Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis ze 13. jednání komise dne 25. června 2018
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Barbora Malá, Magdaléna Voldřichová, Marek Jeřicha, Adéla
Červenková
Omluveni: Josef Barchánek, Michal Vlček, Karel Müller, Georgi Bečev

Průběh jednání:
1. Slavnostní vysazení lípy
- Akce pod taktovkou Černošické společnosti letopisecké
- 28. 9., vedle amfiteátru u školy
- Úkol pro A. Červenkovou: zjistit u organizátorů, zda by souhlasili s rozšířením
programu a propojením se setkáním spolků
2. Filip Kořínek:
a) přednesl stížnost pana J. F. na nedostatečné zajištění dětských atrakcí pro děti
v rámci Dětského dne / Královského průvodu (2. 6. 2018). Členové komise se
jednomyslně shodli na tom, že vzhledem k charakteru akce je nežádoucí využívat
moderní herní prvky a nabídku vyžití pro děti považují za dostatečnou;
b) pozval členy komise na výstavu Ateliéru paní Hany Bláhové, která se uskuteční
v Mokropeské kapličce od 18. srpna do 8. září a je zařazena na program akcí na oslavu
100. výročí republiky a demokracie;
c) informoval o zaslání návrhu na partnerství se slovenským městem Senec;
d) shrnul vývoj konceptu vydání série fotopublikací: pan Vladimír Dousek vydal knihu
srovnávacích fotografií samostatně, po ukončení Fotosoutěže bude rozhodnuto, zda
přihlášené fotografie zaplní celou knihu, nebo zda je město použije do kalendáře;
dalšími publikacemi do série by mohly být díl o černošických „zastaveních“ – zatím
není jasno o tom, kdo a kdy zpracuje obsah, díl o černošických osobnostech, díl o
černošických vilách
e) poskytl informace o programu akce Hurá na prázdniny (28. 6., organizátorem je
škola)
f) seznámil členy komise s nově vzniklými koncepty a aktivitami: Spolek přátel školy,
Občanská akademie, Nadační fond pro Černošice
3. Černošická zastavení
- F. Kořínek předal informace od oslovených architektů, resume je takové, že zatím
neexistuje žádný koncept použitelný pro původní myšlenku „zastavení“
- Úkol pro A. Červenkovou: vytvořit na webu města záložku pro „zastavení“ a vložit
seznam, s informací o zpracovatelích obsahu
- Úkol pro M. Jeřichu: vytvořit mustr s instrukcemi pro oslovené spolky (rozsah 11,5 normostrany; připojit fotky pro představu)

4. „TGM ve škole“
- Rada města objednala u místního designera Davida Bohma vytvoření
velkoformátového citátu TGM na zeď sportovní haly u školy; nicméně následně se
ukázalo, že daný citát je nevyhovující – není vlastním citátem TGM
- Úkol pro A. Červenkovou a F. Kořínka: výběr citátu; následně znovu předložit radě
města k projednání
- Úkol pro M. Jeřichu: oslovit místního uměleckého kováře (a zastupitele v jedné
osobě) pana Michala Trešla, zda by mohl citát vyrobit z kovu; zvážit, zda by se
odhalení citátu mohlo propojit s plánovanou „procházkou“ (27. 10.)
5. Slavnostní otevření atletického areálu/oválu u školy
- Předpokládaný termín: 12. 9. od 17 hodin
- Program zajistí nově vznikající Atletický oddíl Černošice s podporou města a školy
- Nápady k tomuto happeningu jsou vítány
6. Dostavba domečku u ZUŠ – do zahájení příštího školního by měl být hotový, město
nemá zprávy o případném prodlužování termínu dokončení, nicméně HLEDÁ SE
PROSTOR NA VRÁŽI pro uskladnění kostýmů (cca 25 m², ne prašný, ne vlhký)
7. Výzva – městský sál na Vráži nemá naplněnou kapacitu o víkendech, zájemci se
můžou hlásit u A. Červenkové
8. Akce „Procházka po Černošicích“ (27. 10. 2018)
- M. Jeřicha zajišťuje aktualizaci cedule u pomníku na Vráži (doplnění konkrétních
jmen)
- Jedna ze zastávek bude mj. v rozestavěné budoucí městské knihovně
- Organizátoři počítají s účastí starosty, nicméně vzhledem k volbám… 

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

Zapsala Adéla Červenková

