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Milí 
Krumlováci, 

léto je konečně tady a doufejme, že 
přichází i  doba volného pohybu, 
sportování nebo cestování.

Město intenzivně pracuje 
na  celé řadě sportovních a  vol-
nočasových projektů, dnes při-
cházíme s  prezentací sportovní 
a  relaxační zóny na  Chvalšinské 
ulici a v Jelence. Jedná se o unikát-
ní areál, který je v  těsné blízkosti 
historického centra, je napojen 
na  dopravu i  parkování. Pojďme 
si společně projít Územní studii, 
kterou pro nás zpracovalo na zá-
kladě zadání a diskuze se sportov-
ními kluby a  veřejností pražské 
architektonické studio Projektil 
architekti.

Pro přehlednost jsme do  novin 
na str. 6 a 7 otiskli půdorys hlav-
ního výkresu. Další detaily, vari-
anty, rozměry, komentáře včetně 
3D vizualizací naleznete na www.
ckrumlov.cz/uzemnistudie.

Mezi hlavní priority území 
patří výstavba nového zimního 
stadionu (1), všesportovní haly 
(2), venkovního koupaliště (4) 
a  krytého wellness bazénu (5). 
Ve všech případech se jedná o vel-
ké a náročné stavby, jejich realiza-
ce je podmíněna reálnými vizemi, 
kvalitními podklady, zpracova-
nou projektovou dokumentací, 
poptávkou na trhu a v první řadě 
pak úspěchem v žádostech o dota-
ce v  rámci výstavby nebo moder-
nizace sportovní infrastruktury 
na evropské, národní nebo krajské 
úrovni. Z pohledu rozpočtu města 
se 13 tisíci obyvateli se jedná o mi-
mořádně velké sousto, osobně si 
ale neumím představit, že bychom 
se nepokusili tyto výzvy zvládnout 
v  náležité kvalitě a  v  dohledné 
době.

Mezi již dokončené projekty 
můžeme s radostí zařadit výstav-
bu fotbalového hřiště s  umělou 
trávou 3. generace (9). 

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 26. srp-
na 2021 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v  Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. On-
line přenos sledujte na webových strán-
kách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Jednání 
zastupitelstva

Péče o zeleň ve městě

Léto a prázdninová pohoda jsou tady!

Pokračování na str. 7
Pomáháme sportem  
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Slack show je zábava, sport i neskutečná výzva! 18. a 19. 6. byl Český Krumlov a prostřednictvím štábu ČT24 i zbytek Česka svědkem 
zajímavého vystoupení deseti akrobatů, kteří se procházeli, nebo dokonce i projížděli po gumě široké 2,5 cm vysoko nad řekou 
a střechami domů. Celková trasa měřila 482 metrů, spojení mezi vyhlídkou u barokního divadla, hradní věží a hotelem Růže zažilo 
dokonce i promenádu masek z Maškarního sálu. Příští rok se můžeme těšit na další vystoupení, producent a akrobat Michal Pírek 
v jedné osobě slibuje zážitek světové úrovně, ve hře bude i pokus o nový světový rekord. Foto: Libor Sváček

redakce 

Léto Čas prázdnin a  krásné počasí 
vybízí k  trávení volného času venku 
a  v  Českém Krumlově je takových 
příležitostí víc než dost. Aktivně spor-
tovat, nebo jen relaxovat u  vody mů-
žete u Hornobránského rybníka, který 
byl na  jaře zveleben a  revitalizován. 
Kromě rekonstrukce stavidla se ryb-
ník i odbahnil. Kvalita vody je pečlivě 
sledována, vzorky kontroluje akredito-
vaná laboratoř a aktuálně jsme na vý-
borné kvalitě. 

Pokud máte rádi klid a sluneční pa-
prsky, využijte upravený vstup do řeky 
a  poleženíčko na  rozsáhlé travnaté 
ploše pod terasami Na  Střelnici u  za-
hradního domku – ateliéru Egona 
Schieleho, kde je nově otevřena ka-
várna. Navíc zde máte možnost zaba-
vit své ratolesti na přilehlém dětském 
dopravním hřišti, u kterého jsou k dis-
pozici toalety.  

Molo a  upravený vstup do  vody 
naleznete rovněž na  břehu Vltavy 
v  Městském parku. Můžete relaxovat 

na  malé stinné plážičce nebo si třeba 
vypůjčit v nedaleké půjčovně sportov-
ních potřeb paddleboard. Nově vybu-
dované komunitní místečko v  parku 
navíc nabízí možnost zapůjčit si někte-
ré z  oblíbených kratochvilných spor-
tovních pomůcek, např. na badminton 
nebo pétangue. Hned vedle hřiště jsou 
nově rozmístěny i  fitness prvky pro 
dospělé na posílení těla. Stánek s ob-
čerstvením nabízí kávu, nealko nápoje 
a drobnosti k zakousnutí. 

Další upravený písečný vstup do Vl-
tavy najdete v Novém Spolí.  

Čerpat energii ze sluníčka můžete 
i  na  lehátkách na  letní terase plavec-
kého bazénu v areálu na Chvalšinské. 
Na  plovárně jsou nově vybudovány 
pánské i dámské toalety a v bazénu je 
nainstalován pro hendikepované oso-
by nový hydraulický výtah.  

Nezapomeňte také na letní kulturní 
nabídku ve městě! Divadélka pro děti, 
koncerty, pohodová zóna v  Pivovar-
ské zahradě… Letní program sledujte 
na www.ckrumlov.info. Přejeme všem 
hezké léto!  

Radek Hůlka v kostýmu harlekýna
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Petr Papoušek
Odbor památkové péče 

Dotace Odbor památkové péče 
v  rámci administrace Programu rege-
nerace připravuje každoroční aktu-
alizaci programu formou průzkumu 
zájmu o  přidělení příspěvku na  rok 
2022. Příspěvky státní podpory jsou 
poskytovány za  účelem záchrany, za-
chování a zhodnocení památek.

Program je vypsaný pro opravu 
objektů zapsaných jako nemovitá 
kulturní památka a  ležících na  území 
městské památkové rezervace Český 
Krumlov nebo na  území městské pa-
mátkové zóny Český Krumlov – Ple-
šivec. 

Občané si mohou, v  případě zá-
jmu o  zařazení opravy jejich domu 
do programu regenerace na rok 2022, 
vyzvednout formulář a  informace 
k vyplnění formuláře Průzkum zájmu 
o přidělení finančních prostředků v Pro-
gramu regenerace MPR a  MPZ Český 
Krumlov na rok 2022 na webu města. 
Tiskopis je možné vyzvednout také 
osobně na  Odboru památkové péče, 
Kaplická 439, kde vám k  programu 
ještě mohou být poskytnuty potřebné 
informace. 

Vyplněné tiskopisy je nutno 
odevzdat na  podatelnu městského 
úřadu nejpozději do úterý 31. srpna 
2021 do 14 hodin.

Dotace na opravy památek 
z Programu regenerace

V areálu bývalého pivovaru Eg-
genberg začala revitalizace čtyř 
památkově chráněných objektů. 
Projekt získal podporu 169,6 mi-
lionu korun z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, stavba po-
trvá do října 2022. V renovova-
ných objektech vznikne návštěv-
nické centrum, výstavní expozice 
na téma „Život a sny podzámčí“ 
a expoziční a edukační prostory 
ve spolupráci se Sdružením gra-
fiků Hollar. 

Silvie Marhoulová
Metrostav a.s.

Rekonstrukce Renovované ob-
jekty jsou zapsané na seznamu kultur-
ního dědictví UNESCO jako součást 
Městské památkové rezervace. „Naším 
cílem je zpřístupnit po  letech příprav 
další část areálu bývalého pivovaru 
a  otevřít ho pro širokou veřejnost. Jsem 
přesvědčen, že citlivá rekonstrukce těchto 
historicky cenných objektů, a  v  případě 
objektů bývalé Varny a Hvozdu i včetně 
renovace unikátního technologického vy-
bavení, bude spolu s atraktivně pojatými 
expozicemi dalším cílem jak návštěvní-
ků, tak i  obyvatel Českého Krumlova. 
Po zahájení provozu Historického pivo-
varu Český Krumlov na konci roku 2015 
se jedná o další krok naší společnosti v re-
vitalizaci významné části území Českého 
Krumlova, na který chceme v dalším ob-
dobí navázat i rekonstrukcí a dostavbou 
zbývající části areálu,“ říká předseda 

představenstva Centra Český Krum-
lov, a.s. Karel Vavroušek. 

„Spolu se všemi občany města se tě-
ším, že po  rekonstrukci celého areálu 
pivovaru bude Nové Město jeden veliký 
krásný historický komplex, který nabíd-
ne nepřebernou škálu možností pro oby-
vatele a návštěvníky Krumlova. Společně 
s Kláštery půjde o jedinečnou historickou 
část města, která bude jen těžko hledat 

konkurenci v České republice. Už teď se 
těším na výslednou podobu,“ uvádí sta-
rosta Dalibor Carda. 

„Revitalizace části areálu bývalého 
pivovaru Eggenberg si žádá velmi ohle-
duplný přístup, jedná se o areál s boha-
tou historií, postupně budovaný již od   
16. století a nacházející se ve středověkém 
centru krásného města Český Krumlov. 
Jsme si plně vědomi náročnosti postupů 

stavebních prací a potřeby důkladné spo-
lupráce se všemi zúčastněnými stranami. 
Objekty areálu jsou nemovitou kulturní 
památkou a současně leží v území měst-
ské památkové rezervace. Je tedy důležité 
vnímat i  blízké okolí projektu, které je 
unikátním a turisticky velmi atraktivním 
cílem. Těším se, že tento zajímavý pro-
jekt úspěšně dokončíme do 15. 10. 2022 
a staneme se tak součástí bohaté historie 
těchto jedinečných míst,“ doplňuje Mi-
lan Veselský, ředitel divize 6 společ-
nosti Metrostav a.s.

Rekonstrukci provádí společ-
nost Metrostav a.s. Projekt zahrnuje 
řadu unikátních stavebních prvků 
jako např. rozsáhlý původní krov ze  
16. století v  renesančním paláci Anny 
z Rogendorfu, kde se bude realizovat 
skleněná pochozí lávka nad tzv. ham-
balky přímo v konstrukci krovu. Ná-
vštěvnické centrum přinese symbió-
zou původních zděných konstrukcí 
včetně sgrafitové stěny ze 16. století 
a  nových skleněných a  ocelových 
prvků se vstupní lávkou opláštěnou 
cortenem. Stavební práce probíhají 
pod přísným dohledem českokrum-
lovské památkové péče. Při odkrý-
vání konstrukcí jsou objevovány 
po staletí skryté prvky. S tím souvisí 
enormní množství stavebních změn. 
Např. objev původních renesančních 
stropů z  16. století v  paláci Anny 
z  Rogendorfu a  následné rozhod-
nutí o  jejich restaurování zapříčinil 
změnu vnitřní dispozice dotčeného 
interiéru. 

Pivovar zahájil rekonstrukci areálu 

redakce

Přechod Na  Chvalšinské ulici 
(silnice I/39) v  Českém Krumlově 
byla dokončena výstavba nového 
přechodu pro chodce. Přechod pro-
pojuje cyklostezku v  úseku Jelení 
zahrady a  protějšího autoservisu 
nedaleko zimního stadionu tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost pohybu 
jak chodců, tak cyklistů v této rušné 
části města.

„Na  přechodu se vybudoval bezpeč-
nostní ostrůvek, upravil se povrch komu-
nikace a  v  nejbližší době bude přechod 
osvětlen. Celkové výdaje na  výstavbu 
dosáhly 1,18 milionu korun,“ uvádí sta-
rosta Dalibor Carda. 

V rámci stavby byl nedaleko nové-
ho přechodu zrušen jeden starší pře-
chod, který již nevyhovoval stávajícím 
bezpečnostním předpisům.  

Nový přechod ve Chvalšinské 
ulici propojil cyklostezku

Foto: Metrostav a.s. 

Foto: město Český Krumlov

Foto: Metrostav a.s. Foto: Metrostav a.s. 
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Na konci června proběhl v býva-
lých kasárnách ve Vyšném den 
otevřených dveří, který přilákal 
bezmála dvě stovky obyvatel, 
kteří se přišli do areálu podívat 
a vyslechnout si, co se tu připra-
vuje a na čem se aktuálně pra-
cuje. 

redakce

Kasárna Na  území bývalých kasá-
ren proběhlo v posledním roce nema-
lé množství sanačních, obnovovacích 
a udržovacích prací. Ty byly provádě-
ny s úmyslem částečného otevření are-
álu, ale i  z  čistě praktických důvodů, 
aby se zastavilo chátrání celého území 
a  objektů, a  také proto, že zde bude  
17. září 2021 pořádána celostátní kon-
ference Brownfieldy. 

Otevření prostoru zpřístupnilo část 
areálu veřejnosti k celoročnímu užívá-
ní do doby, než v této části započnou 
stavební práce. Objekty bývalého gas-
trobloku a učebního bloku budou ve-
řejnosti nabídnuty za zvýhodněných 
podmínek k dočasnému pronájmu. 
Aktuálně je areál otevřen denně od 
9.00 do 19.00 hodin. 

Na  objekt bývalého vševojskového 
skladu je již zpracovaná architekto-
nicky-provozní studie jeho proměny 
na středisko malých sportů. Vzhledem 
k tomu, že i zde půjde o dočasné využi-
tí, tak se bude víceméně jednat pouze 
o nezbytné provozně technické úpravy 
umožňující objekt takto využívat.

V rámci zpřístupněné části je veřej-
nosti k  dispozici i  vnitřní parkoviště, 
které může být využíváno i  jako ná-
stupní parkoviště pro aktivity na úze-
mí CHKO Blanský les i  jako parko-
viště pro nájemce prostorů v  areálu 
bývalých kasáren.

Za  uplynulých 12 měsíců se pro-
vedly údržbové, úklidové a  zabezpe-
čovací práce v  exteriéru, v  učebním 
bloku, v budově gastrobloku a ve vše-
vojskovém skladu. Na  budovách se 
provedly opravy střešního pláště a od-
toků, objekty se napojily na elektřinu. 

V  budově gastrobloku se kompletně 
zrekonstruovaly toalety, aby zde bylo 
možné pořádat konferenci Brownfiel-
dy a následně se mohl prostor prona-
jmout. 

Při údržbě zeleně se odstranila 
náletová zeleň a  zeleň přímo ohrožu-

jící stavebně-technický stav objektů. 
Takto byly ošetřeny všechny stávající 
objekty, u nichž se počítá s následným 
využitím. Stav veškeré zeleně vyti-
pované k  odstranění byl zhodnocen 
Odborem životního prostředí ve spo-
lupráci se zahradním ateliérem a bylo 

vydáno řádné povolení k  provádění 
údržbových prací. Stromy vhodné 
k ponechání byly dendrologicky ošet-
řeny odbornou firmou, rekultivované 
plochy byly zatravněny. Opravilo se 
a zprovoznilo veřejné osvětlení areálu.  
Areál je nově zabezpečen kamerovým 

systémem, který je napojený na cent-
rálu městské policie. 

Aktuálně jsou zpracovávány digi-
tální podklady k objektům vhodných 
k  pronájmu, případně k  jejich cel-
kové rekonstrukci. Jsou také zadány 
projekční a  průzkumné práce smě-
řující ke stabilizaci a obnově vodních 
ploch a k vytvoření městského parku 
v zeleném pruhu podél ulice U Kasá-
ren. Dále se pracuje na  urbanistické 
studii navazující na  Masterplan, kte-
rá bude závazným nepominutelným 
dokumentem pro rozhodování a pro-
jektování na  území Nového Dvora. 
Současně je vypracována energetic-
ká koncepce celého území Nového 
Dvora směřující k využití alternativ-
ních zdrojů energie a částečné ener-
getické soběstačnosti nové obytné 
čtvrti. 

Podrobnější informace o  areálu 
budou k dispozici na webových strán-
kách projektu Nový Dvůr, jež budou 
v  nejbližší době spuštěny. O  dalších 
aktualitách budeme rovněž informo-
vat na stránkách Novin.   

Kasárna ve Vyšném se otevírají veřejnosti

V rámci dne otevřených dveří mohli zájemci nahlédnout i do prostor gastrobloku. Foto: Tomáš Kasal

Areálem provázel hlavní architekt projektu Nový Dvůr Vladan Píša. Foto: Tomáš Kasal

Zájemci se seznámili s plánem výstavby v lokalitě. Foto: Tomáš Kasal Návštěvníky zajímala vizualizace nové městské čtvrti.  Foto: Tomáš Kasal
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Vlasta Horáková 
Odbor životního prostředí a zemědělství

Zeleň Další částí je správa vzrostlé 
zeleně. Od roku 2019 probíhá postup-
ná inventarizace vzrostlých stromů 
na pozemcích v majetku města. Jedná 
se o podrobné hodnocení zdravotního 
stavu jednotlivých stromů. Dřeviny se 
mapují a zaznamenávají do mapového 
portálu, ve  kterém je uvedena jejich 
poloha, fotografické snímky, den-
drometrické údaje, hodnocení stavu, 
návrhy na  ošetření atd. Inventariza-
ci v  našem městě provádí odborník 
v  oboru péče o  dřeviny (arborista), 
který je zároveň soudním znalcem 
v oboru mimolesní zeleně. V případě 
zájmu získáte více informací na portá-
le www.stromypodkontrolou.cz.

Odborné práce na  stromech pak 
zajišťuje firma Arbon – péče o  stromy, 
kterou v  současné době tvoří dva ar-
boristé s  nejvyšší možnou kvalifikací 
v  oboru – oba jsou držitelé certifikátu 
Evropský arborista – jedná se o  kom-

plexní zkoušku prokazující, že člověk 
má teoretické i praktické znalosti v péči 
o stromy. Firma se podílí na hodnocení 
stromů a zajišťuje ošetření a kácení stro-
mů ve městě. 

Veřejnost je vůči zásahům na stro-
mech citlivá, což nevnímáme negativ-
ně, ale naopak jsme rádi, že tyto živé 
organismy a  jejich osud není lidem 
lhostejný. Vítáme, když se občané zají-
mají, a vysvětlujeme postupy, důvody 

a souvislosti v péči o vzrostlou zeleň. 
V dané souvislosti je však nutné rozli-
šovat stromy ve volné a urbanizované 
krajině. Nároky na  zajištění bezpeč-
nosti jsou ve  městě naprosto odlišné 
a  rozhodně jsou zásadním faktorem 
při volbě druhu a  způsobu ošetře-
ní stromů. Nelze nezmínit i  osobní 
odpovědnost lidí, kteří vykonávají 
činnosti související s péčí o stromy – 
od úředníků až po realizátory jednot-
livých zásahů na  stromech. Osobní 
odpovědností je v  daném případě 
myšlena odpovědnost trestně-právní. 
Z uvedeného plyne, že tlak na jednot-
livce, který uvedenou agendu zastává, 
je enormní. Při vědomí, že strom je 
živý organismus, a  i  při sebedůklad-
nějším hodnocení může (a  bohužel 
i dochází) k nečekanému náhlému se-
lhání a pádu, je zodpovědnost oprav-
du tíživá. Ve  chvíli, kdy se na  území 

města nachází cca šest tisíc stromů, 
je zřejmé, že pravděpodobnost, že se 
podaří zajistit ideální stav každého je-
dince, se limitně blíží nule. 

Z  textu vyplývá, že základní hod-
nocení provádí arborista v  rámci 
inventarizace stromů. Následně je 
strom hodnocen kolegy ze společnos-
ti Arbon, kteří zpracovávají konkrétní 
návrh opatření u  navržených stromů. 
Posledním krokem je schválení navr-
ženého postupu pracovníky odboru. 

Cílem tohoto článku je mimo jiné 
ujistit veřejnost, že v  péči o  stromy  
nepostupujeme neuváženě, neod-
borně či nahodile. Jsme si vědomi, 
že zeleň je nenahraditelnou součástí 
životního prostředí našeho města 
a  jsme vedeni snahou o  minimalizaci 
počtu kácených stromů. Vězte, že kaž-
dý strom je velmi důkladně posuzován 
a hodnocen.   

Kácení stromů pochopitelně vzbu-
zuje emoce a  otázky, ale je nutné 
zdůraznit, že v  rámci péče o  stromy 
probíhá velké množství dalších zása-
hů a  opatření, jejichž cílem je zajistit 
dlouhodobou perspektivu stromů – 
od  výchovných řezů mladých stromů 
přes redukční a  bezpečnostní řezy až 
po bezpečnostní vazby v případě mo-
hutných jedinců. 

Co se týče dalších prací v  rámci 
veřejné zeleně, provádíme prořezy 
a  probírky keřových porostů, výsad-
by nových dřevin, průměrně dochází 
k  výsadbě desítek stromů a  stovek 
kusů keřů ročně, realizujeme květi-
nové záhony a  v  posledních letech 
vyséváme např. i květné louky s cílem 
zvýšit druhovou rozmanitost rostlin 
pro hmyz.   

Mluvit o  vandalismu v  souvislos-
ti se zelení bychom mohli obsáhle 
a dlouze, pokusím se však být stručná, 
je frustrující zjistit, že z čerstvě vysaze-
ného záhonu přes noc zmizí sazenice, 
že nový krásný stromek byl zlomen 
jen díky hlouposti a  zlovůli jednoho 
nešťastníka či nám novou výsadbu 
keřů podupalo pravděpodobně v  al-
koholovém opojení stádo dvojnožců. 
I  tady ale vidíme v  posledních letech 
posun k  lepšímu, krádeží i  poškození 
výsadeb pomalu ale jistě ubývá, takže 
chceme věřit, že se blýská na lepší časy.

Vaše připomínky, dotazy či ná-
měty k  danému tématu uvítáme 
ideálně v  rámci e-mailové korespon-
dence – správce městské zeleně:  
petr.apfelthaler@ckrumlov.cz, případ-
ně na tel. 724 181 927.

Zeleň ve městě

Péči o zeleň zajišťuje Odbor životního prostředí a zemědělství pro-
střednictvím odborných firem a částečně i vlastními siami. 
Běžnou údržbu zelených ploch vykonává firma Václava Kubáta, zahr-
nuje sekání vybraných ploch v majetku města, jejich úklid, vyhrabá-
ní listí a stařiny a úpravu živých plotů. Četnost pracovních operací 
(v případě sekání trávníků) je v rámci smluvního vztahu určena dle 
druhu ploch v režimu pěti a deseti sečí. Uvedené je s ohledem na ak-
tuální počasí, a tedy potřebu zásahu, orientační a je zadáváno dle 
operativní potřeby. V současné době probíhá výběrové řízení na no-
vého dodavatele uvedené služby. 

Rozkvetlý Městský park.  Foto: město Český Krumlov

Záhony u silnice.  Foto: město Český Krumlov
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Po dvou letech se v Českém 
Krumlově uskutečnilo vyhlášení 
laureátů Ceny města, loňský roč-
ník byl kvůli koronaviru zrušen. 
Slavnostní předávání se usku-
tečnilo v polovině června v čes-
kokrumlovské Synagoze. 

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Ocenění Zastupitelé letos vybrali 
z  21 nominací konečnou čtveřici, jež 
Cenu města obdržela. „Laureáti repre-
zentují tři nejrůznější oblasti – sportovní 
svět, péči o kulturní dědictví našich před-
ků a  hudbu, která je nedílnou součástí 
našich životů,“ shrnuje letošní držite-
le starosta Dalibor Carda. Prestižní 
ocenění v  podobě skleněné kapky 
na  dlažební kostce, tolik typické pro 
krumlovské historické jádro, předává 
Český Krumlov od roku 1994 význač-

ným osobnostem, které se zasloužily 
o rozvoj města. 

Za  celoživotní přínos pro rozvoj 
motoristického sportu, zejména 
za spoluzaložení automobilové soutě-
že Rallye Český Krumlov v roce 1971, 

převzal ocenění Stanislav Fošum. 
Dlouhá léta spolupracoval při organi-
zaci této významné české i  evropské 
soutěže a  rovněž aktivně reprezento-
val v  závodech na  mistrovství repub-
liky. 

Cenu města Český Krumlov získali 
Věra Petrovičová a  Dalibor Uhlíř, 
kteří se obětavě a  s veškerou péčí vě-
nují poutnímu areálu na Křížové hoře. 
Jejich zásluhou došlo ke  vzkříšení 
a  otevření tohoto jedinečného místa 
široké veřejnosti po desítkách let, kdy 
byl areál nepřístupný. Díky jejich ini-
ciativě se také podařilo vybrat finanč-
ní prostředky na  nový zvon, který je 
umístěn ve zvonici kaple. 

 Zastupitelé také udělili ocenění 
českokrumlovské kapele Papouškovo 
sirotci, jejíž písničky se staly za pěta-
dvacetiletou dráhu neodmyslitelnou 
součástí hudebního života v  Českém 
Krumlově. Kapela Papouškovo sirotci 
zasáhla na Českokrumlovsku i daleko 
za  jeho hranicemi tisíce posluchačů 
různých věkových kategorií a  hudeb-
ního vyznání. Dokázala propojit, po-
bavit, rozesmát i  dojmout a  stala se 
synonymem radosti a dobré pohody. 

Cenu města Český Krumlov převzali 
správci poutního areálu, zakladatel rallye 
a českokrumlovská kapela

Soutěž Zasoutěžte si o  vstupenky 
na  folkový a  bluesový festiválek, kte-
rý se v  létě koná v Klášterní zahradě! 
Na  adresu noviny@ckrumlov.cz nám 
do  15. července 2021 napište, ko-
lik koncertů se celkem koná v  rámci 
festivalu Folk & Blues v  Klášterech. 
Soutěžíme o 5 x 2 vstupenky na kon-
cert dle vlastního výběru. V  sou-
těži z  minulého čísla vyhráli vstu-
penky na  Stezku korunami stromů  
A. Jurčíková, O. Kubal, P.  Němec, A. 

Pospíšilová, D. Siviglia, K. Střelcová, 
V. Šindelář. 

Vyhrajte vstupenky 
na folkové a bluesové koncerty

Ocenění převzal Stanislav Fošum.  Foto: Tomáš Kasal

Správci areálu na Křížové hoře Věra Petrovičová a Dalibor Uhlíř.                 Foto: Tomáš Kasal Členové skupiny Papouškovo sirotci zahráli na slavnostním večeru.            Foto: Tomáš Kasal

Kapela Vesna

Krumlov daroval jihomoravským 
obcím 80 tisíc korun 
Podpora Rada města Český Krum-
lov jednohlasně schválila poskytnutí 
finančního daru obcím na jihu Mo-
ravy postiženým ničivým tornádem: 
obci Hrušky 20 000 korun, obci Mi-
kulčice 20 000 korun, městysu Mo-
ravská Nová Ves 20 000 korun a obci 
Lužice taktéž 20 000 korun.  

„V této mimořádně katastrofické situ-
aci jsme samozřejmě s finanční pomocí 
neváhali. Naše podpora míří k obyvate-
lům, kteří přišli o své domovy a jakákoli 

pomoc, ať už finanční nebo materiální, je 
tolik potřebná a důležitá,“ uvádí staros-
ta Dalibor Carda.  

Obyvatelé, kteří chtějí finančně 
přispět zasaženým obcím, se mohou 
obrátit na několik oficiálních sbírek, 
mezi které patří např. sbírka Diecézní 
charity Brno https://dchb.charita.cz/, 
číslo účtu: 4211325188/6800, varia-
bilní symbol: 2002. Přispět je možné 
také formou DMS na číslo: 87 777 ve 
tvaru DMS DCHB 30, 60, 90.
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Sportovní zóna Chvalš inská a Jelení zahrada

Pro zdravý rozvoj města je nut-
né se postarat hlavně o ty čás-
ti, kde žije nejpodstatnější část 
jeho obyvatel. Žijeme v době, 
kdy je o centrum našeho města 
postaráno ve smyslu stavebním 
a zároveň se z hlediska urbanis-
mu jedná o stabilizované území, 
jež ve své podstatě velice dobře 
funguje a nabízí řadu možností 
života a využití nejen turistům, 
ale i místním. Jeho kvalita je 
vysoká a oceněná dokonce člen-
stvím v UNESCO. 

Ondřej Busta
architekt města

Studie Proto je potřeba se nyní vě-
novat okrajovým částem města – peri-
feriím, a to pokud možno systematicky 
a dlouhodobě. Tato potřeba podpory 
lokálních center a  okrajových čtvrtí 
vychází z jednoduchého předpokladu 
kvality života: pokud se obyvatelé pe-
riferie ztotožní se svojí čtvrtí, ztotožní 
se svým městem i jako celkem včetně 
jeho turisticky přetíženého centra.

Proto město 
před dvěma lety 
vyhlásilo soutěže 
k  pořízení územních stu-
dií veřejných prostranství na sedm 
městských lokalit klíčových pro jeho 
rozvoj: Vyšný, Vyšný kasárna, Nové 
Spolí, sportovní zónu Chvalšinská 
a Jelenku, Domoradice, Staré Dobrko-
vice a sídliště Plešivec. Na zpracování 
studií získalo město dotaci z  Minis-
terstva pro místní rozvoj dva miliony 
korun, ze svého rozpočtu pak město 
uhradilo 770 tisíc korun.  

Územní studie jsou územně plá-
novacím nástrojem, který ověřuje 
možnosti a podmínky změn v území. 
Územní studie navrhuje, prověřuje 
a  posuzuje možná řešení vybraných 
problémů, případně úprav nebo roz-
voj některých funkčních systémů 
v území, například veřejné infrastruk-
tury, hranice zastavitelných ploch, 
rozsah zeleně atd, které by mohly vý-
znamně ovlivňovat nebo podmiňovat 
využití a uspořádání území nebo jejich 
vybraných částí.

Zpracovateli jednotlivých územ-
ních studií se na  základě výsledků 
veřejně vyhlášených soutěží stali ar-
chitekti: Opočenský Valouch, Bíza 
architekti, Projektil, Uhlík architekti, 
Re: architekti a  Sporadical. Všech-
ny studie byly dokončeny v  závěru 
minulého roku. Během zpracování 
proběhla analýza území, diskuze s ma-
joritními vlastníky pozemků v jednot-
livých oblastech a  diskuze s  občany 
nad rozpracovanými studiemi, to vše 
za dohledu dotčených orgánů a před-
stavitelů města.

Studie veřejných prostranství se tak 
pro město staly rozhodujícím elemen-
tem v rozhodování o další budoucnosti 
těchto městských částí, rozvahy jejich 
investic a posloužily i jako podklad pro 

současně vznikající nový územní plán 
města. Územní studie jsou sice nezá-
vazným podkladem pro rozhodování 
města v dané lokalitě, ale jsou podkla-
dem neopominutelným, takže staveb-
ní úřad musí v  územním řízení vždy 
porovnat navrhovaný záměr s řešením 
studie. V  případě odchylky od  jejího 
řešení ji musí v  územním rozhodnutí 
odůvodnit s tím, že prokáže, že nalezl 
z hlediska cílů a úkolů územního plá-
nování a  veřejných zájmů vhodnější 
nebo alespoň rovnocenné řešení, než 
je obsaženo v územní studii. 

Na to, jak by mohly městské čtvrti 
vypadat, se mohou zájemci podí-
vat, všechny tyto studie jsou k  na-
hlédnutí i  ke  stažení na  webu města  
www.ckrumlov.cz/uzemnistudie. 

Víme, 
jak by měly
vypadat 
městské čtvrtě

Územní studii zpracovali Projektil architekti s.r.o.
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Legenda: 

  1. Zimní stadion

  2. Všesportovní hala 
 (bývalé letní kino)

  3. Sportovní hala

  4. Venkovní koupaliště

  5. Krytý bazén + wellness

  6. Hotel

  7. Zázemí pro fotbal a atletiku

  8. Multifunkční aréna

  9. Víceúčelové hřiště
 s umělou trávou

10. Tenisový a beachvolejbalový areál

11. Atletická dráha

12. Skatepark

13. Discgolfové hřiště

14. Cyklostezka 

Sportovní zóna Chvalš inská a Jelení zahrada slovo místostarosty

Zde bych chtěl poděkovat 
zejména zástupcům FC Slavoj 
za  odvedenou práci, hřiště slou-
ží pro potřeby klubového fotba-
lu, futsalové městské ligy, která 
startuje již na podzim, nebo pro 
širokou veřejnost. V  provozu 
máme již cyklostezku (14) včet-
ně 2 mostků, její další pokračo-
vání po  levém břehu Vltavy až 
za  areál čističky odpadní vod je 
v  projektové fázi, její stavba by 
měla být započata již příští rok. 
V  provozu je 9jamkové discgol-
fové hřiště (13). V  roce 2022 
bychom chtěli otevřít nové multi-
funkční hřiště (8) 30×15 metrů 
s  umělým povrchem, mantinely, 
koši a  brankami. Hřiště bude 
sloužit žákům gymnázia jako 
venkovní tělocvična nebo pro ve-
řejnost, bude určeno pro florbal, 
hokejbal, nohejbal, basketbal 
nebo malý fotbal.

Do konce letošního roku bude-
me připraveni na podání žádosti 
o dotaci na výstavbu nového zim-
ního stadionu, jeho dokončení je 
plánováno dle současných dotač-
ních pravidel Národní sportovní 
agentury do  konce roku 2024. 
V podzimním vydání novin před-
stavíme projekt zimního stadio-
nu ve větším detailu.

Kompletní studie s podrobnějším 
popisem a variantními řešeními
je na webových stránkách 
www.ckrumlov.cz/uzemnistudie 

Pokračování ze str. 1
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Mnoho českokrumlovských domů 
se do historie města zapsalo jako 
hostince či hospody a některé 
nesly tuto tradici po několik sta-
letí. Hospody v Českém Krumlo-
vě existovaly už ve středověku, 
dnes se ale zaměříme na honos-
né lokály z konce 19. století. Prá-
vě tehdy vzniklo několik restau-
rací nových a k těm stávajícím 
byly přistavovány velkolepé pro-
story pro moderní měšťanskou 
společnost. 

Tereza Štěpánová 
Krumlovský baráky

Tradice Už roku 1750 vznikl výčep 
známý jako „Nová hospoda“ v  budo-
vě, ve které dnes sídlí městské divadlo. 
Jádro tohoto domu je už ze 16. století 
a výrazně jej proměnila přestavba da-
tovaná rokem 1877. Tehdy bylo při-
stavěno novorenesanční křídlo (smě-
rem k  dnešní Objížďkové), do  něhož 
byl umístěn nový velkolepý taneční 
sál, který stávající hospodu rozšířil. 
Od  počátku 20. století tu pak bylo 
provozováno kino a  za  první světové 
války se ve  velkém sálu nacházel do-
časný lazaret. V roce 1993 byla bývalá 

hospoda zrekonstruována a přesunulo 
se sem nynější divadlo. 

V  domě, který je známý jako 
„U města Vídně“, byl hostinec založen 
roku 1870. Jeho umístění na  důležité 
cestě z  centra města do  Českých Bu-
dějovic, nedaleko Budějovické brány, 
bylo velmi výhodné, protože se zde za-
stavovalo mnoho cestujících. Přestože 
jeho parcela byla patrně zastavěná už 
ve  středověku, dnešní podobu dům 
získal při klasicistní přestavbě, ke kte-

ré došlo kolem roku 1800. V  roce 
1929 byl pak objekt rozšířen o křídla 
odkoupená od kláštera klarisek a pře-
stavěn na  hotel. Renesanční sgrafito 
na fasádě domu bylo dvakrát necitlivě 
restaurováno – poprvé za protektorá-
tu, podruhé v roce 2002. Svůj původní 
název hotel bohužel ztratil. 

V  roce 1879 vznikla zahradní re-
staurace v  budově známé později 
jako „Na Střelnici“, v níž dnes funguje 
Dům dětí a  mládeže. Zdejší hostinec 

byl přestavěn v roce 1910 – tehdy byl 
doplněn o  klubové prostory a  velký 
sál. Další výrazná proměna objektu 
proběhla v 70. letech minulého století, 
kdy byla fasáda nahrazena břizolitem 
a  byla vyměněna okna. V  nedávných 
letech byla domu navrácena jeho pů-
vodní podoba – podle projektu inže-
nýrky Barbory Sládkové byl objekt 
zateplen a na fasádě byly podle docho-
vaných fotografií a plánů natvarovány 
původní architektonické prvky.

Alžběta Kerberová
Pražský hudební institut 

Hudba Město Český Krumlov se 
ve  druhé polovině července opět 
na 14 dní stane jednou velkou umělec-
kou školou. Kláštery se rozezní naplno 
hudbou. Pod vedením renomovaných 
pěvců a pedagogů Vladimíra Chmela 
a  hosta letošních kurzů, německého 
basbarytonisty Franze Hawlaty, zde 
proběhnou Mistrovské pěvecké kurzy. 
Základní umělecká škola bude hos-
titelem Instrumentálních kurzů pod 
vedením vynikajících pedagogů a vir-
tuózů Marie Kocián Mátlové (hou-
sle), Martina Škampy (violoncello), 
Petera Toperczera a  Marka Kozáka 
(klavír). Kurzy se od  loňského roku 
rozšířily o Taneční kurzy pod vedením 
tanečníka a choreografa Jiřího Horáka 
v Městském divadle.

Intenzivní práce pedagogů a poslu-
chačů kurzů uzavřou společné koncer-
ty a představení frekventantů kurzů.

Letos jsme v průběhu konání kurzů 
naplánovali šest koncertů a  představe-
ní, na kterých si určitě každý milovník 
hudby a tance přijde na své. Po dlouhé 
roční odmlce jsme šťastní, že se může-
me opět společně setkávat a  muzicí-
rovat a  podělit se o  hudební a  taneční 
zážitky s  publikem nejen z  Českého 
Krumlova a Jihočeského kraje, ale z celé 
České republiky i zahraničí.   

19. 7.
Zahajovací koncert 
Letních mezinárodních 
interpretačních kurzů 
20.00 hod., Velký sál, Klášter klarisek

Program: J. Brahms, J. Suk, G. Doni-
zetti, S. Rachmaninov, A. Dvořák 

Účinkují pedagogové kurzů: Marie 
Kocián Mátlová (housle), Martin 
Škampa (violoncello), Marek Kozák 
(klavír), Jakub Škampa (klavír), Vla-
dimír Chmelo (baryton), Robert Pe-
chanec (klavír). 

24. 7. a 31. 7. 
Závěrečné koncerty 
Mistrovských pěveckých 
kurzů 
21.00 hod. a 18.00 hod., 

Rajský dvůr klarisek

Koncert účastníků kurzů pod vedením 
Vladimíra Chmela a Franze Hawlaty
Program: Kostýmované výstupy 
z  oper: Lucia di Lammermoor, Die 
Zauberflöte, Rusalka, Il trovatore, Ri-
goletto, Tannhäuser, Rienzi, Der flie-
gende Holländer a další 
Účinkují: Ester Pavlů, Peter Berger, 
Tereza Mátlová, Daniel Hůlka, Eliška 
Gattringerová, Jaromír Nosek a další
Klavírní spolupráce: Robert Pecha-
nec, Ahmad Hedar, režie: Jaromír 
Brych

25. 7.
Závěrečný koncert Instru-
mentálních kurzů
14.00 hod., Velký sál, Klášter klarisek

Koncert účastníků kurzů pod vede-
ním Marie Kocián Mátlové (housle), 
Martina Škampy (violoncello) a Pete-
ra Toperczera a Marka Kozáka (klavír)
Klavírní spolupráce: Jakub Škampa

26. 7.
Písňový recitál Franze Hawlaty
Koncert renomovaného 
německého basbarytonisty
14.00 hod., Velký sál, Klášter klarisek

Klavírní spolupráce: Robert Pechanec

1. 8.
Závěrečné představení
Tanečních kurzů
14.00 hod., Městské divadlo 

Český Krumlov

Představení účastníků kurzů pod ve-
dením Jiřího Horáka
Vstupenky nje možné rezervovat 
v Návštěvnickém centru KČK. 

Letní mezinárodní interpretační kurzy
Pražský hudební institut ve spolupráci s Městským divadlem Český 
Krumlov a Základní uměleckou školou Český Krumlov pořádá letos 
již čtvrtý ročník Letních mezinárodních interpretačních kurzů.

Krumlovské hostince a hospody

Lazaret v tanečním sále Nové hospody, dnešního městského divadla, 1915. Foto: Josef Seidel
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na léto jsme pro vás opět připra-
vili další novinky z  fondů naší 
knihovny, tentokrát se zaměřením 
na společenské hry. Pevně věříme, 
že si vyberete. A pokud vám tato 
nabídka nestačí a  chcete se po-
dívat na  další novinky, navštivte 
web www.knih-ck.cz a  vyberte si 
z  našeho on-line katalogu. Přeje-
me příjemné chvíle při hraní.

Activity – Děti
Interaktivní společenská hra pro 
děti od 4 let. Rozvíjí fantazii, vy-
jadřovací schopnosti a  slovní zá-
sobu. Tato kombinace tvořivosti 
a  výrazových možností byla tes-
tována s velkým úspěchem mateř-
skými školami.

Příšerky ze skříně
Kooperativní hra, v  níž hráči ne-
soupeří, ale musí spojit své síly, 
aby dokázali zahnat příšerky. Hru 
může hrát 1 dítě ve  věku od  3 
do 8 let nebo se zapojí celá rodina 
v počtu do 6 hráčů.

Malá velká myška
Hrdinkou hry je myška, která učí 
děti rozlišovat protiklady a  pro-
cvičovat tak jejich postřeh, paměť 
a pozorovací talent. Hra je vhod-
ná pro děti od 3 do 7 let a dopo-
ručuje ji Asociace klinických lo-
gopedů ČR.

V kostce! Abeceda
Desetiminutová hra pro předško-
láky nenásilně učí abecedu, trénu-
je paměť a  schopnost soustředit 
se. Byla vyvinuta zkušeným učite-
lem základní školy a  v  některých 
školách je napojena na  učební 
osnovy fonetiky.

Hospodský kvíz
Netradiční kvízová hra plná zají-
mavých otázek. Je inspirována fe-
noménem kvízů, které se odehrá-
vají přímo v restauracích, vznikla 
v úzké spolupráci s jedním z orga-
nizátorů těchto soutěží.

www.knih-ck. cz

Lucie Herberová
MHF Český Krumlov

Festival Těšit se můžete také 
na  koncerty jiných žánrů, například 
v  podání jazzového bubeníka Billyho 
Cobhama. Součástí festivalu jsou le-
tos i  mladí talenti – finalisté televizní 
show Virtuosos Visegrád V4+ – nebo 
klavírista Jan Čmejla. V Maškarním či 
Prokyšově sále se odehrají komorní 
koncerty v podání Heroldova či Škam-
pova kvarteta nebo koncert s názvem 
Večer s  Antoniem Vivaldim. Jedno 
z nedělních dopolední bude patřit var-
haníkovi Pavlu Kohoutovi.

Jako každý rok máte jako obyvatelé 
Českého Krumlova a  blízkého okolí 
možnost výhodněji zakoupit vstupen-
ky na vybrané koncerty. Letos se jed-
ná o akci 1+1 vstupenka zdarma, a to 
na koncert Billyho Cobhama, Virtuo-
sos Visegrád V4+, Pavla Kohouta, Le-
ticie Moreno a Adama Plachetky (týká 
se vstupenek od  3. kategorie) a  dále 
také na koncert Wild Symphony (týká 
se všech kategorií). Více informací 
v informačním centru města.

Novinkou letošního jubilejního 
ročníku je Festivalová zóna, která se 
nachází v  Pivovarské zahradě. Ta se 
od 31. 7. promění v tepající festivalo-
vé centrum a zahájí ji dílo Wild Sym-
phony od  světoznámého spisovatele 
a  skladatele Dana Browna. Kromě 
koncertů návštěvníky čeká malování, 
cvičení, hraní deskových her nebo 
letní kina. Festivalová zóna od  úterý 
do  neděle nabídne také několik barů 
a stánků s občerstvením.

Program festivalu
4. 9.
Plácido Domingo a jeho hosté
Pivovarská zahrada

Plácido Domingo – baryton, Adriana 
Kučerová – soprán, Štěpánka Pučál-
ková – mezzosoprán, Český národní 
symfonický orchestr, dirigent Eugene 
Kohn

5. 9.
Varhanní matiné 
s Pavlem Kohoutem
Kostel Božího těla 

a Panny Marie Bolestné

Pavel Kohout – varhany

8. 9.
Koncert k výročí 
Antonína Dvořáka
Maškarní sál

Škampovo kvarteto

9. 9.
Finalisté soutěže 
Virtuosos V4+
Zámecká jízdárna

Ajna Marosz (SK) – zobcová flétna, 
Dawid Siwiecki (PL) – akordeon, 
Eduard Kollert (CZ) – housle, Ildi-
ko Rozsonits (HU) – klavír, Martin 
Šulc (CZ) – akordeon, Filharmonie 
Bohuslava Martinů, dirigent Peter Va-
lentovič

10. 9.
Legenda světového 
jazzu Billy Cobham
Pivovarská zahrada

Billy Cobham – bicí nástroje, Steve 
Hamilton – klávesy, Michael Mon-
desir – baskytara, David Dunsmuir – 
kytara, Rozhlasový Big Band Gustava 
Broma – umělecký vedoucí Vlado 
Valovič

12. 9.
Matiné s Mozartem a kávou
Prokyšův sál

Heroldovo kvarteto

15. 9.
Večer s Antoniem Vivaldim
Maškarní sál

Vlastimil Kobrle – housle, Pavel So-
chůrek – housle, umělecký vedoucí, 
Nové Pražské Collegium rozhlaso-
vých symfoniků

16. 9.
Jan Čmejla – Mladý virtuos
Maškarní sál

17. 9.
Adam Plachetka a jeho hosté
Zámecká jízdárna

Adam Plachetka – basbaryton, Tereza 
Štěpánková – soprán, Daniel Matou-
šek – tenor, Komorní filharmonie Par-
dubice, dirigent Jan Kučera

18. 9.
Zámecká jízdárna
Závěrečný koncert – Leticia Moreno 
Leticia Moreno – housle, Severočes-
ká filharmonie Teplice, dirigent Petr 
Vronský, moderátor Jiří Vejvoda

Mezinárodní hudební festival 
Český Krumlov letos slaví jubileum
Mezinárodního hudební festival se dožívá svého významného jubi-
lea. 30. festivalový ročník se uskuteční od 4. do 18. 9. V tomto ob-
dobí budete moci v Českém Krumlově potkat světoznámé umělce 
klasické hudby, jako jsou operní legenda Plácido Domingo, houslist-
ka Leticia Moreno nebo basbarytonista Adam Plachetka. 

Foto: MHF Český Krumlov
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Krádež, 
oheň 
nebo 
velká 
voda? Štěstí přeje připraveným 

a s profesionálním certifi kovaným 
zabezpečovacím systémem 
BEDO Ajax budete připraveni 
nejen na zloděje, ale i na požár 
a vytopení domácnosti. 
Díky našim specializovaným 
montážním partnerům trvá 
instalace bezdrátového systému 
v řádech minut a není třeba 
složitých zásahů do konstrukce. 
Prvky chytré domácnosti jako 
například otevření garážových vrat 
už jsou pak příjemným bonusem, 
který Vám rádi nainstalujeme. 
Chraňte sebe i své blízké 
nejoceňovanějším zabezpečovacím 
systémem na trhu.

Návrh zabezpečení a montáž v Českém Krumlově a okolí 
Vám zařídíme, ozvěte se nám pomocí kontaktních údajů níže

723 714 652
ceskykrumlov@instalujubedo.cz

Víte, že více než 80 % 
lidí si svůj domov 
zabezpečí až 
po nepříjemné 
zkušenosti 
s krádeží, 
požárem 
či vytopením?

Certifi kovaný alarm v Českém Krumlově

BEDO-Cesky_Krumlov.indd   1BEDO-Cesky_Krumlov.indd   1 01.06.2021   15:4301.06.2021   15:43

prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
infektoložka Váš hejtman Martin Kuba

JIHOČEŠI,  
UDĚLEJME I MY TEČKU
ZA KORONAVIREM
A POJĎME ŽÍT ZASE NAPLNO

WWW.CESKOOCKUJE.CZ

jc_tecka_kuba_A4_navrhy_2_vse.indd   2jc_tecka_kuba_A4_navrhy_2_vse.indd   2 28.05.2021   13:4728.05.2021   13:47

Lipno Sport Fest 2021
10. ročník festivalu
14.–29. 8. 2021, Lipno nad Vltavou
pláž pod Aquaworldem

Sportovně-kulturní festival pro celé rodiny a širokou veřejnost
Výuka a workshopy pod vedením zkušených instruktorů
Účast řady úspěšných profesionálních sportovců a olympioniků
Závody dračích lodí
Odpolední pohádky pro děti a atraktivní program

Organizátoři Generální partner Instituce
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Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

Podpora Dobročinná a  pohybová 
akce s  “Pomáhám sobě, pomáhám 
tobě” pokračuje i  v  letních měsících. 
Od května do října 2021 může každý 
z nás přispět na Osobní asistenci pro 
seniory, děti i  dospělé se zdravotním 
postižením. Každý měsíc organizátoři 
z obecně prospěšné společnosti ICOS 
Český Krumlov připravují v okolí Čes-
kého Krumlova trasy pro pěší i cyklis-
ty, rodiny s dětmi i sportovce. A ve vy-
brané cílové destinaci pak partnerský 
hostinec věnuje část útraty účastníků 
darem na Osobní asistenci.    

Červencové trasy 
pro kola i pěší 

V  červenci sportujeme pod Kletí. 

Vybrat si můžete dvacetikilometro-
vou cyklotrasu, která je uzpůsobená 
nejen pro kolo, ale i  tzv. handbike. 
Pokud byste raději pěší trasu, můžete 
zvolit rodinný okruh s lesní tematikou, 
kde budou děti plnit úkoly. Tuto tra-
su připravila Alena Nováková z  MC 
Křemílek Křemže. “Pracuji v sociálních 
službách a  vím, jak je osobní asistence 
důležitá. K tomu znám ICOS a klienty 
Osobní asistence na  Křemežsku a  jsem 
moc ráda, že mohu přispět a  podpořit 
tak tuto smysluplnou službu.”

10 % z útraty v hostinci 
jde na podporu Osobní 
asistence

Uprostřed těchto okruhů je občer-
stvovací bod v  hostinci U  Kuchařů 
v  Krasetíně. Vy si zde odpočinete 
v  příjemném prostředí a  10 % z  vaší 

útraty půjde na podporu Osobní asis-
tence. Nezapomeňte jen do boxu vho-
dit kartičku připravenou v  restauraci. 
Díky tomu nejen přispějete na Osobní 
asistenci, ale budete soutěžit i  o  zají-
mavé ceny.  Akci organizuje nezisko-
vá organizace ICOS Český Krumlov 
na pomoc svým klientům – seniorům 
a  lidem s  postižením, kteří potřebují 
podporu Osobní asistence. 

V prvním měsíci díky vám při-
nesla akce 42 hodin asistence

V  květnu jsme akci zahájili trasa-
mi okolo Českého Krumlova s  ob-
čerstvovacím bodem v  Egon Café 
v  Českém Krumlově. Tomáš Zunt, 
ředitel ICOS Český Krumlov, k tomu 
dodává: “Egon Café darovalo v  květ-
nu 20 % z  tržby účastníků a  v  květnu 
díky účastníkům podpořilo Osobní 

asistenci částkou 11  275 Kč. Dalšími 
11  500 Kč přispěli v  květnu lidé přes 
dárcovskou výzvu na webu Pomáhám 
sobě, pomáhám tobě. Tyto příspěvky 
jen za  květen umožní pro klienty za-
jistit 42 hodin osobní asistence. Všem 
moc děkujeme!”

Až do  října vás čekají další místa 
v  okolí, každý měsíc v  jiné restauraci 
a s jinými trasami. Celá půlroční akce 
vyvrcholí tradičním charitativním bě-
hem K11 letos v  sobotu 6. listopadu, 
který je podobně jako akce “Pomáhám 
sobě, pomáhám tobě” určen jak běž-
cům, tak neběžcům, mladším, starším 
i rodinám s dětmi. 

Aktuální trasy i další informace mů-
žete sledovat na www.pomahamsobe-
pomahamtobe.cz a  na  FB ICOSCK. 
Díky vám pomáháme tam, kde je po-
třeba!

Vladimíra Podaná
Regionální muzeum v Českém Krumlově

Výstava V  letošním roce si připo-
mínáme 75 let od  příchodu 12. tan-
kové brigády do  Českého Krumlova. 
Jednalo se o jeden z útvarů, který vzni-
kl reorganizací Československé samo-
statné obrněné brigády, jejíž příběh 
začal za 2. světové války ve Velké Bri-
tánii. Výstava „Se lvem za  svobodu – 
Československá samostatná obrněná 
brigáda za  II. světové války“ je první 
výstavou většího rozsahu, která připo-
mene československé vojáky, kteří se 
zapojili do obléhání přístavního města 
Dunkerque.

Stejně jako celý západní odboj, 
mělo být za  komunistického režimu 
naše pozemní vojsko ve  Velké Britá-
nii zapomenuto a  až dosud byla jeho 
historie výstavnicky opomíjena. Cesta 

žen a  mužů, kteří se dobrovolně roz-
hodli odejít z  okupovaného Protek-
torátu Čechy a  Morava, aby nakonec 
vstoupili do  armády ve  Velké Britá-
nii, byla často velmi složitá. Mnozí 
z těchto mužů stáli na hranicích Čes-
koslovenska již v září 1938 připraveni 
bránit svou vlast. Proto připomínáme 
i  vojenské útvary, kterými si vojáci 
před vstupem do  brigády prošli (čes-
koslovenskou armádu či Stráž obrany 
státu, Vládní vojsko, německou armá-
du, Český a slovenský legion v Polsku, 
1. československou divizi ve  Francii 
a  pluky na  Středním východě). Neo-
pomínáme ani armádní složky ve Vel-
ké Británii, kam mohli být naši vojáci 
z brigády přeloženi (Royal Air Force, 
Special Operation Executive) a  další 
speciální jednotky, kde Čechoslováci 
působili (Commandos, SAS). Na kon-
ci války v Evropě se osud našich vojá-

ků na  Západě propojil s  americkou 
armádou. Na  výstavě je ke  zhlédnutí 
mnoho unikátních předmětů přede-
vším ze soukromých sbírek, většina je 
vystavena vůbec poprvé. Zajímavostí 
jistě je plně zařízená replika objektu 
lehkého opevnění typu D1 v měřítku 
1:1 s originálními součástkami. 

Československá samostatná obr-
něná brigáda je připomenuta mnoha 
tématy, od  plně zařízené polní ku-
chyně nebo dílny, přes ženistu a mo-

tospojku až po  tankisty. V  této části 
jsou ke  zhlédnutí nejen uniformy, 
ale také výstroj, množství předmětů 
osobní potřeby, zdravotnický mate-
riál a vojenský motocykl Ariel WNG 
350. Nezapomínáme ani na  střelné 
a chladné zbraně, z nichž mnohé jsou 
legendární: například lehký kulomet 
BREN Mk. I., puška Lee Enfield, 
Kukri Mk. II., nůž pro Commandos 
na  Středním východě nebo bojové 
nože FS. 

V  části věnované RAF je k  vidění 
mnoho předmětů zapůjčených po-
tomky československých letců. V  zá-
věru výstavy, která je věnována ame-
rické armádě jsou unikátem stužky 
vyznamenání a  miniatura pilotního 
odznaku Paula W. Tibbetse, pilota 
bombardéru Enola Gay, který svrhl 
atomovou bombu na Hirošimu. Vysta-
veny jsou i  jeho brýle s  regulovaným 
stmíváním, které při této akci použil. 
Celou výstavu doprovází množství fo-
tografií, z nichž mnohé nebyly dosud 
uveřejněny. Jistě nejen děti zaujmou 
modely francouzských a britských le-
tadel nebo britské a německé pozemní 
techniky.

Se lvem za svobodu v Regionálním muzeu
Do 29. září 2021 probíhá ve výstavních sálech přízemí Regionálního 
muzea v Českém Krumlově výstava „Se lvem za svobodu – Česko-
slovenská samostatná obrněná brigáda za II. světové války“, kte-
rá představuje spletité osudy jednotky, mnoho unikátních a dosud 
nevystavených exponátů i plně zařízenou repliku objektu lehkého 
opevnění v měřítku 1:1 s originálními součástkami. 

„Pomáhám sobě, pomáhám tobě“

Posádka Cromwellu Mk. VI D s maskotem 
při doplňování ostrého střeliva.

Foto: Regionální muzeum v ČK
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