
 

Zápis z jednání kulturní komise č.1 

24.ledna 2019  

_________________________________________________________________________________ 

Přítomní: Alice Čermáková, Václav Hlaváček, Adam Langr, Marie Reslová, Jan Schlindenbuch 

Host: Silvie Klempererová 

1. Marie Reslová (radou města jmenovaná předsedkyně komise) seznámila členy komise se 

zákonným rámcem fungování komise jako poradního a iniciativního orgánu rady obce, který by měl 

sloužit ke kvalitnějšímu rozhodování rady. 

2. Komise se shodla, že navrhne radě města, aby místo místostarostky Alice Čermákové jmenovala 

členkou Silvii Klempererovou (Naše Řevnice). Alice Čermáková bude z titulu radní pro kulturu 

přítomná všem jednáním kulturní komise a nedává smysl, aby byla součástí orgánu, který bude vůči 

ní, jako člence rady města, vystupovat jako poradní či iniciativní. Dále se komise dohodla, že doporučí 

radě města rozšíření komise o další dva členy: vedoucí kulturního střediska Veroniku Starou a 

zástupce opozičního uskupení Pro Řevnice.   

3. Komise se dohodla, že se bude na příštím jednání věnovat studii rekonstrukce Staré školy. Její 

členové se předtím seznámí se studií ateliéru Projektil na webu města.  

4. Komise výhledově posoudí stávající grantový program města a zváží jeho změny s ohledem na 

náměty ve volebních programech členů koalice. 

5. Komise navrhuje radě města, aby ve spolupráci se soukromými subjekty (Corso, Grand apod.) 

vznikla trhací mapa města s vyznačenými turistickými cíli (Burešova cesta, Fabiánova naučná stezka, 

Lesní divadlo, koupací louka), městskou infrastrukturou (úřad, škola, dětské hřiště, apod.) a službami 

(hotely, restaurace), která by byla zdarma k dispozici návštěvníkům Řevnic. 

6. Komise diskutovala o investicích do objektů, které slouží kulturním účelům, a jejich prioritách.  

- Alice Čermáková informovala o jednáních o dotaci na rekonstrukci Dřeváku na MAS Karlštejnsko.  

- Marie Reslová připomněla, že je důležité mít realistický plán na budoucí využití Dřeváku.  

- Adam Langr připomněl, že prioritou by měl být areál Lesního divadla, jehož některé součásti 

(lavičky, ochozy) jsou v havarijním stavu.  

- Komise požádala radní pro kulturu Alici Čermákovou, aby zjistila, kolik peněz je ve fondu Lesního 

divadla, a zajistila posouzení závad v areálu.  

- Adam Langr navrhnul, aby město zřídilo na Palackého náměstí místo, kde se mohou pořadatelé 

kulturních akcí  připojit na elektřinu. 

 



7. Komise diskutovala o personálním zajištění koordinace a organizace kulturních akcí zaměstnancem 

města a shodla se, že by mělo dojít k jeho posílení.     

 

8. Různé: 

- Adam Langr informoval komisi o založení Nadačního fondu Rockového Slunovratu a akci Křídla pro 

Patrika, která formou sbírky podporuje pořízení nového vozíku pro hendikepovaného občana Řevnic. 

Jan Schlindenbuch zajistí propagaci akce v Ruchu. 

- Adam Langr informoval o možnosti využívat web a facebook festivalu Rockový Slunovrat pro 

propagaci města a nabídl prostor pro městský propagační stánek během festivalu. 

- Jan Schlindenbuch informoval o propagaci akce Filharmonie v lese a záměru pozvat k hostování do 

Lesního divadla soubor Vosto5. 

- Marie Reslová informovala o přípravě cyklu literárních večerů. 

- Alice Čermáková informovala o záměru získat pro Řevnice statut účastnického města na festivalu 

Jeden svět.  

zapsala Marie Reslová 

 


