
Zápis z jednání VPP dne 4. 2. 2015  

  

Přítomni:  J. Neudertová, A. Janáčková, J. Jelínková, Z. Horváthová, H. Čížková, J. Kočí, D. Mojžíšová  

Omluveni: M. Franěk, S. Zíková, A. Cibochová 

  

Informace: 

·        Francouzi poděkovali za naše soustrastné vyjádření k teroristickému útoku v Paříži. 

·          

 

Začátkem března předložit Radě MČ program na letošní rok a výroční zprávu za r. 2014 

(tabulku příjmů a výdajů připraví A. Janáčková). 

 

Návrh rozpočtu na r. 2015 ke schválení 9. 3. 2015: 

Cestovné  20.000,-  

Dary 10.000,- 

Dohody  20.000,- 

Materiál  20.000,- 

Pohoštění  80.000,- 

Služby 50.000,-  

Celkem  200.000 Kč 

 

 

 

 

Akce v roce 2015 

11. - 15. března 2015: Velikonoční dílničky  a Český den v Mions (14. 3.)  

Tradiční prezentaci Velikonoc připravuje Z. Horváthová s kolegyní Hanou Volfovou 

z DDM. Během sobotních trhů uspořádáme Český den s typickými českými produkty, 

hrát bude Karel Šimeček, zúčastní se J. Jelínková a D. Mojžíšová (nákup materiálu 

v hodnotě cca 5 tis. Kč, starostka H. Moravcová přislíbila koláče).  

Francouzi hradí DDM materiál na velikonoční dílničky, VPP náklady na dopravu a na 

materiál pro Český den. Ubytování je zdarma v rodinách. 

 

17. – 21. 3. 2015: Salon de printemps v Mions 
Pojedou S. a L. Zíkovi, Soňa zapůjčí na výstavu sklo z vlastní produkce. 

VPP hradí náklady na dopravu, ubytování zdarma v rodině. 

 

1. - 31. 5. 2015: Stáž pro dva studenty z SOŠ pro administrativu EU  
Informace jsme předali B. Podracké, dále bude s Francouzi komunikovat sama. 

Náklady na dopravu hradí studenti, francouzská strana poskytuje ubytování. 

 

6. – 9. 5. 2015: Studijní pobyt v Mions pro frekventanty kurzů francouzštiny v DDM 

Organizuje J. Jelínková podle zájmu žáků (maximálně 8 osob). Program studijní a poznávací, ubytování v rodinách zdarma, náklady na 

cestu si účastníci hradí sami.  

 

 

15. – 19. 6. 2015: Festiv´art junior 

 

Podobné schéma jako v roce 2014, v červnu výstava dětí z HP v Mions, na podzim francouzských u nás. 

Výběr prací udělají S. Zíková, J. Neudertová a Z. Horváthová, výstavu do Francie pravděpodobně odveze A. Nyffenneger, který se na jaře 



chystá do Prahy (25. 4.)?. 

 

21. 6. 2015: Fête de la musique v Mions 

Nabídka pro ZUŠ H. Počernice, ředitel L. Zíka projevil zájem.  

Červen-červenec 2015: Karel Šimeček na stáži v MIons 

S francouzskou stranou se domlouvá osobně, jedná se o soukromý pobyt, vše si hradí sám. 

 

16. - 20. 9. 2015: Návštěva německé a francouzské delegace v H. Počernicích 

V březnu oznámíme Francoucům osobně, do Německa pošleme oficiální pozvání po konzultaci termínu se starostkou Prahy 20 a 

návrhu programu. Úkol do konce dubna 2015. 
 

Z původně navrhovaného červnového termínu přesunujeme na září, chceme využít oslavu zahájení 10. divadelní sezóny v HP. 

 

Přelom září a října 2015: Výměnný pobyt žáků z Brunsbüttelu v HP 

J. Neudertová upřesní, děti ze ZŠ Ratibořická pojedou do Německa až na jaře 2016. 

 

7. -  11. 10. 2015: Oficiální návštěva české delegace ve Francii k 10. výročí spolupráce 

(Datum bude pravděpodobně změněno, omluvila jsem se za chybu, ve stejnou dobu jsem na knižním veletrhu. 

 

Začátek listopadu 2015: Hudební festival s účastí německých studentů 

Bližší informace L. Zíka, jedná se o letitou spolupráci mezi ZUŠ Horní Počernice a Muzik Schule xxxxpozvání  

 

Réception délégation tchèque et anniversaire 10 ans de jumelage 

 

Si c´était possible d´organiser la visite dans les thermes autour on l´apprécierait beaucoup.  

Des qu´on aura eu les dates précises on essayera de trouver l´avion pour Lyon. 

Le programme a discuter pendant notre visite chez vous au mois de mars, on aimerait bien visiter avec vous quelques villes historiques ou 

des sites naturels autour Lyon, peut-être les vendanges si c´était possible.  

Quelque chose de convivial a partager pour célébrer dix ans d´amitié. 

 

 

Festiv´Art amateur 
 

On pourra contacter un peintre amateur de Horni qui vient d´avoir une belle exposition s´il pouvait exposer a Mions 

 

 

On pense que c´est tout pour le moment et que vous avez toutes les informations utiles. 

Nous attendons avec impatience notre venue chez vous et nous allons faire tout nécessaire pour que tous les projets communs puissent 

s´effectuer. 

 

Nous vous embrassons 

dana et jana 

 

na základě výzvy na posledním jednání VPP posílám své náměty pro příští rok:  

  

·         Pokud pojedeme do Francie na pozvání, pokusím se stejně jako každý rok zajistit levné 

letenky  



·         Opět navrhuji v průběhu roku uspořádat dvoudenní výjezdní zasedání VPP 

na  Harrachově (doporučuji měsíce duben – červen, nebo září – listopad)  

·         Pokud přijedou z Francie v září, navrhuji využít následující možnost, kterou bych 

zabezpečil:  

Pro příští rok je možné si pořídit za 1000,- Kč přes firmu Bonusys 10 ks slevenek na 

většinu představení na všech 4 scénách ND a firma posílá informace o představeních na 

každý měsíc. Na uvedené slevenky je 50 % sleva na každou zakoupenou vstupenku. 

Vstupenky na dobrá místa se dají po slevě pořídit cca do 500,-Kč.  

Domnívám se, že opera originál v italštině ve Státní opeře by byla pro hosty i pro nás 

super, byl jsem teď na dvou a je to fakt zážitek.  

  

Hezký den  

  

M. Franěk  
 

Příští zasedání VPP ve středu  

 

D. Mojžíšová 

 

Různé: 

Soňa Zíková zve členy VPP na vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ ve středu 4. 2. 

2015 v 17.00 v GALERI 14, Praha 9 – Černý Most, náměstí Plukovníka Vlčka 686  


