
Zápis z jednání Zahraniční komise  

Datum: 26.02.2020 

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

usnášeníschopná, přítomni 4 členové ze 7) 

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

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Hosté: Ing. Lea Enenkelová 

Program: 
1. zahájení, 

2. schválení programu jednání,     

3. informace Odboru školství, kultury a sportu o zahraničních aktivitách v roce 2020,  

4. vytvoření glosáře pro tisk dalších propagačních materiálů města a dalších institucí, 

5. Brdy 2020 – akce na podporu cestovního ruchu, 

6. závěr. 

ad1) Zahájení jednání komise  

ad2) Schválení programu jednání – hlasováno: 

         pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

          

ad3) Koordinátorka komise Dagmar Janoušková podala přítomným členům komise zevrubnou informaci 

o akcích s partnerskými městy v zahraničí, které jsou plánovány na rok 2020 a které organizuje odbor 

školství, kultury a sportu. Např. v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka se dne 02.06.2020 

uskuteční Koncert přátelství – společný koncert filharmonie z německého Freibergu a pěveckého sboru 

Coro Incanto Alpino z italského Valle di Ledra. Ve dnech 18. – 22.06.2020 se v Příbrami uskuteční 

Mládežnický kemp. Tohoto projektu se zúčastní studenti středních a vysokých škol z partnerských měst 

Příbrami a Freibergu. Na organizaci akce se podílí Obchodní akademie Příbram. Město se snaží 

znovunavázat na spolupráci s německým Königs-Wusterhausen. Zvažuje se spolupráce ve školství a 

v sociální oblasti. V září budou partnerská města pozvána na Příbramskou svatohorskou šalmaj. 

Zástupci města se v průběhu roku zúčastní tradičních akcí v partnerských městech.   

 

ad4) V těchto dnech je připravován překlad místního názvosloví – soubor cca 200 nejfrekventovanějších 

výrazů, které se objevují v informačních materiálech o Příbrami. Překlady budou konzultovány 

s institucemi jako je Svatá Hora, Hornické muzeum, CHKO Brdy atd….  výsledný produkt bude využíván 

při přípravě nových propagačních materiálů.  

 

ad5) V termínu 01. - 04.10.2020 je plánována akce Brdy 2020, jejímž cílem je podpora turistického 

ruchu na Příbramsku. Akce je určena pro zástupce partnerských měst, kteří jsou zodpovědní za 

propagaci a cestovní ruch a také pro zástupce soukromého sektoru, především cestovních kanceláří. 

Členové komise připraví program setkání, organizaci zajistí Odbor školství, kultury a sportu. Začátkem 

dubna bude rozeslána pozvánka do partnerských měst.  

 

ad6) Termín příštího jednání ZK byl stanoven na středu 01.04.2020 v 16:00 na Zámečku.  

 

Zapsala: Dagmar Janoušková 

Souhlasí: Michal Gerčák, předseda ZK                                                         V Příbrami  dne 04.03.2020 


