
Zápis ze zasedání výboru pro partnerství    

Číslo jednání:         46 

Datum konání:       2. 3. 2011 

Předsedající:    D. Mojžíšová      

Přítomni:          A. Cibochová, H. Čížková, Z. Horváthová, A. Janáčková, J. Jelínková,  

   J. Neudertová, J. Kočí, V. Mojžíš, L. Zíka, S. Zíková, P. Tikman  

Omluveni:   B. Jägerová, M. Franěk, R. Liška, M. Procházková, P. Novosád 

 

Program: 

1. a/ Spolupráce mezi ZUŠ Horní Počernice a Musikschule Dithmarschen  

b/ Motocykly Böhmerland na Chvalech  

2. a/ Velikonoce v Mions 

b/ Dopisování mezi dětmi z Mions, ZŠ Ratibořická a DMM  

c/ Noc s Andersenem  

3. Příprava programu podzimní návštěvy z partnerských měst  

4. Různé  

 

1. a/  Spolupráce mezi ZUŠ H. Počernice a Musikschule Dithmarschen 18. – 22. 2. 

2011 Referují Jana Neudertová a Libor Zíka:  

Studenti ZUŠ H. Počernice absolvovali celkem tři koncerty: 19. 2. v Heide v Schulzentru,  

21. 2. v Gymnasiu v Meldorfu a 21. 2. v Gymnasiu v Brunsbüttelu. Všechny koncerty 

proběhly bez problému a úspěšně. 

Doprovodné akce: 18. 2. prohlídka pobočky školy v Meldorfu a výlet do městečka Büsum, 

19. 2. vlakem na ostrov Sylt do města Westerland a busem do městečka List, nejseverněji 

položeného města SRN. Jana Neudertová se jako divák zúčastnila s Petrem Hollmannem 

místních voleb nového starosty Brunsbüttelu, zvolen byl Stefan Mohrdieck. Koncert  

v sále Elbefora s názevem Pop meets Classic, na kterém se představili bývalí žáci hudební 

školy Dithmarschen, hosté z Polska, z Hamburgu atd. Prohlídka záchranné stanice pro tuleně 

v městečku Fridrichskoog, setkání na koncertě v Gymnasiu  Brunsbüttel se stávajícícm 

starostou Wilfriedem Hansenem (končí v dubnu), s novým starostou Stefanem Mohrdieckem, 

Ritou Audiger a dalšími. Spolupráce mezi ZUŠ Horní Počernice a Musikschule Dithmarschen 

byla úspěšně zahájena a nyní obě strany připravují další společná setkávání žáků a pedagogů. 

 

Pan starosta Hansen připomněl ve svém projevu důležitost partnerství našich měst a 

poděkoval všem, kteří se na této spolupráci za celých 12 let podíleli, jmenovitě Janě 

Neudertové. Přislíbil, že i v budoucnu bude mít naše partnerství podporu, což přislíbil také  

za nového starostu Mohrdiecka, který byl přítomen. J. Neudertová navrhuje, aby starostka  

H. Moravcová a VPP poslali blahopřání novému starostovi k jeho zvolení. 

Starosta W. Hansen přislíbil, že dodá podepsanou rezoluci z naší konference v září 2010. 

 

Sraz majitelů motocyklů Böhmerland v HP  

Německý velvyslanec v Praze J. Haindl udělil této akci 28. 5. 2011 na Chvalech, budeme  

o ní  informovat také kolegy v Brunsbüttelu. VPP nadále pomáhá organizátorům s přípravou 

prezentace před německým velvyslanectvím v Praze. 

 

2. b/  Velikonoce v Mions 11. - 17. 4. 2011 

Doprava: dva letecky, 14 osob čtyřmi OA, celkem 17 lidí.  

Složení delegace: H. Moravcová a Peter Markulinec /letadlem na vlastní náklady/  

Za DDM a VPP:  

/vůz 1/ Z. Horváthová, B. Bártová, H. Volfová, H. Farkašová,  



/vůz 2/ J. Jelínková, D. Mojžíšová, V. Mojžíš /odjezd už 10. 4., vyzvednou starostku na letišti 

v pondělí ve 14.30, přivezou materiál na květnový veletrh v Lyonu/ 

/vůz 3/ J. Kočí, A. Janáčková a H. Čížková, která musí část cesty vzhledem k operaci zad 

absolvovat vleže, proto v autě pojedou pouze tři. 

/vůz 4/ L. Zíka, S. Zíková a J. Neudertová., A. Cibochová  

VPP rozhodl, že D. Mojžíšová požádá M. Fraňka, aby zvážil svou účast na této akci nebo jel 

svým vozem a na vlastní náklady. M. Franěk není členem Zastupitelstva, a tedy ani v oficiální 

delegaci, při prezentacích nemá na rozdíl od ostatních žádný konkrétní úkol a musel by se pro 

něj dělat speciální program.  

Prezentace ve školách: Z. Horváthová referovala o systému prezentace Velikonoc, 

k dispozici byly ukázky výrobků, dohodnuty jsou jednotlivé pracovní skupiny. 

Dárky: S. Zíková zajistí po dohodě s H. Moravcovou oficiální dary /sklo/ pro starostu Mions 

a předsedkyni Comité de Jumelage /bude placeno VPP/, ostatní koupí osobní dárky svým 

hostitelům. 

Veletrh partnerských měst: Francouzská strana nás požádala o spolupráci při zajištění 

veletrhu partnerských měst v Lyonu v květnu 2011, kde budou Francouzi prezentovat H. 

Počernice, Prahu a ČR. Od nás chtějí nakoupit typické a trvanlivé produkty naší gastronomie 

a propagační materiály. Zajistí V. Mojžíš, A. Janáčková a D. Mojžíšová. Vše odvezeme už 

v dubnu v celkové hodnotě  cca 7 tis. Kč, platí Francouzi, ale VPP rozhodl, že bude na akci 

finančně participovat, protože, je to i naše prezentace. Dále potřebují dva ženské české kroje, 

prověří Z. Horváthová, případně budeme hledat dál. 

Program pobytu ve Francii viz zápis z února 2011 
 

b/ O dopisování přes e-mail v němčině a angličtině projevily zájem v ZŠ Ratibořická a DDM, 

kde už  si děti adresy rozebraly. Jedná se o děti 12- 13 let. J. Neudertová se dohodne v Mions 

osobně s ředitelem tamní školy Esvanem a profesorkou němčiny Scholten.  

 

c/ Spojení přes webkameru mezi Médiathèque v Mions a dětmi v H. Počernicích během Noci 

s Andersenem dohodnuto na 1. dubna mezi 20 – 22 hod. v ZŠ Stoliňská. 

    

3. Podzimní návštěva z partnerských měst 

Termín pobytu stanoven předběžně na 8. – 13. září 2011. Pozveme stejný počet lidí, jako 

jede nyní do Francie, tedy 16. 

Návrh programu: 

Čtvrtek 8. 9. odpoledne příjezd a ubytování /v rodinách, příp. hostel Briliant/, večer setkání 

ve škole Bártlova, jídlo z našich zdrojů nebo ve spolupráci s ZŠ Ratibořická /pokud by přijeli 

v poledne, oběd také zde/, kapela ze ZUŠ, zábava dle počasí i venku s ohněm. 

Pátek 9. 9.  

7.00 odjezd do Zlína 

11.00 přijetí u primátora /dohodnuto osobně v únoru/ 

Ubytování podle toho, zda bude ve Zlíně večerní program /koncert v kongresovém centru/. 

Když ne, odjede se večer do UH. 

13.00 oběd v restauraci ve spodních patrech správní budovy Baťova mrakodrapu? 

14.00 prohlídka Baťovy kanceláře ve výtahu a posezení na terase budovy nebo v kavárně 

s lidmi s Francouzsko-českého klubu /dosud neodpověděli/ a PEN klubu. 

Výklad o historii obuvnictví v muzeu, prohlídka Kongresového centra, případně večerní 

koncert filharmonie 

Sobota a neděle 10. a 11. 9.  

Dny evropského dědictví a Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském 

Možná zůstaneme jen jeden den a v neděli umožníme hostům volný program např. v Praze. 



Pondělí 12. 9.  

Dopoledne prezentace Francie v ZŠ Ratibořická /téma Evropský rok dobrovolnictví?/, oběd 

tamtéž, poté totéž se studenty v SOŠ Lipí, případně účast na kurzu francouzštiny v DDM. 

Večer na rozloučenou v hotelu Chvalská tvrz 

Úterý 13.9. odjezd.  

Program bude průběžně aktualizován. Nutno osobně prodiskutovat s Monique Chapat 

v dubnu 2011. 

  

4. Různé  

O rozpočtu na r. 2011 bude jednat zastupitelstvo HP 7. března 2011. 

Informace o dubnové akci ve Francii bude předložena Radě MČ Praha 20 14 dnů před jejím 

konáním. 

 

Další informace k akci v září 2011: 

Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví. Chce upozornit na činnost různých 

občanských sdružení, obecně prospěšných společností i místních spolků, a hlavně chce 

podtrhnout práci dobrovolníků, kteří působí nejen v neziskových organizacích. 

 

Dny evropského dědictví (2. víkend v září), v ČR se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska, součástí jsou dny otevřených dveří památek 

Ve dnech 10. a 11. září 2011 /so a ne/ Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, 

tradiční lidová kultury na Slovácku. Jejím dějištěm jsou otevřené historické památky 

královského města Uherské Hradiště, vše pod odbornou garancí Klubu kultury Uherské 

Hradiště. Desítky folklorních souborů, cimbálových muzik i dechových kapel, aby společně s 

ochutnávkou vín, burčáku a regionálních gurmánských specialit vytvořily nezapomenutelná 

zážitek pro desetitisíce návštěvníků.  

Ti, kdo si oblíbili plavbu po Baťově kanále či Moravě si budou moci vychutnat tyto slavnosti 

také z paluby několika malých i velkých „muzikantských lodí“. Sobotní večer pak vyvrcholí 

besedami u cimbálu, které hostí na deset vinných sklepů v Uherském Hradišti a především 

jeho vinařské části Mařaticích. Neděle je pak více věnována Dnům evropského dědictví a 

otevřeným památkám. V historických objektem celého regionu se mohou návštěvníci těšit 

na akce a kulturní pořady, které podpoří a umocní krásy historických prostor. V Uherském 

Hradišti půjde především o Františkánský klášter, Mariánské náměstí, kostely na Masarykově 

a Mariánském náměstí a Galerii Slováckého muzea. V okolí slovácké metropole můžete 

navštívit hrad Buchlov, zámek Buchlovice, baziliku na Velehradě, Archeoskanzen Modrá, 

zámek Uherský Ostroh, Vlčnovské búdy, tvrz v Hluku a památkový areál ve Veselí Moravou. 

Na neděli 11. září 2011 je připraven také košt několika stovek vzorků vín, které Vinaři 

Mařatice pro tuto příležitost shromáždí od nejlepších vinařů a producentů ze všech obcí, které 

se zapojují do programu slavností. V naprosté většině jde o vína, která byla již oceněna 

prestižními medailemi. Ta nejlepší získají titul Šampión Slováckých slavností vína a 

otevřených památek.  

 

 

Schůze VPP ukončena v 17 hod., další zasedání ve středu 6 . dubna v 15.30 na ÚMČ. 

Zapsala D. Mojžíšová 

 

 

 

http://www.kkuh.cz/

