
Kulturní komise  
 Rady Jihočeského kraje 

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

 
 
 
              České Budějovice, dne 7. 12. 2022 
 
 

Zápis č. 17 

z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo  

dne 7. prosince 2022 od 10:00 hodin v Jihočeské filharmonii v Českých Budějovicích 

 
 
 

Přítomni: Ing. Štěpán Pavlík, Ing. Jaromír Talíř, Bc. Ladislava Krejčová, Bc. Daniel Turek, MgA. Zuzana 

Benešová, Bc. Josef Vochoska, Jan Michl, Ing. Lenka Horejsková, Bc. Jan Novák 

 

 

Omluveni: Jindřiška Kudrlová, Ing. Barbora Šiftová; 

 

 

Přizváni: Otakar Svoboda (ředitel JF), Pavel Hroch (náměstek hejtmana JčK), Mgr. František Chrastina 

(OKPP);   

          

 

Návrh programu: 

 

1. Koncepce rozvoje Jihočeské filharmonie v Českých Budějovicích, příspěvková organizace JčK. 

2. Harmonogram jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje na období do 30. 6. 2023 

3. Různé 

 

Podklady pro jednání všichni elektronicky obdrželi a s návrhem programu souhlasí. Přítomno 9 členů 

kulturní komise. Komise je usnášeníschopná. 

Pan předseda přivítal všechny přítomné a předal slovo panu řediteli Jihočeské filharmonie  

O. Svobodovi.  

 

K bodu 1 programu jednání 

Koncepce rozvoje Jihočeské filharmonie v Českých Budějovicích, příspěvková organizace 

Jihočeského kraje.  

O. Svoboda představil prostory restaurace Brio, kde se Kulturní komise sešla. Pohovořil o proběhlé 
podařené rekonstrukci restaurace s původní architekturou, která návštěvníkům nabízí další skvělý 
zážitek. Spojení hudby, pití, jídla, krásných prostor. Mezi další naplnění investičního záměru patří 
rekonstrukce koncertního sálu, který je v Českých Budějovicích ojedinělý a v r. 2022 získal zvláštní 
cenu poroty za architekturu. Jedná se o největší koncertní sál v Jihočeském kraji. Pan ředitel vysvětlil 
financování této zásadní rekonstrukce a velmi kvitoval spolupráci s Jihočeským krajem. Další investicí 
byl nákup klavíru Steinway při využití dotace MK, jehož pořizovací cena činila 4,7 milionu Kč. 
 
Společně pak s panem náměstkem Pavlem Hrochem a Fr. Chrastinou představili členům komise jak 
proběhlé investice koncepce rozvoje JF, tak i ty plánované, kam patří dokončení rekonstrukce ubytovny 
pro členy orchestru v České ul. Tím bude koncepce naplněna. V každém případě bude stále probíhat 
nákup a obměna hudebních nástrojů. Edukační činnost, neustále pracujeme na hledání nových směrů 
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tak, aby zachytily současné trendy popularity kvalitní hudby. Připravujeme pravidelné koncerty ve 
spolupráci s partnerskou ZOO Hluboká v jejich venkovním prostoru. Koncerty pro školy.  
 
Před pozváním do koncertního sálu, kde na členy KK čekal hudební zážitek v podobě poslechu 
kvarteta a krásného, nového koncertního sálu, vyzdvihl pan ředitel obrovský talent členů orchestru a 
představil je i z té další lidské stránky. 
 
Před přesunutím se členů KK do koncertního sálu bylo hlasováno o obou návrzích usnesení: 
 
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

bere na vědomí  

Koncepci rozvoje Jihočeské filharmonie, příspěvkové organizace Jihočeského kraje.  
 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

 

K bodu 2 programu jednání 

Harmonogram jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje na období do 30. 6. 2023 

 
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 
schvaluje 
harmonogram jednání kulturní komise na období do 30. 6. 2023: 

11. 1. 2023 
  1. 2. 2023 
  1. 3. 2023 
  5. 4. 2023 
  3. 5. 2023 
  7. 6. 2023; 

 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

Následovala návštěva zrekonstruovaného koncertního sálu s poslechem kvarteta. 

Členové KK poděkovali panu řediteli nejen za skvělý zážitek, ale i dosavadní činnost, která je vidět i 

slyšet. 

 

Různé 

Žádný bod do různého.  

 

18. jednání proběhne ve středu 11. ledna v planetáriu v Českých Budějovicích.  

 

Jednání bylo ukončeno ve 12:15 hod. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Zuzana Zavázalová                                

 

 

Ověřovatel: Ing. Štěpán Pavlík                     

 


