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Přítomni:  H. Čížková, J. Neudertová, D. Mojžíšová, V. Mojžíš, J. Jelínková,  

L. Zíka, A. Janáčková, J. Kočí, M. Franěk, Z. Horváthová, S. Zíková,  
J. Hořínková, P. Tikman 

Omluveni:   A. Cibochová    
 
Program: 
Německo: Žáci ZUŠ Ratibořická v Heide: 29. 11. – 3. 12. 2012 
 
L. Zíka: Vysoce hodnotí prezentaci 16ti žáků ZUŠ /smyčce/ na koncertech v kraji 
Dithmarscher v severním Německu. 
J. Neudertová: Sešla se v Heide s K. Süfke a starostou Brunsbüttelu S. Mohrdickem, 

předala osobně omluvný dopis H. Moravcové a také dárky. /Omluvný dopis se týkal 

zrušení návštěvy k 20. výročí Elbefora vzhledem k jednáním o rozpočtu MHMP na 

rok 2013/. Jana N. informovala satrostu o našich aktivitách v r. 2013. Němci požadují, 

aby se akcí VPP zúčastňovalo také RC MUM. 

D. Mojžíšová: Na jaře poslat znovu pozvání pro německou a francouzskou delegaci, 
až bude hotový program pobytu.   
 
Diskuse o pobytu ve Francii a k opakovanému zrušení oficiální návštěvy  
v Brunsbüttelu 
 
Členové VPP se seznámili s připomínkami Rady MČ Praha 20 k poslednímu pobytu 
ve Francii. Rozhodně nesouhlasí s tvrzením rady, že na šest dní pobytu je jediný 
pracovní den velice málo a že pracovní část pobytu a jeho část relaxační byly v jasné 
nerovnováze. Comité de Jumelage v Mions koncipoval program především 
s ohledem na nové členy zastupitelstva, které chtěli Francouzi poznat a kteří 
v našem partnerském městě ještě nikdy nebyli. Proto se jednalo spíše o poznávací 
pobyt s úmyslem ukázat hostům z HP zajímavosti regionu. Všichni zástupci radnice 
měli během pobytu možnost diskutovat o záležitostech, které je zajímají, tlumočení 
bylo zajištěno. Ubytování v rodinách bylo zvoleno nejen z ekonomických důvodů, ale 
také proto, že dává příležitost oběma stranám lépe se poznat, byť je někdy 
překážkou neznalost cizích jazyků.  
O financování cesty a podrobném programu pobytu byli všichni informováni 
s dostatečným předstihem, přesto ho někteří akceptovali jen velmi neochotně a často 
nevhodným chováním či neustálou kritikou znevážili úsilí obou výborů a zbytečně 
poškodili pověst nového vedení Prahy 20. Členové VPP se shodli v názoru, že servis 
z francouzské strany byl nadstandardní, a chápou, že se nespokojenost některých 
členů delegace musela hostitelů logicky dotknout.  
VPP souhlasí s názorem radních, že není nutné, aby se každého výjezdu zúčastnila 
starostka a členové rady zároveň. Považují ale za nezbytné, aby v případě, že musí 
starostka návštěvu z nějakého důvodu zrušit, jak se v poslední době stalo už 
podruhé, byl dopředu znám ten, kdo ji zastoupí.  
Co se týká připomínky rady, aby se aktivity výboru soustředily na spolky a další 
instituce v Horních Počernicích: Pokud by radní a zastupitelé četli každoroční výroční 
zprávu VPP, věděli by, že veškeré aktivity, které výboru navrhují nebo doporučují, 



neustále probíhají. Výjimkou je spolupráce s firmami a podnikateli, kteří ani po 
opakovaných výzvách neprojevili o kontakt s francouzskými podnikateli zájem.   
Členové VPP se snaží pro úspěšné fungování vztahů mezi partnerskými městy dělat 
maximum a přitom minimálně zatěžovat rozpočet MČ. V poslední době je běžné, že 
si dopravu do obou destinací hradí sami, na jednotlivé výjezdy si berou volno ze 
svých dovolených. Organizace jednotlivých akcí je poměrně náročná, veškerou práci 
vykonávají členové výboru zdarma a ve svém volném čase.  
Výbor vždy přijímal konstruktivní kritiku i podněty ke své práci. K té poslední, která 
zazněla z rady, konstatuje, že za 10 let existence výboru je vidět nejen množství 
vykonané práce, ale především velký posun v osobních a pracovních vztazích 
s obyvateli a institucemi obou partnerských měst. Můžeme zodpovědně říct, že naše 
aktivity se neustále rozšiřují a po celou dobu naší činnosti jsme vždy důstojně 
reprezentovali Horní Počernice i Českou republiku.  
 
Finance a dotace: A. Janáčková: Zastupitelstvo bude o rozpočtu P 20 jednat 17. 12. 
2012. /Přislíbeno máme 250 tis. Kč + 50 tis. z rezervy/. O finanční prostředky z fondů 
EU a Česko-německé budoucnosti budeme na naše akce žádat aktuálně až v roce 
2013. P 20 žádá magistrát o příspěvek na dopravu našich ochotníků na Festival 
amatérského divadla v Mions v dubnu 2013. Radní hl. m. Prahy pro oblast kultury 
Ing. V. Novotný by se zájezdu rád zúčastnil. 
J. Neudertová: Informovala o možnosti podání grantu v projektu Partnerství 
Comenius Regio. Školení se koná 7. 1. 2013, zúčastní se JN a DM, termín podání 
žádosti je 21. 2. 2013. 
 
Demise Mgr. Romana Lišky:  
R. Liška odstoupil z VPP vzhledem k svému pracovnímu vytížení v SOŠ pro 
administrativu EU, nabízí ale výboru nadále pomoc a spolupráci. Poslat informaci do 
Rady Prahy 20 a na zastupitelstvo v prosinci 2012. VPP neuvažuje o doplnění ani 
přijetí dalších členů. 
 
Různé: PF 2013: pořízena společná fotka, graficky zpracuje S. Zíková, tisk  
a distribuce D. Mojžíšová 
Trička VPP: souhlas s návrhem S. Zíkové /černá barva, loga , tisk 100 ks zajistí J. 
Kočí /trika pro členy výboru a jako dárky pro Němce a Francouze/. DM pošle JK loga 
v elektronické podobě. 
Kalendář 2014: Vyzveme příští rok partnerská města ke společnému kalendáři s 
fotografiemi z akcí VPP – každá země 1/3.  
WEB VPP – A. Janáčková zjistí princip připojení k webu Počernic a je ochotná 
spravovat naše stránky. D. Mojžíšová vytvoří strukturu webu. 
Opoziční zastupitelé o Jumelage v Regards Mions: J. Jelínková informovala o textu, 
v němž opoziční zastupitelé v Mions kritizují Comité de Jumelage a P. Serrese. 
Reagovat bude M. Chapat. 
Kulturní komise: někteří členové VPP přislíbili účast na zasedání KK 12. 12. v KC 
Domeček. 
 
Plánované akce VPP v roce 2013 – průběžně aktualizováno 
Francie:  13. - 19. 3. 2013, výstava K. Cudlína v mediatéce a Velikonoce v mionských 
školách   
Obě akce proběhnou ve stejném termínu. Karel Cudlín vystaví 24 fotografií /téma 
Václav Havel/, vernisáž v po 18. 3. Pojede s manželkou, doprovod J. Jelínková a D. 



Mojžíšová /připraví prezentaci V. Havla, zajistí smyčku fotografií B. Holomíčka a 
materiály z Knihovny VH/. Cesta autem, ubytování u A. Nyffenegger a M. Chapat, 
návrat 19. 3. ráno. 
Česko-francouzská společnost nabídla K. Cudlínovi výstavu na radnici v Lyonu od 
20. do 30. 3. 2013/. Autor souhlasí, ale vernisáže se nezúčastní. 
Francouzi sponzorují cestovní náklady /CdJ požádán o 400 eur, zatím se nevyjádřil/. 
Současně pojedou čtyři zaměstnanci z DDM na Velikonoce v mionských školách. 
Ubytování v rodinách. Za nákup materiálu odpovídá fr. strana. Koordinuje Z. 
Horváthová. D. Mojžíšová napíše žádost ÚMČ Praha 20 o zapůjčení OA turan. 
 
Francie: Amatérské divadlo z HP v Mions, 11. – 14. 4. 2013 
20 lidí, ubytování v Rajat. Koordinuje a tlumočí Jana Jelínková. 
H. Čížková vyzývá členy VPP, aby zhlédli představení Sněhová královna 5. 1. 2013, 
s nímž nás budou ochotníci ve Francii reprezentovat.  
 
Horní Počernice: Návštěva z Francie a Německa, 28. 5. – 2. 6. 2013  
Program návštěvy zatím v diskusi, potvrzen pouze termín oficiální večeře na 
Chvalském zámku 28. 5. v 19.00, požádat R. Stáru o catering. 
Platí výlet k prameni Labe /osobně prošla H. Čížková a doporučí trasu/, další návrhy: 
Litomyšl, Žernoseky, Mělník, Litoměřice/, noclehy pouze v HP – v rodinách a 
Briliantu. Počítáme s účastí asi 10ti Němců a max. 20ti Francouzů. Obě strany 
dostaly oficiální pozvání.  
 
Horní Počernice: červen 2013, Výstava vítězů Festiv'art na Chvalském zámku  
Instalace od 28. 5., trvání do 6. 6. 2013, současně s výstavou Talent H. Počernic. 
Dva vítězové festivalu amatérských umělců představí na Chvalském zámku osm 
obrazů. Objekty odvezeme před Velikonocemi nebo divadelníci. Zajistit ubytování a 
program, zjistit, jak zde chtějí být dlouho.  
 
Francie: 3. - 7. 6. 2013, Junior Festiv'art v Mions 
Školy a volnočasové centrum Mions pořádají výstavu obrazů, keramiky atd. Téma 
pro 2013 je "Modrá". Požadují poslat třicet kreseb, obrazů nebo jiných prací od nás. 
Ředitelé ZŠ Ratibořická, ZŠ speciální, ZUŠ a DDM potvrzují, že na projektu pracují. 
 
Horní Počernice: září 2013, Výstava mionských dětí na Chvalském zámku 
Francouzi pošlou třicet kreseb a obrazů apod. /ne objekty, kvůli posílání, potvrdit/. 
Zajistit u A. Kohoutové termín na Chvalském zámku. 
  
  
Příští zasedání VPP ve středu 9. 1. 2013 v 15.30 v zasedací místnosti ÚMČ.  
 
   
Zapsala D. Mojžíšová 


