
Zápis z online jednání Zahraniční komise  

Datum: 20.01.2021 

Účast: Michal Gerčák, Mgr. Tomáš Mosler, Ing. Tomáš Trávníček, Mgr. Simona Luftová, Jakub Svoboda (komise je 

usnášeníschopná, přítomno 5 členů ze 7) 

Omluveni: František Caithaml, Ing. Josef Šašek  

Host: Ing. Lea Enenkelová 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program: 
1. zahájení, 

2. schválení programu jednání,     

3. informace Odboru školství, kultury a sportu o vybraných zahraničních aktivitách v roce 2021,  

4. glosář místního názvosloví pro tisk dalších propagačních materiálů města a regionu, 

5. představení žádostí o dotace v oblasti Zahraniční a meziobecní spolupráce 2021, 

6. závěr. 

ad1) Zahájení jednání komise  

ad2) Schválení programu jednání – hlasováno: 

         pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

          

ad3) Komise vzala na vědomí informace koordinátorky komise o akcích s partnerskými městy plánovaných pro rok 

2021. Akce, které se měly uskutečnit v roce 2020, byly s ohledem na složitou situaci způsobenou koronavirem přeloženy 

na rok 2021. Realizace akcí v roce 2021 bude se odvíjet od aktuální epidemiologické situace: 

- ve spolupráci se subjektem Dvořákovo Příbramsko, z.ú., jsou připravovány dva Koncerty přátelství, které by se 

měly uskutečnit v rámci 52. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka  (31.05.2021 – Středosaská 

filharmonie z Freibergu, 07.06.2021 – pěvecký sbor z partnerského Valle di Ledra). Na oba koncerty budou 

pozváni starostové obou partnerských měst.  

- Visit Příbram – setkání zástupců partnerských měst, resp. osob zodpovědných za turismus a propagaci regionů, 

se uskuteční v termínu 08.09. – 11.09.2021. Termín setkání byl vybrán tak, aby se jeho účastníci mohli zúčastnit 

Příbramské svatohorské šalmaje.   

- ve spolupráci s Obchodní akademií Příbram se v říjnu uskuteční Mládežnický kemp, tj. setkání středoškolské a 

vysokoškolské mládeže z partnerských měst Příbrami a Freibergu. Setkání bude zaměřeno na možnosti 

kulturního vyžití ve městě.  

 

ad4) Byl vyhotoven glosář místního názvosloví – slovník cca 200 nejfrekventovanějších výrazů, které se objevují 

v informačních materiálech o Příbrami, a to ve dvou jazykových mutacích, v anglické a německé. Členové komise 

doporučili požádat o kontrolu a připomínky zástupce Svaté Hory a Hornického muzea. Cílem je sjednotit překlady 

nejužívanějších pojmů.   

Výsledný produkt bude používán při přípravě nových propagačních materiálů města a regionu. V elektronické podobě 

bude slovník umístěn na webových stránkách města Příbram a bude tak k dispozici nejen organizacím, které ho budou 

moci využít při přípravě vlastních propagačních materiálů, ale i široké veřejnosti.  

 

ad5) Koordinátorka komise seznámila její členy se žádostmi o dotace v oblasti Zahraniční a meziobecní spolupráce  pro 

rok 2021. Komise navrhne výši jednotlivých dotací na svém příštím jednání.     

 

ad6) Termín příštího online jednání ZK byl stanoven na středu 27.01.2021 v 16:00.  

 

 

 

Zapsala: Dagmar Janoušková v. r.  

Souhlasí: Michal Gerčák, předseda ZK v. r.                                                                                        V Příbrami  dne 

21.01.2021 


