
Zápis z jednání Zahraniční komise dne 27.10.2021 

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

přítomni 4 členové ze 7) 

Omluveni: 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 (Šalmaj, Mládežnický kemp atd…) 

4. informace o návštěvnosti Infocentra MěÚ Příbram, Pražská 129 

5. program turistického setkání VISIT Příbram 2022 

6. Kežmarok - Europské ludové remeslo 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: 

Ve dnech 10. – 12.09.2021 se v Příbrami uskutečnila Příbramská svatohorská šalmaj, na kterou jsou tradičně zváni 

zástupci partnerských měst a jejich hasičských sborů (Běh do svatohorských schodů). Do Příbrami zavítali zástupci 

partnerských obcí: Valle di Ledro, Kežmarok, Freiberg, Anor, Hoorn. Akce Běh do Svatohorských schodů se zúčastnili 

hasiči z Valle di Ledra. Ostatní města své zástupce nemohli vyslat vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií 

onemocnění COVID-19.   

Dne 12.10.2021 navštívil Příbram bývalý starosta bavorského Altoettingu p. Herbert Hofauer. Zúčastnil se závěrečného 

koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.  

Ve dnech 20. – 24.10.2021 se uskutečnil Mládežnický kemp – společné setkání zástupců středoškolské mládeže 

partnerských měst. Během setkání se uskutečnily dvě přednášky zaměřené na změny, které do života dospívajících 

vnesla pandemie onemocnění COVID-19. Přednášející seznámili posluchače s vlivem pandemie na psychické zdraví a 

zvládání emočního stresu. Akce byla realizována ve spolupráci s Obchodní akademií Příbram   

 

ad4) Ing. Lea Enenkelová informovala členy komise o vývoji návštěvnosti Infocentra MěÚ Příbram, které od května 

2021 sídlí v Pražské ul. 129.  

 

ad5) Členové komise projednali návrh programu turistického setkání VISIT Příbram 2022, který připravily pracovnice 

Odboru školství, kultury a sportu a Odboru kanceláře města. Setkání se uskuteční ve dnech 09. – 13.04.2022 v Příbrami. 

Pozvání budou zástupci partnerských měst, resp. osoby zodpovědné za propagaci a rozvoj cestovního ruchu. Cílem 

setkání je zvýšit povědomí o městě Příbram a brdském regionu jako atraktivní turistické destinaci a přilákat větší 

množství návštěvníků z partnerských měst.       

 

ad6) Předseda komise Michal Gerčák informoval přítomné o nabídce partnerského Kežmarku na účast Příbrami na 

jejich tradičním městském festivalu Európske ludové remeslo (EĹRO) v roce 2022. Kežmarok uvítá ukázku tradičních 

řemesel, tradiční české gastronomie a folkorní či dobově zaměřené hudby. Členové komise osloví zástupce 

příbramských spolků, škol či hudebních uskupení a vyzve je, aby v rámci dotačního programu Zahraniční a meziobecní 

spolupráce podali žádost o dotaci, která by pokryla náklady spojené s účastní na EĹRO 2022. 

 

ad7) Termín příštího jednání ZK byl stanoven na úterý 14.12.2021 v 17:00 nebo na čtvrtek 16.12.2021 v 17 hodin. 

Termín bude upřesněn.  

 

Zapsala: Dagmar Janoušková v. r.  

Souhlasí: Michal Gerčák, předseda ZK v. r.                                                                                        

V Příbrami dne 02.11.2021 


