Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis z 5. jednání komise dne 2. září 2015
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Magdaléna Voldřichová, Josef Barchánek, Marek Jeřicha, Karel
Müller, Michal Vlček, Adéla Červenková
Omluveni: Georgi Bečev, Pavel Jahelka, Barbora Malá, Petra Stejskalová
Host: Josef Kutílek

Průběh jednání:
Hodnocení jarmarku/královského průvodu:
- celodenní akce se uskutečnila 6. června ve Sportparku u Berounky; v rámci oslav výročí 900
let města
- návštěvnost – dle rozdaných diplomů B. Malé, která měla na starost dětský program, prošlo
během dne přes sto dětí – návštěvnost dobrá, ačkoliv vizuálně bylo v parku lidí nemnoho –
návštěvníci se střídali během celého dne, nejvíce lidí bylo odpoledne na příjezd královského
průvodu
- P. Kutílek (organizátor Královského průvodu): černošická zastávka byla pochválena
zahraničními účastníky; návštěvnost navzdory vysokým venkovním teplotám byla velmi
dobrá, až překvapivě – doporučuje zorganizovat příští ročník průvodu ve stejném/podobném
stylu (stylizované historické město, celodenní program atd.)
- Příští ročník se bude konat pravděpodobně 4. – 5. června 2016, předcházet budou týdenní
oslavy v Praze (700 let od narození Karla IV.). Momentálně se shánějí dotace – K. Müller
zprostředkuje kontakt přes Hrádek nad Nisou
Svatováclavské setkání se spolky:
- tradiční akce plánovaná na 8. září 2015 od 17h, pokračuje v 19h koncertem v kostele
- program navázat na minulý ročník, který se od předchozích odlišoval - vzhledem ke
slavnosti 100. výročí od začátku 1. sv. války
- P. Kutílek: nabídka zapůjčení relikvií (nejen) z 2. sv. války na výstavu
- v 17h setkání spolků (a veřejnosti) před kostelem – promluvu navázat na výročí města (pí
Kysilková – Čespolet; H. Poul,…) – výstava paní Křížové v MaNě + prezentace a prodej nové
knihy p. Douska + občerstvení – v 19h Svatováclavský koncert
- A. Červenková: banner, MaNa, výstava, občerstvení, p. Dousek, komunikace se spolky
Hodnocení Mariánské pouti:
- slabší návštěvnost v neděli
- pozn.: příště nepsat kejklíře do oficiálního programu
- návrh: přitáhnout lidi na známější kapelu
- potřeba akci jasně definovat (např. – sobota: světská zábava; neděle: duchovní podtext)

Nové informace od patronů ze schůzek se zástupci spolků:
M. Vlček: Včelaři – včelařská naučná stezka – dobrý nápad, ale potřebujeme jasně danou
koncepci, potom se tím město může zabývat
Externí redaktorka Informačního listu:
- zkusit dodatečně oslovit B. Veselou, p. Douska, T. Jeřichovou (přes M. Jeřichu), M. Korola
(přes P. Kutílka)
Letní kino:
- akce se uskutečnila 27. – 30. 8. 2015 ve Sportparku u Berounky a byla dodatečně zařazena
na program akcí v rámci výročí 900 let města
- vysoká návštěvnost, úspěšná akce
- do budoucna návrh oslovit domov důchodců
Nově zařazená akce do oslav 900 let města:
- rada města schválila dotaci 15.000 Kč pro p. Poislovou na organizaci akce V záři medvědího
objetí (večírek, bar, hudba v instalaci, vernisáž k výstavě, světlo z kopule a Švarcava
až na dno!), která se bude konat 25. září 2015 v kopuli Vily Tišnovských a následně tamtéž
zůstane veřejnosti přístupná výstava až do 2. října.
Příští jednání komise se uskuteční na základě domluvy přes aplikaci Doodle.
Zapsala Adéla Červenková

