
Zápis z jednání Zahraniční komise  

Datum: 26.06.2019 

Účast: Michal Gerčák, František Caithaml, Mgr. Tomáš Mosler, Ing. Josef Šašek, Ing. Tomáš 

Trávníček, Jakub Svoboda (komise je usnášeníschopná, přítomno 6 členů ze 7) 

Omluveni: Mgr. Simona Luftová 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program: 
1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání     

3. Informace o aktivitách v oblasti spolupráce s partnerskými městy (pracovní cesta starosty do 

Hoornu, dodatek ke smlouvě o spolupráci s Freibergem, mládežnický kemp Příbram, návrh 

setkání zástupců partnerských měst, Šalmaj 2019) 

4. Závěr 

ad1) Zahájení jednání komise  

ad2) Schválení programu jednání – hlasováno: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

ad3) Komise vzala na vědomí informace koordinátorky komise o aktivitách v oblasti spolupráce 

s partnerskými městy: 

1) Ve dnech 27. – 30.05.2019 proběhla zahraniční pracovní cesta starosty Mgr. Jana Konvalinky 

a Ing. Ley Enenkelové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, do partnerského města 

Hoorn (Nizozemí). Uskutečnilo se jednání se starostou Hoornu Janem Nieuwenbergem, členy 

Výboru pro partnerství Hoorn – Příbram a zástupci vybraných škol o přípravě nového projektu 

Erasmus+, do kterého budou zapojeny školy v Příbrami, Hoornu a slovenském Kežmarku. 

Zvažována je spolupráce v sociální a zdravotní oblasti, ale i jiných, např. v polovině července 

se skauti z Hoornu zúčastní společného tábora s příbramskými skauty v Oborách.  

2) Starosta partnerského města Freiberg (Německo) Sven Krüger a 1. místostarosta Příbrami 

Ing. Martin Buršík, MBA, podepíší dne 29.06.2019 dodatek ke smlouvě o spolupráci. Obě 

města v něm deklarují zájem prohlubovat vzájemnou spolupráci.  

3) Město Příbram již několik let participuje na projektu Mládežnický kemp. Projekt, kterého se 

pravidelně (jednou až dvakrát ročně) účastní středoškolští studenti Freibergu a jeho 

partnerských měst, vznikl z iniciativy Freibergu. Město Příbram v něm reprezentují studenti 

Obchodní akademie Příbram. Další setkání by se mělo uskutečnit v červnu 2020 v Příbrami. 

Setkání připraví odbor školství, kultury a sportu ve spolupráci s Obchodní akademií.  

4) Členové komise diskutovali o podobě akce, jejímž cílem je propagace Příbrami a 

příbramského regionu v partnerských městech. Doporučují uspořádání cca čtyřdenní akce 

(čtvrtek – neděle), na kterou by byli pozváni zástupci partnerských měst, osoby zodpovědné 

za cestovní ruch, příp. také zástupci vybraných cestovních kanceláří činných v partnerských 

městech Příbrami. Jako vhodný termín se jeví podzim 2020, nebo jaro 2021.  

5) Koordinátorka komise podala přítomným informace o přípravách pobytu zástupců 

partnerských měst, kteří v polovině září navštíví město při příležitosti Příbramské svatohorské 

šalmaje.  

 

ad4) Termín příštího jednání ZK byl stanoven na středu 02.10.2019 v 17:00 na Zámečku.  

 

Zapsala: Dagmar Janoušková 

Souhlasí: Michal Gerčák, předseda ZK                                                         V Příbrami  dne 13.06.2019 


