
Kulturní komise  
 Rady Jihočeského kraje 

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

 
              České Budějovice dne 12. 1. 2022 
 
 
 

Zápis č. 8 

z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo  

12. ledna 2022 od 10:00 hodin v planetáriu České Budějovice 

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

Přítomni: Ing. Štěpán Pavlík, MgA. Zuzana Benešová, Bc. Daniel Turek, Bc. Josef Vochoska, Jan 

Michl, Bc. Jan Novák, Ing. Lenka Horejsková, Bc. Ladislava Krejčová, Ing. Jaromír Talíř; 

 

Omluveni: Ing. Barbora Šiftová, Jindřiška Kudrlová; 

 

Přizváni: Ing. Jana Tichá, Pavel Hroch, Mgr. Radek Stránský, Mgr. Jindřiška Frídová;          

           

Návrh programu: 

 

1. Plán činnosti Kulturní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2022 
2. Jednací řád Komisí Rady Jihočeského kraje 
3. Koncepce rozvoje HaP ČB s pobočkou na Kleti, příspěvková organizace JčK. 
4. Různé 

 
Pan předseda přivítal všechny přítomné členy. Omlouvá se J. Kudrlová a B. Šiftová. Přítomno 9 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 2022   

Pan předseda představil materiál „Plán činnosti KK“, ke kterému nebyly vzneseny žádné dotazy. 
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 2022;  
II. doporučuje 

radě Jihočeského kraje 

schválit plán činnosti a harmonogram zasedání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2022.   

 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

K bodu 2 programu jednání 

Jednací řád Komisí rady Jihočeského kraje    
Š. Pavlík – jedná se o sjednocení jednacího řádu komisí, který je platný od 1. 12. 2021. 
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J. Novák – hlavní změna se týká zveřejňování zápisů a usnesení z jednání komisí na webových 
stránkách kraje v sekci „Samospráva“. Pokud je to technicky možné a členové KK budou souhlasit, 
chtěl bych požádat o uveřejnění těchto materiálů z jednání KK již od prvního jednání, které proběhlo 7. 
4. 2021, přesto, že v platnost nový JŘ přichází od 1. 12. 2021. 
 
Proběhlo následné hlasování: 
 
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
jednací řád Komisí rady Jihočeského kraje v platném znění od 1. 12. 2021 
 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 
souhlasí 
s uveřejněním zápisu a usnesení na webových stránkách kraje v sekci „Samospráva“ od 1. jednání 

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje. 

 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

Potvrzení místopředsedy 

Š. Pavlík informoval o požadavku organizačního odd. JčK potvrdit stávajícího nebo zvolit nového 

místopředsedu KK. Usnesením č. 2/2021/KK_1 dne 7. 4. 2021 byl místopředsedou Kulturní komise 

Rady Jihočeského kraje zvolen Bc. Daniel Turek.  

D. Turek nadále s nominací souhlasí a členové KK svým hlasováním jeho zvolení potvrdili. 

 
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

zvolila 

Bc. Daniela Turka místopředsedou Kulturní komise Rady Jihočeského kraje. 

 

D. Turek se zdržel hlasování. 

Hlasování 8/0/1 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  
 

K bodu 3 programu jednání 

Koncepce rozvoje HaP ČB s pobočkou na Kleti, příspěvková organizace    
Pan předseda uvedl bod č. 3 a předal slovo paní ředitelce Tiché. 
 
Paní ředitelka J. Tichá představila planetárium ČB s digitálním planetáriem a hvězdárnu Kleť, kterou 
většina členů KK v minulém roce navštívila. Hlavní činnosti HaP se týkají edukace, kultury a výzkumu. 
Cílem je přitáhnout pozornost mládeže i dětí. Představit jim poznatky o vesmíru v atraktivním stylu, 
ukázat jeho krásu, přiblížit přínos pro lidstvo, přivést je k přírodovědným oborům. Komunikace 
s mateřskými školami, programy pro děti v kinosále i ve venkovních prostorách. Programy pro 
univerzity, VŠ i teologickou fakultu. Propojení vědy a kultury, výstava obrazů „Zrakoklamy“ na plotě a 
v hale hvězdárny. Venkovní plány týkající se r. 2022 např. ztvárnění Měsíce pomocí nafukovací koule 
s využitím reproduktorů s večerním nasvícením. Dále blíže pohovořila o digitálním planetáriu, kam také 
členy KK pozvala na „výlet ze vzdálených oblastí sluneční soustavy“ který odborně doprovodil Mgr. R. 
Stránský. Po projekci digitálního planetária, který byl pro všechny úžasným zážitkem, navázala J. Tichá 
na připravované investice r. 2022. Jedná se hlavně o nové vodovodní přípojky, plynové přípojky, 
pořízení dalekohledu ve spektrální čáře H – alfa, postupná obměna výpočetní techniky týkající se 
hlavně digitálního planetária, nový výpočetní server pro pobočku Kleť, nový osobní terénní automobil 
pro dopravu na Kleť, stávající je již 14 let starý, časem budeme potřebovat pořídit i kameru, která se 
chladí kapalným N a její převoz musí splňovat určité parametry. Tyto investice hradíme z vlastních 
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prostředků (z odpisů vybavení). Jediná investice týkající se opravy fasád a zateplení bude hrazena 
z příspěvků Jihočeského kraje. J. Tichá dále zmínila personální obsazení organizace, které vyžaduje 
převážně odborníky a tomu také odpovídá vyšší průměrná mzda. Veškeré prohlídky vyžadují odborný 
výklad. Aktuálně čítá personální fond celkem 13 zaměstnanců. Jedna zaměstnankyně je na mateřské 
dovolené a zatím se za ní právě z důvodu odbornosti nepodařilo najít náhradu. 
Před covidem byla návštěvnost kolem 31 000 návštěvníků. V době covidové cca. 16 000 návštěvníků. 
P. Hroch poděkoval paní ředitelce za představení koncepce, kterou ještě na závěr shrnul a velmi 
kvitoval činnost veřejné služby HaP. Dále přítomné členy informoval o činnosti a úspěších paní ředitelky 
Tiché na mezinárodní i světové úrovni. 
 
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
Koncepci rozvoje Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, příspěvkové 
organizace Jihočeského kraje.  
 
V době hlasování nepřítomna L. Horejsková (mimo zasedací místnost). 
 
Hlasování 8/0/1  
Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

Různé 

V bodě různé představil P. Hroch akce příspěvkových organizací Jihočeského kraje a vypíchl stěžejní 

akce jednotlivých PO pro rok 2022. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 12:30 hod. 

 

Další jednání kulturní komise se bude konat dne 2. února 2022 v MJH (Muzeum Jindřichohradecka). 

 

 

 

Zapsala: Bc. Zuzana Zavázalová 

 

Ověřovatel: Ing. Štěpán Pavlík  


