Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis z 2. jednání komise dne 11. února 2015
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Magdaléna Voldřichová, Josef Barchánek, Georgi Bečev, Pavel
Jahelka, Marek Jeřicha, Michal Vlček, Adéla Červenková
Omluveni: Barbora Malá, Petra Stejskalová, Karel Müller
Průběh jednání:
Rozdělení patronace – spolky:
- seznam spolků se jmény jednotlivých patronů rozeslán emailem (informační email
spolkům rozešle AČ, v kopii členové komise/patroni)
- patroni by své spolky měli kontaktovat do týdne od rozeslání informačního emailu a
představit se jim, dohodnout si způsob komunikace atd.
- každý patron by se měl do příští schůzky komise setkat aspoň s dvěma ze „svých“
spolků a na příští schůzce komise o nich referovat…
- při kontaktu se spolky je vhodné se zeptat na zařazení do jednotlivých rubrik na webu
města
- vznést dotaz na zájem o zapojení se do městských akcí
- prodiskutovat fungování spolku, náměty na spolupráci a komunikaci s městem i
s ostatními spolky, jejich spokojenost se současným stavem činnosti, zázemí apod.,
zájem a možnosti na rozšíření jejich činnosti, způsoby jejich případného zviditelnění
(informace v IL, na Kultcernosice.cz aj.)
- v případně sportovních spolků se zeptat na možnost účasti na sportovní akci ve 3.
bodu zápisu
- poskytnout seznam vybavení, který je možno zapůjčit od města (OŠKCR – kontakt na
Pavla Blaženína)
- nově doplněno FK (až do zápisu): na svá setkání může každý patron vzít třeba 5-10
kalendářů na podporu sportovní haly, k rozdání zástupcům/členům spolku (prodala se
jen část nákladu) – ZDARMA; dodá Vám je Adéla Č. na vyžádání, př. jsou na OŠKCR
Mariánská pouť (MP):
- Filip Kořínek: návrh na jeden „top“ bod programu, který přitáhne publikum
- formát MP – 2 dny – najít nějaký programový rozdíl a rozlišit je tak? Např. zábava a
pestrý program v sobotu, v neděli už jen ekumenická pouť (po mši)
Sportovní akce:
- Michal Vlček představil dvě akce: Pavel Cejnar a Tomáš Hlaváček zvažují uspořádání
černošického běhu (jaro nebo podzim) a Jan Chalupa pořádá již několik let neoficiální
cyklozávod v září pro pár kamarádů a za určitých podmínek by z toho mohl vzniknout
oficiální a větší cyklozávod.
- návrh na „velkou“ akci – v létě (mimo školní prázdniny) – buď na Zimním stadionu
nebo u Berounky. Dále otázka soutěživosti (ceny?, startovné?)
Architektonické sympózium:
- Georgi Bečev – návrh: pohled studentů architektury na Černošice – výstupy pro město

-

Filip Kořínek: nutnost vytvoření jasného konceptu, na jehož základě se teprve mohou
řešit další kroky (obsah, ubytování, prostor, škola, udržitelnost…?)

Spolupráce s partnerskými městy:
- Marek Jeřicha představil koncept
- po dohodě se starostou k němu získá vyjádření paní Lisnerové a následně zástupců
partnerských měst
- Filip Kořínek: nutnost projekt institucionalizovat - pod hlavičku města, záštita školy
(oficiální komunikace) a kontaktní osobou může být Marek Jeřicha
Májové slavnosti:
- Magda Voldřichová: akce spadá pod Poberounský folklórní festival (putovní
dlouhodobý festival, jehož organizátorem je M. Frýdl) – v zásadě daný program, který
se více méně každoročně opakuje, pokaždé zakončen kácením májky
- návštěvnost závisí na počasí
Královský průvod
- Filip Kořínek: v budoucnu možná záštitu nad akcí převezme Region Dolní Berounka
- K další diskuzi na příští schůzce komise

Příští jednání komise se uskuteční na základě domluvy přes aplikaci Doodle.
Zapsala Adéla Červenková

