
Zápis ze zasedání výboru pro partnerství dne 7. 11. 2012            č. 64 
/aktualizováno v průběhu listopadu/  
  
Přítomni:  A. Cibochová, 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:     
 
Program: 

Hodnocení návštěvy Francie: 27. 9. – 2. 10. 2012 
Členové VPP hodnotí pobyt většinou kladně, ale shodují se, že nevhodné chování 
některých členů delegace /netýká se VPP/, kteří neakceptovali předem ohlášený 
program, znevažuje práci výboru a poškozuje pověst nového vedení Prahy 20. 
Diskuse bude pokračovat 5. 12. 2012, s připomínkami chce vystoupit S. Zíková. 
Hodnocením návštěvy se zabývala také Rada P 20 a její připomínky jsou následující: 

Pobyt v Mions – září 2012: Spolupráce s partnerskými městy Mions a Brunsbuttel je 

nepochybně velice cenná. Znamená výměnu zkušeností, nové podněty. Pro městskou část je 

mezinárodní zkušenost v mnoha ohledech určitě inspirativní.  

Program návštěvy města Mions: 1. den: Návštěva jeslí Les Diablotins, dále Centra setkávání a 

pomoci rodičům malých dětí RAM a Domu seniorů Residence Marianne dávají jasné 

poznatky. Komunikace s personálem, řešení podobných témat v zahraničí. Případně nápady, 

jaké ze zahraničních zkušeností sami můžeme do Horních Počernic přenést.   

Na šest dní pobytu je ale jediný den velice málo. Pracovní část pobytu a jeho část 

relaxační byly v jasné nerovnováze.   

Určitě není nutné, aby se každého výjezdu zúčastnila starostka a členové rady zároveň. 

Oficiální setkání je možné realizovat v odstupu třeba dvou let. Častější aktivitu  a četnost 

setkávání je vhodné přenést  na spolky a další instituce v Horních Počernicích.   

Návrh další spolupráce:  

* Nastavení výměnných pobytů dětí ze škol v Horních Počernicích a dětí z Mions. 

Komunikace může probíhat v angličtině.  

* Výměnné pobyty pedagogů a ředitelů škol.  

* Pobyty studentů  Gymnázia a Školy pro administrativu EU. S podporou MHMP.  

* Výměnné pobyty zástupců seniorských svazů a dalších zájmových spolků, které na  území 

městské části působí. Zahraniční zkušenosti mohou sbírat  pečovatelky, psycholožka nebo 

učitelky ze ZŠ Bártlova s cílem dozvědět se, jak ve Francii probíhá výuka dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

* Možná spolupráce s firmami a podnikateli, kteří u nás působí. Spolupráce s Klubem 

podnikatelů – je možné, aby zajeli do Mions a domluvili spolupráci.  



* Nastavení aktivit, z nichž by měli větší užitek obyvatelé naší městské části. (Projekty na 

podporu cestovního ruchu, Festival francouzských vín, Festival francouzské gastronomie).  

* Vyjet do zahraničí by měli i úředníci různých odborů ÚMČ Praha 20 – doprava, životní 

prostředí a péče o zeleň, výstavba).  

 
Německo: 24. – 27. 11. 2012, Brunsbüttel - 20. výročí Elbefora 
Návštěva byla zrušena, protože starostka H. Moravcová musela být ve stejném 
termínu přítomna u jednání k rozpočtu MHMP na rok 2013 a z vedení radnice se 
nenašel nikdo, kdo by ji zastupoval. 
Diskuse na toto téma 5. 12. 2012. 
Německo: Výměnný pobyt žáků ZŠ a ZUŠ Ratibořická: 29. 11. – 4. 12. 2012 
J. Neudertová a L. Zíka budou informovat 5. 12. 2012. 
 
Finance a dotace: A. Janáčková: Rada P 20 obdržela od VPP návrh rozpočtu na  
r. 2013, zastupitelstvo bude o rozpočtu P 20 jednat 17. 12. 2012. /Přislíbeno máme 
200 tis. Kč + 100 tis. z rezervy/. O finanční prostředky z fondů EU a Česko-německé 
budoucnosti budeme na naše akce žádat aktuálně až v roce 2013. 
 
Demise člena VPP Mgr. Romana Lišky: Odstoupil vzhledem k pracovnímu vytížení 
v SOŠ pro administrativu EU. Poděkování poslala DM, oficiálně bude oznámeno na 
zastupitelstvu v prosinci 2012. VPP neuvažuje o doplnění ani přijetí dalších členů. 
 
Různé: PF 2013: společná fotka 5. 12. U Voháků, graficky zpracuje S. Zíková, tisk  
a distribuce D. Mojžíšová 
Trička VPP: návrhy s logy partnerských měst pošle S. Zíková, tisk zajistí J. Kočí. 
Kalendář 2014: Vyzveme příští partnerská města, zda by měla zájem o společný 
kalendář s fotografiemi – každá země 1/3.  
WEB VPP – zjistit podmínky, úkol trvá. ÚMČ Praha 20 plánuje rekonstrukci HP webu 
v příštím roce. 
Opoziční zastupitelé o Jumelage v Regards Mions: Info J. Jelínková 5. 12. 

 
 
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/, pojede s manželkou, doprovod J. Jelínková a D. Mojžíšová, cesta 
autem. Ubytování u A. Nyffenegger a M. Chapat. Česko-francouzská společnost 
nabízí K. Cudlínovi výstavu na radnici v Lyonu od 20. Do 30. 3.2013/. Autor souhlasí. 
Další informace 5. 12. 
Francouzi sponzorují cestovní náklady /CdJ požádán o 400 eur, zatím se nevyjádřil/ 
Současně pojedou čtyři zaměstnanci z DDM na Velikonoce. Ubytování v rodinách. 
Za nákup materiálu odpovídá fr. strana. Koordinuje Z. Horváthová. Vedení radnice 
dosud neodpovědělo, jaké jsou podmínky zapůjčení OA turan. 
 
Francie: Festival Amatérské divadlo v Mions od 11. – 14. 4. 2013 

20 lidí, ubytování v Rajat. Koordinuje a tlumočí Jana Jelínková. Nové Info 5. 12. 
  



Horní Počernice: Návštěva z Francie a Německa, 28. 5. – 2. 6. 2013  

Program návštěvy zatím v diskusi /platí výlet k prameni Labe /osobně prošla H. 
Čížková a doporučuje/ a do Litomyšle/, noclehy pouze v HP – v rodinách a Briliantu. 
Počítáme s účastí 10 Němců a max. 20 Francouzů. Obě strany dostaly oficiální 
pozvání.  
 
Horní Počernice: červen 2013, Výstava vítězů Festiv'art na Chvalském zámku  

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. Domluvit termín s A. Kohoutovou na 
zámku. 
 
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 5. 12. 2012 v 15.30 v restauraci U Voháků  

 
   
Zapsala D. Mojžíšová 


