Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis z 6. jednání komise dne 11. listopadu 2015
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Barbora Malá, Magdaléna Voldřichová, Georgi Bečev, Marek Jeřicha,
Adéla Červenková
Omluveni: Josef Barchánek, Pavel Jahelka, Karel Müller, Michal Vlček

Průběh jednání:
Hodnocení akcí v rámci oslav výročí města:
Bukifest – náklady cca 60.000 Kč, výnosy přes 30.000 Kč ze vstupného + sponzorské dary,
tzn. ztrátu cca 20.000 Kč; výborná návštěvnost, do příštího ročníku zlepšit systém rezervací
vstupenek (stání vs. sezení)
Svatováclavské setkání – malá návštěvnost; do příštího ročníku vymyslet novou koncepci cíl a formát akce
V záři medvědího objetí – návštěvnost dobrá
Připojení Rybovy mše vánoční (24. 12. ve 22h v Kostele Nanebevzetí Panny Marie) do
programu oslav výročí města – odsouhlaseno → úkol – A. Červenková: výroba banneru
Spolupráce Spolkomise s Grantovým výborem
- návrh na spolupráci: po rozdělení konkrétních částek Grantovým výborem v rámci
grantového programu předat návrh rozdělení ještě před konáním zastupitelstva, které
definitivní rozdělení grantových peněz schvaluje, Spolkomisi k případnému vyjádření či
připomínkám

Externí redaktorka/y IL
- spolupráci nabídnout oběma zájemkyním, tzn. pí Fuchsové a sl. Jeřichové (články v oblasti
společenského života v Černošicích – recenze, rozhovory s výraznými osobnostmi atd.) →
úkol – A. Červenková: kontakt s oběma redaktorkami (komunikace, info o odměnách atd.)

Informace:
- p. Kořínek informoval členy komise o knize o Černošicích, která v současné době vzniká ve
spolupráci s městem; město nechá vyrobit vlajku se znakem města (zařizuje p. Blaženín);
organizaci slavnostní akce otevření nové sportovní haly u ZŠ má na starost ZŠ, nicméně
případné podněty a nápady jsou vítány
- p. Jeřicha informoval o česko-německém semináři, jehož se zúčastnil: doporučení „dětských
map“ a dalších propagačních předmětů; p. Kořínek informoval o podpisu partnerské smlouvy
s německým Themarem a o chystaných akcích v rámci partnerské spolupráce

Propagace společenských akcí:
- KULT – vzhledem k nízké návštěvnosti (cca 4 lidé denně) - po konzultaci se zakládajícími
členy (B. Veselou, J. Kutílkem a J. Barchánkem) a informování (+ možnost vyjádření)
zástupců místních spolků, kteří na KULT mají přístup - zrušit → zrušit i FB profil KULTu, a
propagaci společenských akcí v Černošicích směřovat na FB skupinu Kultura v Černošicích →
úkol – A. Červenková: komunikace se spolky a autory KULTu
- aktualizovat seznam pravidelných akcí (s podporou města – finanční, technickou,
grantovou,..) na webu města, případně požádat organizátory o krátké pojednání o akci
(inspirace M. Voldřichová a její článek o Bukifestu) → úkol – A. Červenková

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

