
Zápis z jednání kulturní komise č.3 

7. března 2019  

_________________________________________________________________________________ 

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

Schlindenbuch, Veronika Stará 

Omluveni: Silvie Klempererová 

1. Alice Čermáková informovala o tom, jaké udržovací práce proběhnou v Lesním divadle: nátěr 

plechů ochozů, odvodnění u sociálního zázemí pro účinkující, oprava poškozených patek laviček. 

Budou osazeny nové stožáry a lampy na příchodovou cestu k LD. 

Adam Langr upozorňuje, že by bylo vhodné naplánovat také kompletní výměnu patek laviček, 

asfaltového příchodového chodníku a rezavé spodní strany plotu.  

Dohodnuto, že typ vybavení do WC a sprch pro účinkující - zásobník na toaletní papír, sušáky na ruce 

apod. - bude Alice Čermáková konzultovat s Veronikou Starou a Adamem Langrem.  

2. Alice Čermáková informovala o jednání s architekty z ateliéru Projektil o aktualizaci zadání pro 

Starou školu.  

3. Václav Hlaváček a Veronika Stará požádali o možnost seznámit se s původním a aktualizovaným 

zadáním pro studii rekonstrukce Staré školy. (Pozn. - všem členům kulturní komise byly požadované 

materiály poskytnuty 10. března.) Václav Hlaváček zvažoval ideální termín pro vyhlášení výběrového 

řízení na správce Staré školy a došel k závěru, že by mělo být vyhlášeno v okamžiku zahájení 

stavebních prací na rekonstrukci. 

4. Řešila se propagace koncertu Filharmonie v lese - koordinátor Jan Schlindenbuch. Dohodnuto: 

Reslová zajistí založení události na facebooku, Schlindenbuch zajistí propagační články v časopisech 

okolních obcí a dohodne bilboardovou propagaci na Smíchovském nádraží. K propagaci bude využito 

video z loňského koncertu, které natočila ČT, pokud nebude možné, použije se video z DOBNETU. 

Adam Langr nabídl konzultaci a možnost vylepení plakátů na koncert společně s plakáty na Rockový 

Slunovrat. 

5. Veronika Stará informovala o plánovaném hostování souboru Vosto 5 v Lesním divadle 6. září - 

inscenace Standardní kabaret. 

6. Alice Čermáková informovala o čtyřech dubnových promítáních (čtvrtky) dokumentárních filmů z 

archivu festivalu Jeden svět a po nich následujících debatách. 

Zapsala: Marie Reslová 


