Zápis ze schůze výboru Spolku 10. 12. 2020
Přítomni:
H. Naništová, P. Jeřábek, L. Cupalová, M. Kubátová, A. Ungerová, K. Míčová, M. Plevová,
J. Brnická, I. Baierová, M. Klusoňová
Omlouvá se: R. Mlynářová – hospodářka – z pracovních důvodů
Projednáno:
1. Aktuální situace s ohledem ke koronavirové epidemii neumožnila konat Valnou
hromadu za rok 2020. Valná hromada se odkládá na první třetinu roku 2021, což je
možné podle zákona, který tento odklad umožňuje. Valná hromada by se měla konat
do tří měsíců od ukončení nouzového stavu.
Členům Spolku budou na Valné hromadě rozdány již zakoupené publikace o Brně
jako možný dárek pro partnerské školy.
2. Rada Spolku odsouhlasila změnu v obsazení – paní Alice Ungerová odstupuje ze své
funkce členky Rady a místo ní byla zvolena paní Kateřina Míčová ze ZŠ Husova.
3. Rada projednala plán práce na rok 2021. Bylo konstatováno, že všechny školy a
instituce čekají na vývoj epidemie koronaviru, neboť z jejího důvodu nebylo možné již
v roce 2020 většinu projektů a akcí uskutečnit. Projekty v několika školách jsou sice
na rok 2021 nachystány, ale zatím není školám jak v České republice, tak ve Spolkové
republice Německo povoleno vyjíždět do zahraničí. Jistou variantou jsou projekty
formou online.
Žádost o dotaci na případné akce na Magistrát města Brna byla poslána, schvaluje se
na jaře 2021.
4. Spolek ve Stuttgartu spravuje webové stránky, správcem je pan Harald Nehr
z Gymnázia Ferdinanda Porsche. Dodal nám již přístupové heslo. H. Naništová
s kolegyní D. Emmertovou se pokusí upravit českou verzi webových stránek.

5. Paní Hana Naništová obdržela návrh od ředitele akce Meeting Brno pana Petra
Kalouska zúčastnit se jednotlivých worshopů a tzv. Pouti smíření. Plánovaný začátek
Meetingu je 26. 5. 2021, Pouť smíření by měla být 5. 6. 2021. Podle aktuálního vývoje
se případně školy nebo alespoň členové Rady Spolku zúčastní.
6. Paní hospodářka Romana Mlynářová vyhotovila Zprávu o hospodaření Spolku a
dodala ji na schůzi prostřednictvím H. Naništové. Rada zprávu projednala, revizní
komise zkontrolovala a zpráva bude předložena Valné hromadě ke schválení.

7. Paní Marie Klusoňová oznámila Radě, že odchází do důchodu a že dochází ke
změnám na Odboru školství. Od ledna 2021 dojde k rozdělení odboru na Odbor

sportu, jehož vedoucím bude pan Tomáš Božek, a na Odbor školství a mládeže, jehož
vedoucím bude pan PhDr. Petr Hruška. Paní M. Klusoňová vyjadřuje své přesvědčení
o tom, že pan P. Hruška bude podporovat činnost Spolku a všechny akce, které jsou
spojeny s partnerstvím měst Brna a Stuttgartu.
8. Paní M. Klusoňová navrhuje také uspořádat videokonferenci mezi představiteli Spolků
obou měst, potřebnou techniku by bylo možno zajistit.
9. H. Naništová pošle do partnerům do Stuttgartu vánoční pozdravy.

Zapsala dne 13. 12. 2020:

Hana Naništová

