
Zápis z jednání dne 20. 7. 2013 č. 71   

Přítomni: A. Nyffenneger, J. Jelínková, D. Mojžíšová 

 

VPP se sešel v omezeném počtu také před prázdninami 19. 6. 2013 a hodnotil návštěvu 

Francouzů a Němců. Závěr: celkový dojem dobrý, ale z finančních i organizačních důvodů je 

třeba pobyty delegací krátit na minimum.  

  

3. - 7. 6. 2013 Couleur bleu - Modrá 

Výstava prací dětí z hornopočernických škol na téma Couleur bleu v Centre culturel  

v Mions měla úspěch, zpět do HP ji koncem července přivezl Alain N. a slíbil nám poslat 

video a fotky z vernisáže /zatím nic/. Výstava je nyní uskladněna na Ch. zámku, o její 

instalaci v září 2013 jednáme s O. Sedláčkem. 

 

27. - 29. 7. 2013 Watt-olympiáda  

Starosta S. Mohrdieck pozval H. Moravcovou na Watt-olympiádu. Omluvila se, zúčastnil se 

tým MUMu. Dále poděkoval za pozvání a krásné dny v ČR členům VPP.  

 

Co nás ještě čeká v roce 2013 

7. 9. 2013 Večer francouzské kultury v Doksech 

Informuje S. Zíková, na akci pozvala A. a G. Nyffenneger jako čestné hosty /potvrdili účast/, 

zajistila ubytování. Pozvánka na akci je v příloze zápisu. 

V září /datum není stanoveno/ Výstava amatérských výtvarníků z Mions na Ch. zámku 
Uskuteční se výstava prací francouzských dětí. Budeme vystavovat i práce našich dětí na 

téma Couleur bleu, které byly vystaveny v Mions? /Prosím ředitelky škol, které vybíraly práce 

našich dětí, aby rozhodly, zda chtějí společnou výstavu na Ch. zámku/. Vše přivezl Alain N. v 

červenci. Chtějí fotodokumentaci nebo video z akce. V září 2013 bude taky výstava 

amatérských výtvarníků v Mions. Dva vybraní přijedou příští rok v dubnu nebo v květnu a 

budou zde vystavovat společně se třemi vítězi jejich fotografické soutěže. 

 

24. 9. -1. 10. 2013 Výměnný pobyt žáků ZŠ Ratibořická a Brunsbüttelu  

Tento pobyt bez finančních požadavků na VPP. Německé děti přijedou zase až v polovině 

června 2014, na tento pobyt bude J. Neudertová žádat finanční příspěvek od VPP.  

 

V září 2013 se v Mions měla otvírat nová škola Pasteur a École de la Musique. Pozvání 

pro starostku a L. Zíku platí, ale termíny otevření se posouvají, nevíme kam.  

 

V prosinci vyjde v Mions nástěnný kalendář 2014, požadované fotografie jsme dodali 

v termínu. 

 

Gymnastika: Alain se setká s fr. stranou v září a domluví korespondenci v češtině nebo 

němčině s Lenkou Barešovou. Zatím žádné nové zprávy. 

 

Korespondence mezi školami: DDM a Centre de loisirs - Alain promluví s Francisem o 

vylepšení komunikace, Fr. zaostávají v technice a úroveň angličtiny u dětí je nevyrovnaná. 

Dopisování mezi College a ZŠ Ratibořická pokračuje. 

  

Senioři: Zájem má I. Juklová, fr. může komunikovat s pomocí Brigit Vaněčkové. 

 



Společný česko-německo-francouzský kalendář VPP 2015 bude stolní s 52 fotografiemi, /z 

Mions už fotky přislíbili/, každá strana dodá třetinu.  

 

Pobyty pro studenty: Nabídka Francouzů pro studenty a občany HP na týdenní pobyty 

v rodinách v Mions trvá. Ubytování zdarma, dopravu si zájemci hradí sami.  

 

WEB VPP: Stále se doplňuje, už je přístupný úvodní text i ve francouzštině, překlad do 

němčiny je hotov a má ho k dispozici V. Pešta. Web už od června funguje na ofic. stránkách 

MČ Praha 20. Je třeba doplnit fotky členů VPP, kteří by také mohli komentovat vybrané akce 

a doplnit je fotografiemi. 

Katka Levová /asistovala na jaře 2013 v Mions/, nabízí pomoc i při dalších akcích. 

Tel.:725 044 431.  

 

Plánované akce v roce 2014 

18. - 26. 3. 2014 Festiv'art v Mions a oficiální návštěva z HP 

Pozván je Filip Minařík a jeho žena, budou zde vystavovat své obrazy. Francouzi se jim 

pokusí domluvit i výstavu v Lyonu od 27. 3. s vernisáží před naším odjezdem. Akce opět ve 

spolupráci s Česko-francouzskou společností.  

Akce bude spojena s naší oficiální návštěvou (cca 20 lidí) 

 

Duben 2014 České Velikonoce v Mions  
Termín upřesní Alain podle prázdnin francouzských dětí a dohody se Z. Horváthovou. Zvou 4 

lidi z DDM, ubytování v rodinách. Francouzi přispějí 300 Euro na dopravu.  

 

Duben nebo květen 2014 v HP Výstava vítězů Festiv'art na Chvalském zámku 

a oficiální návštěva z Francie a Německa? 

Dva vítězové festivalu amatérských umělců zde představí 8 obrazů, 3 vítězové fotografické 

soutěže (Guy, Pascal, Yves) jejich fotky. Objekty můžeme přivést v dubnu nebo začátkem 

května. Těchto 5 lidí přijede v doprovodu členů CdJ jako součást oficiální návštěvy z Francie. 

Alain nabídl úhradu za jejich ubytování, pokud nebude možné je umístit v rodinách.  

 

Červen 2014 Výstava dětských prací na téma Lettre - Písmeno v Mions 

Dát na vědomí ředitelům hornopočernických škol, ZUŠ a DDM. 

 

Září 2014 Výstava amatérských uměleckých děl dospělých v Mions  
Francouzi požadují práce našich amatérských výtvarníků. Je třeba oslovit veřejnost v HP 

prostřednictvím HPZ, dále DDM a výtvarné dílny. Vystaveny mohou být obrazy, keramika, 

fotografie atd.   

 

V polovině června 2014 Výměnný pobyt německých žáků v ZŠ Ratibořická  
Na tento pobyt bude J. Neudertová žádat finanční příspěvek z rozpočtu VPP.  

 

 

Příští zasedání VPP ve středu 11. 9. 2013 v 15.30 v zasedací místnosti ÚMČ.  

 

D. Mojžíšová 


