
Zápis z jednání Zahraniční komise dne 19.05.2021 

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

přítomni 4 členové ze 7) 

Omluveni: František Caithaml, Ing. Josef Šašek, Jakub Svoboda  

Host: Ing. Lea Enenkelová 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program: 
1. zahájení, 

2. schválení programu jednání,     

3. informace o činnosti OŠKS v oblasti spolupráce s partnerskými městy, 

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

5. informace o možnosti navázání partnerství s městem Umm al-Fahm v Izraeli, 

6. dotační program Zahraniční a meziobecní spolupráce 2022,  

7. závěr. 

ad1) Zahájení jednání komise  

ad2) Schválení programu jednání – hlasováno: 

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

          

ad3) Koordinátorka komise informovala přítomné o akcích, které jsou připravovány ve spolupráci s partnerskými městy 

pro 2021: 

Na jaře 2021 se měly uskutečnit dva Koncerty přátelství (31.05.2021 – Středosaská filharmonie z Freibergu, 07.06.2021 

– Coro Alpino z Valle di Ledra). Vzhledem k pandemii koronaviru a vládním opatřením byly oba koncerty zrušeny, resp. 

oběma tělesům byla nabídnuta možnost zrealizovat koncerty na podzim 2021.  

Jako každým rokem budou zástupci partnerských měst a jejich hasičských sborů pozváni na Příbramskou svatohorskou 

šalmaj (11.09.2021). 

Koncem října 2021 by se měl uskutečnit Mládežnický kemp – společné setkání středoškolské mládeže partnerských 

měst. Původně bylo plánováno zaměřit toto setkání na kulturní život ve městě a porovnání s praxí v partnerských 

městech. Vzhledem k aktuální situace bylo rozhodnuto, že téma setkání se změní a nově bude zaměřeno na život 

v době pandemie, a to se zvláštním důrazem na psychické zdraví a zvládání emočního stresu. 

Zástupci partnerských měst budou pozváni na závěrečný koncert Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, který se 

uskuteční dne 12.10.2021.    

 

ad4) 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) byl zaslán k připomínkování na 

Svatou Horu a do Hornického muzea Příbram. Připomínky obou institucí byly do glosáře zapracovány. Glosář bude 

v tištěné podobě k dispozici návštěvníkům Infocentra MěÚ Příbram. V elektronické podobě bude 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) Zahraniční komise projednala nabídku izraelského města Umm al-Fahm na navázání spolupráce. Všichni přítomné 

členové se jednomyslně usnesli na následujícím usnesení:  

Vzhledem k současné situaci komise nedoporučuje navázání spolupráce s novým partnerským městem.  

pro: 4             proti: 0              zdržel se: 0 

 

ad6) Komise projednala návrh dotačního programu Zahraniční a meziobecní spolupráce pro rok 2022. Členové komise 

zdůraznili nutnost větší propagace dotačního programu, nejlépe přímo ve školách a v měsíčníku Kahan.   

 

ad7) Termín příštího online jednání ZK byl stanoven na středu 01.09.2021 v 17:00.  

 

 

Zapsala: Dagmar Janoušková v. r.  

Souhlasí: Michal Gerčák, předseda ZK v. r.                                                                                        

ami  dne 31.05.2021 


