
Zápis z jednání kulturní komise č.2 

14. února 2019  

_________________________________________________________________________________ 

Přítomní: Alice Čermáková - radní pro kulturu, Václav Hlaváček, Adam Langr, Marie Reslová, Jan 

Schlindenbuch 

Omluveni: Silvie Klempererová 

Hosté: Daria Balejová - městská architektka, Petra Veselá - knihovna, Veronika Stará - kulturní 

středisko, Miloslav Šmejkal 

 

1. Kulturní komise doporučuje, aby se i v tomto roce konal řevnický rodinný festival Hravě zdravě v 

září. Posun akce do červnového termínu považuje komise za nevhodný vzhledem k velké kumulaci 

kulturních akcí v červnových víkendech i s ohledem na to, že letos bude zkrácený školní rok z důvodu 

rekonstrukce budovy základní školy.  

2. Kulturní komise společně s přítomnými hosty diskutovala o možných změnách v architektonické 

studii rekonstrukce staré školy. 

- ZUŠ s ohledem na renovaci parketové podlahy v sále Zámečku přišla se změnou požadavků na 

využívání prostor ve staré škole: nově by ráda používala jednu z učeben jako taneční sál, přičemž 

budoucí výtvarný ateliér zůstává pouze jeden a může být umístěn i v podkroví budovy. 

- knihovna stále trvá na propojení dětského a dospělého oddělení tak, aby mohla být obě 

obsluhována jedním pracovníkem současně. 

Po delší diskusi a zvážení všech (nových i dosavadních) požadavků na budoucí fungování staré školy, 

požádala kulturní komise paní architektku Balejovou, aby konzultovala s autory studie - Ateliérem 

Projektil možnost prověřit následující změny ve využívání budovy: 

- Pokud by byl taneční sál umístěn v 1. patře, kde se dosud počítalo s učebnami ZUŠ, vznikal by 

během odpoledne při tanečních aktivitách nad čítárnou nebo knihovnou pro dospělé nepříjemný 

hluk. Komise navrhuje zvážit fungování tanečního sálu v přízemí (místo knihovny pro dospělé).  

- V 1. patře by se tímto otevřela možnost získat propojený prostor pro dětské i dospělé oddělení 

knihovny a její depozit na místě navrhované spolkové klubovny. 

 - Výtvarný ateliér ZUŠ by mohl fungovat v podkroví, kam by se do středové místnosti s vikýřem 

přestěhovala i spolková klubovna s úložnými prostory. 

Dispozice čítárny - přednáškového sálu a zkušebny a skladu a zkušebny pro divadelní aktivity by se 

neměnily. 



3. Kulturní komise opět doporučuje radě města zvážit vypsání výběrového řízení na zaměstnance 

kulturního střediska s 0,5 úvazkem, který by se výhledově stal "ředitelem" staré školy. Konkurs by 

proběhl na základě předložené koncepce budoucího fungování staré školy. S předstihem by tak mohl 

budoucí ředitel staré školy a vedoucí řevnického kulturního centra připravovat budoucí fungování 

staré školy a také spolupracovat s architekty na projektu.  

Komise požádala svého člena Václava Hlaváčka, který má zkušenosti s kulturním managementem, 

aby připravil na příští jednání návrh požadavků a podmínek pro vypsání takového výběrového řízení. 

Zároveň komise pana Hlaváčka požádala, aby se prizmatem svých zkušeností zamyslel nad 

dispozičním řešením a ekonomickým fungováním staré školy z hlediska kulturního provozu.  

(diskuse o bodu tři se neúčastnil Jan Schlindenbuch, který musel předčasně odejít)  

 

Zapsala Marie Reslová, předsedkyně kulturní komise  


