ZÁPIS Z KULTURNÍ KOMISE MĚSTA ŘEVNICE
Datum: 5.5.2015
Přítomni: Hana Bolinová, Veronika Stará, Marie Reslová, Anna Schlindenbuch, Štefan Oršoš, M.
Cvanciger, Marie Hrdá, Monika Vaňková, Adam Langer, Petra Veselá
______________________________________________________________________________
Pohlednice
 Zájem o vydání pohlednic má p. Drhlička


Byla představena práce fotografa Tomáše Hejlka, který připraví ještě klasičtější turistické
snímky

V pohybu


Do 28.5. je možnost žádat o grant z programu Nadace Vodafone V pohybu. Program V
pohybu podporuje rozvoj iniciativy, kreativity a dovedností mladých. O podporu se mohou
hlásit skupiny lidí do 26 let, nebo nestátní neziskové organizace vedené lidmi do 30 let.



Více info http://nadacevodafone.cz/programy/vpohybu/

Sklad Galerie_13
 Bylo zadáno zpracování statického posudku


V září se zde bude konat první klubová akce Rockového slunovratu



Nabízí se možnost získání financí na sanaci/rekonstrukci pomocí benefičního koncertu
nebo crowdfundingu

Rockový slunovrat


A. Langer rozdával dopisy v okolí Lesního divadla, které představily akci a její dopad na
obyvatele žijící v okolí Lesního divadla



Kulturní komise doporučuje dávat 1 plakát na jednu plochu (kvůli vandalům i prostoru pro
komunikaci dalších akcí)

„Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2015“ na Orientační systém města


Dopracovaná žádost na 119.000 byla podána



Vyjádření k žádosti bude do konce června

Vývěsky


Do konce roku budou všechny vyměněny



Na příštím zasedání Kulturní komise připraví doporučení pro umístění vývěsek



M. Reslová zajistí návrh, podle kterého budou vyrobeny

Zasedla grantová komise


Její doporučení čeká na schválení Radou Města Řevnice = 13.5. budou zveřejněny
podpořené projekty včetně odůvodnění

Hasičský majáles


Akce nebyla v kalendáři – Kulturní komise ji doporučuje pro příští rok přidat

Košíkářské trhy


Příprava trhů dle plánu



Je zajištěn kulturní program i stánkaři včetně košíkářů

RUCH
 Proběhlo výběrové řízení


Nová šéfredaktorka Lucie Kirová již pracuje a kontakty zůstávají stejné



Připravuje se nová grafika

www.revnice.cz
 Připravují se podklady pro výběrové řízení



Zadání bude představeno Kulturní komisi s ohledem na prezentaci kultury na
www.revnice.cz
Termín spuštění cca září 2015

Kulturní koncepce města


Na dalším zasedání Kulturní komise bude projednána kulturní koncepce města a budou
vybrány prioritní akce

Termín dalšího zasedání je 9.6. 2015 v 19:00

