
Kulturní komise  
 Rady Jihočeského kraje 

        Vyřizuje: Bc. Zuzana Zavázalová, tel.386 720 459, e-mail.: zavazalova@kraj-jihocesky.cz 
              

 
              České Budějovice dne 11. 1. 2023 
 
 
 

Zápis č. 18 

z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo  

11. ledna 2023 od 10:00 hodin v planetáriu České Budějovice 

(HaP České Budějovice s pobočkou na Kleti, Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice) 
 
 
 

Přítomni: MgA. Zuzana Benešová, Ing. Barbora Šiftová, Bc. Daniel Turek, Bc. Josef Vochoska, Bc. Jan 

Novák, Ing. Jaromír Talíř; 

 

Omluveni: Ing. Štěpán Pavlík, Jan Michl, Jindřiška Kudrlová, Bc. Ladislava Krejčová, Ing. Lenka 

Horejsková; 

 

Přizváni: Ing. Jana Tichá, Mgr. Radek Stránský, Mgr. Patrik Červák, Mgr. František Chrastina; 

           

Návrh programu: 

 

1. Plán činnosti Kulturní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2023 
2. Koncepce rozvoje Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, příspěvková 

organizace Jihočeského kraje 
3. Různé 

 
Pan místopředseda přivítal společně s paní ředitelkou J. Tichou všechny přítomné členy. Přítomno 6 
členů Kulturní komise Rady Jihočeského kraje (KK).  Komise je usnášeníschopná.  
 

Podklady pro jednání členové KK elektronicky obdrželi. S návrhem programu všichni přítomní členové 

KK souhlasili. 

 

K bodu 1 programu jednání 

Plán činnosti Kulturní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2023   

D. Turek otevřel bod číslo 1 programu jednání a předal slovo Fr. Chrastinovi, který detailně představil 
materiál „Plán činnosti KK“ vč. harmonogramu jednání. Proběhlo hlasování o návrhu usnesení: 
  
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
plán činnosti a harmonogram zasedání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2023;  
II. doporučuje 

radě Jihočeského kraje 

schválit plán činnosti a harmonogram zasedání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2023.   

 

Hlasování 6/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  
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K bodu 2 programu jednání 

Koncepce rozvoje Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, příspěvková 
organizace Jihočeského kraje    
Pan předseda uvedl bod č. 2 a předal slovo paní ředitelce Tiché. 
 
Paní ředitelka pohovořila o planetáriu ČB, jeho návštěvnosti v době covidové (kolem 16 000  
návštěvníků) i stávající. Rok 2022 se již přibližuje svým počtem cca. 29 600 návštěvníků době před  
covidem (31 000). 26 000 návštěvníků navštívilo v r. 2022 přímo planetárium ČB a zbývající část   
pobočku na Kleti. Personální obsazení organizace vyžaduje převážně odborníky. Každá prohlídka je  
doprovázena lektorem, který komentuje program prohlídky, zodpovídá dotazy apod.  
Mezi hlavní činnosti HaP patří výzkum a edukační činnost. Edukace pro mateřské školy (určené dětem 
ve věku 3-5 let) „Vesmír pro mrňata“ Velkým tématem je i testovací projekt „Vesmír pro batolata“ pro 
děti od 1 roku. Dále edukace pro základní, střední i vysoké školy. Vždy se zaměřením dle odbornosti 
škol. Využití digitálního planetária. Koncepce prezentovat fakta interaktivně a zajímavě pro všechny 
návštěvníky dle věku i odbornosti. 
J. Tichá dále informovala o spolupráci s ESA, účasti na konferencích, spolupráci s Dr. Detlefem 
Koschnym (expertem Evropské kosmické agentury ESA) který v planetáriu v Českých Budějoviccích 
přednášel o obraně proti asteroidům.  
Marketingová činnost – prezentace HaP na YouTube formou odborných filmů. Prezentace i na dalších 
sociálních sítích IG, Facebook. Výstavy např. „Zrakoklamy“ aj. 
Závěrem paní ředitelka pozvala přítomné do kinosálu na shlédnutí filmů „Na paprsku světla“ a 
„Vzdálený Vesmír“ jehož autorem je odborný zaměstnanec HaP Mgr. Radek Stránský. 
 
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení: 
 
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
Koncepci rozvoje Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, příspěvkové 
organizace Jihočeského kraje.  
 
Hlasování 6/0/0  
Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

Dále se členové KK přemístili do kinosálu, kde shlédli výše zmíněné filmy. 

 

Různé 

Žádný bod do různého. 

Jednání bylo ukončeno ve 12:05 hod. 

 

Další jednání kulturní komise se bude konat dne 1. února 2023 v MJH (Muzeum Jindřichohradecka). 

 

 

 

Zapsala: Bc. Zuzana Zavázalová 

 

Ověřovatel: Bc. Daniel Turek 


