáš Mosler, Mgr. Simona Luftová (komise je 

usnášeníschopná, přítomni 4 členové ze 7) 

Omluveni: Bc. Josef Šašek, Ing. Tomáš Trávníček, Jakub Svoboda 

Hosté: Mgr. Zorka Brožíková, Ing. Lea Enenkelová 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání     

3. Představení místostarostky města Příbram, Mgr. Zorky Brožíkové 

4. Informace o aktuální činnosti v rámci spolupráce s partnerskými městy 

5. Informace Bc. Zuzany Kučerové, vedoucí Odboru kanceláře města, o možnostech propagace 

města a regionu i vzhledem k zahraničním návštěvníkům 

6. Diskuze 

7. Závěr 

ad1) Zahájení jednání komise  

ad2) Schválení programu jednání – hlasováno: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

 

ad3) Komisi navštívila Mgr. Zorka Brožíková, nová místostarostka města. Vyjádřila zájem vedení města 

na úzké spolupráci se zahraniční komisí.  

 

ad4) Koordinátorka komise informovala přítomné o aktuálních akcích konaných v rámci vztahů 

s partnerskými městy. Dne 25.04.2019 navštívil Příbram starosta partnerského Freibergu (Německo), 

který se zúčastnil slavnostního zahájení Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Ve dnech 27. – 

30.05.2019 proběhne zahraniční pracovní cesta starosty Mgr. Jana Konvalinky a Ing. Ley Enenkelové, 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu, do partnerského města Hoorn (Nizozemí). Účelem této cesty 

je jednání o novém projektu Erasmus, do kterého by se zapojily školy v Příbrami, Hoornu a slovenském 

Kežmarku. Jednat se bude také o možných budoucích projektech v oblasti zdravotní a sociální. V těchto 

dnech se připravuje dodatek ke smlouvě o spolupráci s partnerským Freibergem. Začínají také přípravy 

pobytu zahraničních delegací v Příbrami v době Příbramské svatohorské šalmaje.  

 

ad5) Bc. Zuzana Kučerová informovala přítomné členy komise o připravované aplikaci, která by měla 

obyvatelům a návštěvníkům regionu nabídnout mimo jiné informace o městě Příbram (informace o 

turistických trasách, pamětihodnostech, službách, ubytovacích a stravovacích kapacitách aj). 

V současné době se připravuje tisk anglické verze brožury 10 tipů na výlety do Brd. 

 

ad6) V rámci diskuze upozornili členové komise na nutnost kvalitního překladu webových stránek města 

do anglického jazyka.  

 

ad7) Termín příštího jednání ZK byl stanoven na středu 26.06.2019 v 17:00 na Zámečku.  

 

Zapsala: Dagmar Janoušková 

Souhlasí: Michal Gerčák, předseda ZK 

V Příbrami  dne 13.06.2019 


