Kulturní komise
Rady Jihočeského kraje
Vyřizuje: Bc. Zuzana Zavázalová, tel.386 720 459, e-mail.: zavazalova@kraj-jihocesky.cz
Tábor dne 2. 3. 2022
Zápis č. 10
z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo
2. března 2022 od 10:00 hodin v Divadle Oskara Nedbala v Táboře
(DON, Divadelní 218/2, 390 01 Tábor)

Přítomni: Ing. Štěpán Pavlík, MgA. Zuzana Benešová, Bc. Josef Vochoska, Bc. Jan Novák Ing. Jaromír
Talíř, Bc. Ladislava Krejčová, Bc. Daniel Turek, Ing. Lenka Horejsková;

Omluveni: Jindřiška Kudrlová, Jan Michl, Ing. Barbora Šiftová;
Přizváni: Mgr. Linda Rybáková, Pavel Hroch, Mgr. Patrik Červák, Mgr. František Chrastina;
Návrh programu:
1. Koncepce rozvoje DON v Táboře, příspěvková organizace JčK.
2. Různé
Pan předseda přivítal všechny přítomné členy. Omlouvá se J. Kudrlová, J. Michl a B. Šiftová. Přítomno
8 členů Kulturní komise Rady Jihočeského kraje (KK). Komise je usnášeníschopná.
Podklady pro jednání členové KK elektronicky obdrželi a s návrhem programu všichni přítomní
souhlasili.
Pan předseda představil město Tábor a pohovořil o zrealizovaných i budoucích investicích, které
vedení města Tábor plánuje vč. DON.
Pan náměstek Hroch dále rozvinul téma DT a zmínil i další projekty jako např. Trocnov, Zlatá stezka
v Prachaticích a další.
P. Červák navázal informací k Národnímu plánu obnovy (NPO) v kulturní oblasti.
Fr. Chrastina krátce představil budovu divadla vč. jeho technického zázemí a předal slovo paní
ředitelce Rybákové.
K bodu 1 programu jednání
Koncepce rozvoje Divadla Oskara Nedbala v Táboře, příspěvková organizace Jihočeského kraje
L. Rybáková poděkovala za slovo a pohovořila o činnosti divadla, jeho objemu i poslání.
Klíčovým segmentem je divák/předplatitel. Důraz na kvalitní dramaturgii všech předplatitelských řad,
jedinečný výběr z českých a moravských scén. Divadelní dopoledne jsou určena dětem a školám.
Vedle divadelních představení se každoročně uskuteční desítky koncertů různých žánrů, cestopisných
přednášek a scénických čtení. V letních měsících DON Tábor nabízí prohlídky divadla, divadelní

představení v zahradě i tematické večery. Upozornila i na konkrétní vystavovaná díla a jejich autory
v jednotlivých částech divadla. Co se týče naplnění koncepce z let minulých došlo např. k nákupu židlí
TON, výměně oken, opravě fasády, zakoupení 2 ks nových sledovacích reflektorů, reproboxů. Proběhla
oprava vydřevení jeviště malého a velkého sálu, zrealizována kultivace DON klubu a kavárny /pódium,
nákup nových křesel a židlí, stolků, modernizace osvětlovací a zvukové techniky /nákup bezdrátových
mikrofonů. Proběhla výměna nábytku v kancelářích. Byly zakoupeny nové rámy do galerií. Do
diváckých prostor divadla nové čalouněné lavice. V letních měsících proběhla oprava EPS, zakoupen
nový služební automobil Volkswagen Polo, proběhla generální renovace mistrovského nástroje
PETROF, modernizace osvětlovací a zvukové techniky /notebook s využitím pro data projekci, externí
stmívač světel, stojany pro sledovací reflektory s univerzálním použitím. Investiční příspěvek
Jihočeského kraje jako zřizovatele činil 6.250.000 Kč. Paní ředitelka zdůraznila, že při realizaci investic
vždy klade důraz na výběr místních firem a výrobců.
Dále nastínila vize a investiční plány na dalších 5 let, které zahrnují v r. 2022 opravu omítky zadního
traktu nové divadelní budovy a schodiště do divadelní zahrady ve výši cca. 2.000.000 Kč; 2024–2025
rekonstrukce velkého sálu a jevištních technologií (50.000.000Kč). Památkově chráněná stavba (jejímž
vlastníkem je město Tábor) vyžaduje v současné době generální opravu /rozvody elektroinstalací,
oprava střešní krytiny, restaurátorské práce v interiéru, divácké zázemí s ohledem na pohodlí i
bezpečnost. Informovala o rozvoji marketingu, edukační činnosti, plánovaných projektech, spolupráci s
Alšovou jihočeskou galerií i personálním obsazení divadla, které má 19 zaměstnanců.
Při exkurzi divadla měli členové KK možnost prohlédnout si dvě velkorysá hlediště pro 311 a 648
diváků, která jsou jedinečným architektonickým řešením propojena společným jevištěm, jejímž autorem
je táborský architekt Václav Drozda.

Ještě před exkurzí proběhlo hlasování o návrhu níže uvedených usnesení:
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
Koncepci rozvoje Divadla Oskara nedbala v Táboře, příspěvkové organizace Jihočeského kraje.
Hlasování 8/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o Národním plánu obnovy v kulturní oblasti – krajská kreativní centra.
Hlasování 8/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
Různé
Žádný bod do různého.
Jednání bylo ukončeno v 11:40 hod.
Další jednání kulturní komise se bude konat dne 6. dubna 2022 v MPT Prachatice.
Zapsala:

Bc. Zuzana Zavázalová

Ověřovatel:

Ing. Štěpán Pavlík
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