
Zápis z online jednání Zahraniční komise  

Datum: 27.01.2021 

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. žádosti o dotace v oblasti Zahraniční a meziobecní spolupráce,  

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

5. závěr. 

ad1) Zahájení jednání komise  

ad2) Schválení programu jednání – hlasováno: 

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

          

ad3) Na minulém jednání se členové komise seznámili s projekty, na které jsou žádány dotace v oblasti Zahraniční a 

meziobecní spolupráce pro rok 2021. Komise navrhla, jakým způsobem by dotace mohly být rozděleny v současném 

stavu, kdy jsou v programu alokovány prostředky ve výši 150.000,00 Kč, a také navrhla, jak by mohly být rozděleny  

v případě navýšení alokace na 250.000,00 Kč. Obě varianty jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou tohoto zápisu.  

 

Pro: 5           Proti: 0            Zdržel se: 0       

 

ad4) Na minulém jednání komise byly diskutovány úpravy v glosáři 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). Byly zohledněny připomínky členů komise a také připomínky rodilých mluvčích, které 

zdarma zajistila fa Eurotranslation, s.r.o.. Glosář bude nyní zaslán zástupcům Svaté Hory a Hornického muzea 

k připomínkování. 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) Termín příštího online jednání ZK byl stanoven na středu 03.03. v 16:00.  

 

 

 

Zapsala: Dagmar Janoušková v. r.  

Souhlasí: Michal Gerčák, předseda ZK v. r.                                                                                        

 

 

V Příbrami  dne 28.01.2021 


