
ZÁPIS Z KULTURNÍ KOMISE MĚSTA ŘEVNICE 
 
Datum: 9.12.2015 
 

Přítomni: H. Bolinová, M. Reslová, A. Schlindenbuch, Š. Oršoš, M. Hrdá, A. Čermáková, p. 

Tamchyna 
______________________________________________________________________________ 
 

Kulturní koncepce/priority města 

 Město počítá s částkou cca 350.000 Kč pro program a propagaci výroční sezony Lesního 

divadla v r. 2016 + jedná o dotaci středočeského kraje na investice do areálu Lesního 

divadla (LD) 

 Při rekonstrukci se bude vycházet ze studie, která se vytvoří na základě zadání požadavků 

na funkčnost areálu (např. WC, sociální zařízení a šatny pro účinkující, dřevák – skladiště 

kulis ponechat či zrušit, skladové prostory, zaplachtování hlediště, bezbariérovost, přístup 

na jeviště…) 

 Požadavky na funkčnost specifikují do 20. 12. spolky, které areál využívají = Divadelní 

spolek Řevnice (A. Čermáková, Šmejkal, M. Šmerglová, p. Tamchyna), A. Langr (poslat M. 

Reslové a A. Langrovi) 

 Město zadá zaměření areálu 

 Existuje stávající studie od A. Čermánkové (nutno dopracovat – zaměření apod.) + město 

zadá další studii vybranému subjektu zvenčí (se zkušeností s realizací podobného 

prostoru). Subjekt pro zpracování studie navrhne na základě rešerše M. Reslová. 

 V první řadě se bude realizovat studie, následovat bude projekt a realizace dle možností 

 

100 let lesního divadla 

 Hledá se koordinátor a Město osloví vybraného kandidáta 

 Sezóna 2016 již naplánovaná – viz kalendář od V. Staré 

 Vzniklo logo a kalendář 100 let LD 

 Bude založena sbírka – z výtěžku prodeje kalendáře a stromečků je vybráno cca 8000 Kč 

 Aktovka o vzniku lesního divadla  

 Program v rámci Řevnické kulturní léto 

 P. König zpracoval publikaci o prvních 8-mi letech lesního divadla. Na tuto by měla navázat 

další mapující celou historii LD 

 Další kroky budou již řídit koordinátor, pro kterého Š. Oršoš připraví zadání, které bude 

obsahovat mj.: 

o Koncepci propagace 100 let LD = logo na každý plakát, před každým představením 

zvukový spot, PR v regionálním tisku 

o Galavečer je 100 letům LD 18.6.  (komponovaný, divadlo?)  

o Web LD - dlouholetý a 100 let jako záložka 

o Výstava ke 100 let LD – staré plakáty 



o Pohlednice ke 100 let LD 

o Zvážit kampaň na hithitu – na konkrétní účel – např. WC 

 
 
 

Pohádková stezka 

 A. Schlindenbuch přednesla návrh na vytvoření stezky cílené na rodiny s dětmi 

 Komise doporučila spojit se s K. Hejzlarovou za Mladý hlas Řevnic a napojit se na projekt 

naučné stezky 

 

Kurz první pomoci 

 Pořádá pro zájemce zdarma Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 

 A. Schlindenbuch zjistí možnosti a následně bude zveřejněna výzva pro přihlašování 

zájemců v Ruchu a na webu města 

 

Vánoční benefice pro OS Náruč 

 Pořádá A. Schlindenbuch ve spolupráci s OS Náruč 

 Členové kulturní komise byli požádání o pomoc při propagaci a o dary do tomboly 

 

Výzva pro podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Města Řevnice na rok 2016 na podporu 

veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy a 

turistického ruchu 

 8. 12. byla oznámena 

 8. 1. -  8. 2. termín pro podávání žádostí 

 Došlo k specifikaci pravidel i k dopracování hodnotícího procesu 

 

Další setkání je naplánováno na 5.1. 2016 v 19:00 v Malé Morava. 


