
Zápis z jednání VPP dne 8. 4. 2015, 17:30 RUV  

Přítomni: J. Neudertová, J. Jelínková, J. Kočí, D. Mojžíšová, M. Franěk, S. Zíková, 

Omluveni: A. Cibochová, A. Janáčková, Z. Horváthová, H. Čížková 

Hosté: J. Hořínková, V. Mojžíš st., L. Zíka a V. Mojžíš jr. 

 

* Všechny zápisy VPP od března 2011 až po aktuální jsou na webu Prahy 20. 

* Výroční zpráva za r. 2014 byla předložena VVP ke schválení 8. 4. 2015 (všem členům 

poslána elektronicky). Do Rady MČ Prahy 20 pošle tajemnice VPP A. Janáčková. 

* Velikonoce a Český den v Mions (11. - 15. 3.): Francouzi požadují potvrzení nákladů za 

dopravu do Mions = 300 euro (vystaví A. Janáčková a pošle pokladní J. Taglang). Za materiál 

na velikonoční dílničky Francouzi zaplatili DDM 200 euro, Z. Horváthová předala doklad 

osobně v Mions. Dosud není vyplaceno cestovné, doklady byly odevzdány. Celkové 

vyúčtování akce je třeba předložit do 15. 4. 2015. 

* Salon de Printemps v Mions (17. – 21. 3.): S. Zíková hodnotila kladně vernisáž, prezentaci 

amatérských hudebníků v St. Priest L. Zíka. O nabídnuté spolupráci či pozvání francouzských 

hudebníků do HP bude ředitel ZUŠ přemýšlet.  

* Stáž pro dvě studentky SOŠ pro administrativu EU (1. - 31. 5. 2015): vše ok viz zápis 

březen 2015. 

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

Organizuje J. Jelínková: Přihlásilo se šest zájemců (pět cestuje autem, jeden letadlem). 

* 15. - 19. 6. 2015: Festiv´art junior v Mions na téma Transformace, díla z recyklovaných 

materiálů Výběr prací je hotov, Francouzi souhlasí s návrhem A. Cibochové, J. Neudertové, 

S. Zíkové a Z. Horváthové vyfotografovat objekty a poslat je do Francie poštou. Fotky ve 

formátu A3  (29 x 42 cm) nebo A2 (42 x 59 cm). S. Zíková souhlasí s formátem A3, tisk 

zajistí v Tiskárně Fabián. K cca padesáti fotografiím připraví popisky (název díla, z jakého 

materiálu bylo zhotoveno, ve které škole vzniklo, příp. věk autorů. Konkrétní jména autorů 

budou třeba až pro výstavu na Chvalském zámku v září 2015). Texty přeloží J. Jelínková. Vše 

bude připraveno k odeslání poštou na adresu M. Chapat do poloviny května.    

* 21. 6. 2015: Fête de la musique v Mions: L. Zíka informoval, že ZUŠ H. Počernice se této 

akce letos nezúčastní. 

 

* Červen-červenec 2015: Karel Šimeček na stáži v Mions Ok viz zápis březen 2015 

 

* Září 2015: Festiv'Art v Mions 

A. Cibochová telefonicky sdělila, že Alena Schulz má zájem vystavovat v září v Mions na 

Festiv´Art 2015 kolekci svých šitých obrazů. M. Chapat upřesní datum výstavy, k 8. 4. 2015 

nebylo známo. J. Jelínková upozornila, že by datum mohlo kolidovat s termínem návštěvy 

Němců a Francouzů u nás.  

* 16. - 20. 9. 2015 (středa – neděle): Návštěva německé a francouzské delegace  



v Horních Počernicích: Pozvání starostovi Mions C. Cohenovi odesláno 7. 4. 2015, dále 

gratulace M. Chapat ke znovuzvolení předsedkyní CdJ a poděkování A. Nyffennegerovi za 

jeho práci v této funkci. Odesláno i pozvání pro starostu a vedení radnice v Brunsbüttelu. 

(překlad J. Neudertová a J. Jelínková) 

Návrhy programu návštěvy H. Čížkové: Hosté přijedou ve středu odpoledne, ve 20:00 na 

Chvalském zámku (starostka H. Moravcová souhlasí, A. Kohoutová potvrdila rezervaci, 

vernisáž společné č-f výstavy Transformace v 19:00. O. Sedláček informoval, že výstavu je 

možné dát na chodby zámku, pokud se neuvolní kočárovna a galerie. Ve čtvrtek dopoledne 

pracovní setkání se zastupiteli, návštěvy škol apod. Od 17:00 DOD a vernisáž v Divadle HP. 

V pátek (navrhuje a pomoc přislíbil Vladimír Vondruška) výlet do Chlumce nad Cidlinou, 

chov koní rodu Kinských, případně Kladruby. Možná je projížďka krajinou v kočáře. K. 

Šimeček z DDM navrhuje návštěvu pivovaru Bernard v Humpolci. M. Franěk připomíná 

možnost slev na lístky do ND či Opery pro cca 20 lidí, program 18. 9. a ceny zjistí S. Zíková. 

Sobota je zatím volná, J. Kočí navrhuje tradiční setkání na rozloučenou v KS Domeček (je 

třeba zeptat se H. Čížkové, zda je volný termín). V neděli ráno obě delegace odjedou. 

Je třeba, aby všichni přijeli ve stejný den a nemuseli jsme absolvovat několik jízd na letiště či 

nádraží.: Max. 10 Francouzů a 6 Němců. J. Neudertová nabízí spolupráci s učitelem ZŠ 

Ratibořická (umí francouzsky, pozveme ho, stejně jako K. Šimečka). 

* 7. – 14. 10. 2015: Týdenní výměnný pobyt žáků z Brunsbüttelu v HP: Pro VPP pouze účast 

na setkání u starostky nebo ve škole. Děti ze ZŠ Ratibořická pojedou do Německa až na jaře 

2016. J. Neudertová informovala o dopisu Vereny Wolf, která vede mládežnickou skupinu 

hasičů v Brunsbüttlu. V roce 2016 by v termínu od 25.  do 29. 7. navštívit Prahu a přirozeně 

také Horní Počernice. Chtějí poznat zemi a možná dokonce uzavřít nová přátelství. Stefan 

Mohrdieck nabídl doprovod, pokud se mu to časově hodí. Přijelo by celkem 30 osob, z toho 

24 dětí 6 dospělých jako doprovod. 

Potřebují informace o ubytování (mládežnické ubytovny, kempy), pamětihodnosti, aktivity, 

při výměnných pobytech žáků, informace o veřejné dopravě. J. Neudertová napíše kladnou 

odpověď. 

 

* 17. -  18. 10. 2015: Oficiální návštěva české delegace ve Francii k 10. výročí spolupráce 

Datum vyhovuje CdJ, není ale potvrzen radnicí v Mions. CdJ zatím VPP nabízí výběr místa, 

kam bychom se chtěli podívat (lázně Aix-les-Bains, Anzy?). 

 

* Začátek listopadu 2015: Hudební festival v HP s účastí německých studentů 

Bližší informace podá L. Zíka, jedná se o pokračování devítileté spolupráce mezi ZUŠ Horní 

Počernice a hudebními školami v Německu. 

Příští zasedání VPP ve středu 15. 4. 2015 v 15:30 U Voháků, 

 

D. Mojžíšová 

 
 


