
Martin Hák
místostarosta

Milí Krumlováci,
blíží se čas léta 
a  doufejme i  čas 
svobodného cesto-
vání, sportování 

a potkávání se.
Letošní turistická sezóna 

bude ve  znamení mnoha kul-
turních a  společenských akcí, 
slavností a festivalů, programo-
vý kalendář je téměř naplněn. 
Na  www.ckrumlov.info vidíme 
pestrou nabídku kultury, gas-
tronomie a sportu až do konce 
roku.

Mezi festivalovou novinku 
lze zařadit festival, který se 
neodehrává na  ulicích, zahra-
dách a náměstích, ale vše bude 
probíhat nad našimi hlavami, 
na  lanech a  gumách. Festival 
HIGHLINE Český Krumlov 
lze volně přeložit jako spojení 
výšky a lana. Od 23. do 26. 6. 
budeme celý festival moci sledo-
vat naživo, nebude chybět ani 
noční show, tandemové závody, 
trikové závody, odvážná jízda 
na slackboardu nebo akademie 
pro všechny věkové kategorie. 

Ze sportovních témat bych 
vás chtěl informovat a potěšit, 
že usilovně pracujeme na  tra-
sování cyklostezky ze směru 
Větřní a Kájov, dále pak ze Špi-
čáku, přes ČOV a občerstvení  
U Milana až na Zlatou Korunu. 
Vše směřujeme k příštímu roku, 
kdy chceme zahájit stavební re-
alizaci jednotlivých úseků. Tato 
mimořádně atraktivní trasa 
navazuje na  Vltavskou cyklo-
stezku z Nové Pece až do Týna 
nad Vltavou. Během léta se 
chystáme na  doplnění dvou 
venkovních pingpongových 
stolů na Plešivci a Míru a rozší-
ření dětského hřiště na dolním 
Plešivci. 

úvodní slovo

jednání zastupitelstva

Koná se ve čtvr-
tek 23. června 
2022 od 16.00 
hodin v  za- 
sedací místnos-
ti Městského 
úřadu v Českém Krumlově, Kaplic-
ká 439, 3. patro. Online přenos 
sledujte na  webových stránkách 
zastupitelstvo.ckrumlov.cz.Program na Dubíku Festival provazochodectví 
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v červnovém čísle se také dočtete...

Osm milionů v Programu podpory

Pokračování na str. 2

redakce

Folklórní soubory, fotokluby, au-
tory knih, ale i  sportovce, skauty 
nebo domovy seniorů podpoří 
město Český Krumlov ze svého 
rozpočtu. Zastupitelé schválili 
poskytnutí dotací z  Programu 
podpory, který je každoročně 
vyhlášen začátkem února. O  pří-
spěvky na kulturní akce, sportov-
ní a  volnočasovou činnost nebo 
enviromentální projekty žádalo 
sedmdesát subjektů, které podaly 
celkem 126 žádostí. Město mezi 

ně rozdělí zhruba 8,3 milionu 
korun. Na  jednorázové projek-
ty i  dlouhodobou činnost získají 
žadatelé příspěvek z  Programu 
podpory v  sedmi různých oblas-
tech. V  Programu je zastoupe-
na kultura, sociální a  související 
služby, sport, volnočasové akti-
vity, zahraniční spolupráce, envi-
ronmentální výchova a  stipendia 
pro studenty z  nízkopříjmových 
skupin. U příspěvku pro studenty 
z nízkopříjmových skupin je lhůta 
pro podání žádosti prodloužena 
do 10. července.

„Podporovat aktivity, které při-
spívají k  dobrému životu obyvatel, 
je naším dlouhodobým záměrem. 
Přestože měla covidová pandemie zá-
sadní vliv na rozpočet města, částku 
na Program podpory jsme neponižo-
vali. Zůstalo alokovaných 8,3 mili-
onu korun, které pomohou spolkům 
i  organizacím pokrýt náklady na  je-
jich činnost. Příspěvek dostanou jak 
známé instituce, které mají ve městě 
tradici, tak i  nápadité a  inovativní 
projekty jednotlivců,“ říká starosta 
Dalibor Carda. 

Pokračování na str. 3

Foto: Lubor Mrázek
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Pokračování ze str. 1

Další investice se budou týkat 
areálu na Hornobránském ryb-
níku. Během srpnové odstávky 
bazénu se musíme soustředit 
na nutné opravy, které náš po-
malu dosluhující bazén nutně 
a neodkladně potřebuje. V pra-
covní skupině připravujeme za-
dání k projektu venkovního ba-
zénu i novému wellness bazénu 
na Chvalšinské, v případě zim-
ního stadionu jsme již projekto-
vě připraveni na podání žádosti 
do  patřičného grantu, čeká se 
na jeho opětovné vypsání.      

V  provozu je již nová pre-
zentace sportovišť a  klubů 
na  www.sport.ckrumlov.cz, 
ze které je zcela jasné, že naše 
město je nejen městem kultury, 
ale i  sportu. Investice do  spor-
tovní infrastruktury je jasnou 
prioritou nejbližších let. Přeji 
všem pěkné a  co nejvíce spor-
tovní léto! 

Zdeněk Moravec 
Odbor kancelář tajemníka

Stejně jako firmy nebo banky na-
bízejí svoje služby přes internet, 
tak i stát a obce se snaží digitalizo-
vat svoje služby. Zatímco na webu 
komerčních firem objednáváte 
oblečení, elektroniku nebo zájezd, 
na portále občana si vybíráte z na-
bídky služeb, které stát nebo město 
poskytuje svým občanům.

Stát nabízí občanům katalog ve-
řejných služeb na webu portal.gov.
cz. Město Český Krumlov svůj por-
tál teprve připravuje. Co všechno 
bude obsahovat? Hlavní je rozcest-
ník životních situací. Ten posky-
tuje strukturované informace, jak 

vyřídit situaci, se kterou vám úřad 
může pomoci. Většinou je součástí 
i odkaz na formulář, který můžete 
vyplnit doma a  po  přihlášení tzv. 
identitou občana ho rovnou ode-
slat na úřad.

Když už budete přihlášení, mů-
žete si zobrazit přehled předpisů 
a plateb nebo zjistit stav jednotli-
vých podání. Předepsané poplatky 
můžete zaplatit pomocí platební 

brány, stejně jako v e-shopu.
Na  portále budou na  jednom 

místě i  odkazy na  elektronickou 
úřední desku, na rezervaci termínu 
na úřadě a na další on-line služby.

Portál by měl sloužit nejen obča-
nům, ale i podnikatelům a v nepo-
slední řadě i turistům a návštěvní-
kům města, pro které město také 
nabízí různé služby. Proto chceme 
portál občana spíše nazývat „por-
tálem elektronických služeb“ a roz-
víjet ho ve  všech oblastech života 
města. V současné době napojuje-
me portál do našich informačních 
systémů, ladíme vzhled stránek 
a vybíráme první formuláře, jejichž 
proces je možné jednoduše digita-
lizovat.

Zdeněk Moravec 
Odbor kancelář tajemníka

Od konce března je na webu měs-
ta v  provozu on-line burza práce, 
kde se potkává nabídka a poptávka 
pracovních příležitostí.

Za  necelé dva měsíce zazname-
nala aplikace přes 27 inzerátů jak 
od  podnikatelů nabízejících práci, 
tak od zájemců o práci, kteří nabí-
zejí svoje schopnosti.

Firmy, podnikatelé i  soukromé 
osoby tak mohou jednoduše nabí-
zet zaměstnání, brigádu, výpomoc. 
Zájemci o práci pak kontaktují in-
zerenty e-mailem nebo telefonem. 
Nebo pokud nenajdou vhodnou 
nabídku, mohou zadat poptávku 
po  práci, kde prodají svoje schop-
nosti.

Momentálně si inzerát průměr-
ně zobrazí 22 zájemců.

Nově jsme do  aplikace přidali 
vyhledávací pole pro rychlé hledá-
ní v  inzerátech, inzerát zobrazuje 
i  počet zhlédnutí a  inzerentům 
po dvou měsících přijde upozorně-
ní na  vypršení platnosti inzerátu 
s možností prodloužení.

Služba je nabízena zdarma 
a  najdete ji na  internetové adrese  
burzaprace.ckrumlov.cz.

redakce

Na  městském úřadu ne-
ustále pracujeme na  tom, 
aby od  nás klienti odcházeli 
spokojení s tím, že jejich zá-
ležitosti byly rychle a  dobře 
vyřízeny.

Abychom věděli, co máme 
zlepšit, potřebujeme zpětnou 
vazbu od  klientů. K  tomu 

slouží dotazník spokojenos-
ti, jehož vyplnění vám zabe-
re jen pár chvil. Najdete ho 
na  webu města. Děkujeme 
za vyplnění!

Vlasta Horáková
Odbor životního prostředí 

a zemědělství

Poslední roky komunitním akcím 
a vůbec setkáváním příliš nepřály, 
proto jsme rádi, že jsme po delším 
čase mohli pořádat již tradiční akci 
Ukliďme Krumlov.  

Vzhledem k  nepříznivému po-
časí, které na  začátku dubna pře-
kvapilo nejen nás (na akci Ukliďme 
Česko připadl termín 2. dubna), 
probíhal úklid v  průběhu celého 
měsíce.  

Zapojili se hlavně tradiční dob-
rovolníci – základní škola v Kaplic-
ké ulici, místní skautský oddíl UR-
SINI, Základní škola Za Nádražím, 
organizovaně se zapojili obyvatelé 
Domoradic, pracovníci z  kempu 
Krmítko a pár dalších věrných jed-
notlivců. 

Díky nim se podařilo uklidit 
okolí starých Domoradic a  vy-
brané lokality u  Vltavy, zelené 
plochy v centru města, okolí ško-
ly Za  Nádražím, spojovací cestu 
směrem do sídliště Mír, cyklostez-
ku ve Starých Dobrkovicích, spor-
tovní areál včetně cyklostezky 
ve Fialkové ulici a okolí Zámecké 
zahrady. 

Pytlů s drobným odpadem bylo 
nepočítaně, stejně tak i velkoobje-
mového odpadu (matrace, pneu-
matiky, ale objevili jsme v přírodě 
např. i mikrovlnnou troubu či jízd-
ní kolo…). Nutno však dodat, že 
v porovnání s minulými roky bylo 
nepořádku znatelně méně. 

S  úklidem pomohlo 126 účast-
níků a  všichni si zaslouží veliké 
poděkování, jejich úsilí a ochota je 
nebývalá! Doufáme, že příští rok se 
uvidíme nejen s nimi.

Portál elektronických služeb

Děkujeme, že jste 
pomohli uklidit Krumlov 

Tržiště práce

aktuálně

Dejte nám vědět, 
co máme zlepšit 
na úřadě

Foto: město Český Krumlov
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Webové stránky destinace Čes-
ký Krumlov Region zabodovaly 
jako jedny z  nejlepších v  republi-
ce v soutěži Zlatý erb. V kategorii 
měst a  obcí se umístily na  druhé 
příčce v rámci Ceny místopředsedy 
vlády pro digitalizaci za nejlepší tu-
ristickou prezentaci. 

Soutěž Zlatý erb o nejlepší webo-
vé stránky měst, obcí, projekty 
elektronických služeb či turistické 
weby je každoročně vyhlašována 
a  organizována společností Český 
zavináč, mezi jejíž hlavní cíle pat-
ří podpora modernizace a  rozvoje 
ICT služeb ve veřejné správě a sa-
mosprávě a  propagace inovačních 
trendů. Krajských kol soutěže se 
účastnilo 242 měst a obcí, v  rám-
ci celostátního kola soutěžilo 111 
elektronických služeb a 69 turistic-
kých prezentací.

Do klání o cenu za nejzdařilejší 
turistickou prezentaci se mezi 69 
subjektů z  celé České republiky 
přihlásila i  turistická prezentace 
Českého Krumlova a  hned zazna-
menala úspěch – druhé místo v ka-
tegorii měst a obcí. Na pomyslných 
stupních vítězů stanuly na prvním 
místě Mariánské Lázně, bronz si 
odvezl Mikulov.

„Turistický web jsme v nynější po-
době spustili v  červenci 2021, tedy 
před necelým rokem, a  považujeme 
za obrovský úspěch, že jsme se s ním 
v  soutěži umístili hned na  druhém 
místě. Samozřejmě víme, že je i  na-
dále co zlepšovat, a  zpětná vazba 
od  hodnotící komise pro nás určitě 
bude jedním z vodítek,“ uvedla mar-
ketingová manažerka DMO Jitka 
Boháčová, která měla přípravu 
a  tvorbu nové webové prezentace 
na starosti.

Odborná porota vysoce hod-
notila zejména přehlednost, uži-
vatelskou příjemnost a  celkový 
dojem českokrumlovského webu, 
dále pak také kvalitu použitých 

technologií a po obsahové stránce 
pak především nabídku produktů 
cestovního ruchu a segmentaci ná-
vštěvníků. Předmětem hodnocení 
byla dále i prezentace na sociálních 
sítích, kde si porotci mimo jiné 
všímali rozsahu a  kvality publiko-
vaného obsahu či aktivní interakce 
s  fanoušky. Pravidelná a  jednotná 
komunikace, vztah s cílovou skupi-
nou a její vysoké zaujetí figurovaly 
mezi nejvýše hodnocenými aspek-
ty sociálních sítí destinace Český 
Krumlov.

Webové stránky destinace Český 
Krumlov Region najdete na adrese 
www.ckrumlov.info. 

redakce

Pokračování ze str. 1

Nejvíce žádostí o dotaci tradičně 
zastupovala kultura. Město ob-
drželo celkem 42 žádostí od  pě-
veckých sborů, tanečních skupin, 
orchestrů a dalších, kteří se starají 
o kulturní vyžití v Českém Krum-
lově nebo reprezentují město svý-
mi vystoupeními u nás i v zahra-
ničí. Dotaci tak obdrží například 
Krumlovští pištci, folklórní sou-
bory Růže a Jitřenka nebo pěvec-
ké sbory Perchta a Bellarie. Dotaci 
dostanou i  českokrumlovští spi-
sovatelé Jan Vaněček nebo Irena 
Vacková, kteří letos chystají nové 
publikace. Město také podpoří 
festivaly, jako je Romfest či Fes-

tival barokních umění nebo Letní 
mezinárodní interpretační kurzy. 
Úspěšní žadatelé obdrží celkově 
1,1 milionu Kč. Kultura má ještě 
navíc druhé kolo, kam mohou zá-
jemci o podporu zasílat své žádos-
ti od 1. do 30. června. Mezi ty pak 
může být rozděleno ještě dalších 
100 tisíc korun.

Nejvíce financovaný je každo-
ročně sport. Ani letos tomu ne-
bude jinak a město podpoří 32 žá-
dostí částkou 5,36 milionu korun, 
které půjdou na činnost místních 
sportovních oddílů, klubů i samo-
statných sportovců, hlavně dě-
tem a mládeži. Dotace tak půjdou 
českokrumlovským hokejistům, 
karatistům, tenistům, badmin-
tonistům, plavcům, fotbalistům, 

florbalistům, kanoistům nebo ta-
nečníkům.

Žadatelé o  dotaci v  sociálních 
a  souvisejících službách obdrží 
dohromady 1,2 milionu, které pů-
jdou na pomoc hospicu, domovům 
důchodců v  Horní Plané a  Kaplici 
nebo rehabilitačním, komunitním 
a  jiným centrům zabývajícím se 
sociálními službami. Celkem přišlo 
28 žádostí.

O  příspěvek na  volnočasové 
aktivity se přihlásilo 14 žadatelů, 
do environmentální výchovy sedm 
a  zahraniční spolupráce tři. Pro 
tyto tři oblasti spolu s příspěvkem 
na studenty nízkopříjmových sku-
pin bylo určeno 606 tisíc korun.

Přehled všech organizací a  výši 
dotací najdete na webu města.

redakce

Zastupitelé města schválili lau-
reáty Ceny města, jejíž udělování 
má v  Českém Krumlově třiceti-
letou tradici. Cenu města Český 
Krumlov za  rok 2021 získají tři 
českokrumlovští výtvarní umělci 
Jana Holcová, Vladimíra Konvalin-
ková a Jindra Čapek. Mezi laureáty 
se také řadí obecně prospěšná spo-
lečnost ICOS a in memoriam bude 
cena udělena heligonkáři z  legen-
dárního tria Vorařů Janu Komen-
dovi. 

Slavnostní předávání proběh-
ne ve  čtvrtek 16. června 2022 
od  18.00 hodin v  českokrumlov-
ské Synagoze, kam je zvána i  ši-
roká veřejnost. Více info na  webu 
www.ckrumlov.cz/cenamesta.

redakce

Srdečně zveme rodiče s  dětmi 
na  vítání občánků. Slavnostní akt 
se uskuteční v  pátek 10. 6. 2022 
v obřadní místnosti na radnici (ná-
městí Svornosti 1). Vítáni budou 
občánci Českého Krumlova naro-
zení v roce 2022. Chcete-li se toho-
to slavnostního uvítání vašich dětí 
zúčastnit, zaregistrujte se nejpoz-
ději do 6. 6. 2022 na webu města 
www.ckrumlov.cz. 

Nově narození občánci obdrží 
dar 5 tisíc korun, na kterém se po-
dílí rovnou polovinou město Český 
Krumlov a  Jihočeský kraj, a  také 
„Rodný list Jihočecha“. Projekt 
Podpora narozených dětí – Čes-
ký Krumlov je podpořen z  roz-
počtu Jihočeského kraje částkou 
750 tis. Kč z  celkového rozpočtu 
1,5 mil. Kč.

Web destinace mezi nejlepšími 
prezentacemi v republice

Dotaci získá 70 spolků a institucí Cenu města
získají umělci 
a nezisková 
organizace

Vítání občánků

Cenu z rukou místopředsedy vlády Ivana Bartoše přebírali zástupci 
města Český Krumlov a destinační společnosti DMO Český Krumlov
Region.        Foto: DMO ČK
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knihovna

Nepřehlédněte 
v knihovně!

Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na červen jsme pro vás opět 
připravili další novinky z fon-
dů naší knihovny. Pevně vě-
říme, že si vyberete. A pokud 
vám tato nabídka audioknih 
nestačí a  chcete se podívat 
na  další novinky, navštivte 
web www.knih-ck.cz a vyber-
te si z našeho on-line katalo-
gu. Přejeme příjemné chvíle 
při čtení.

Kantůrková, Eva: 
Kruhy života
Společenský román uznáva-
né české autorky je jakýmsi 
filozofickým zamyšlením 
nad smyslem života. Do jisté 
míry autobiografická kniha, 
v níž se promítají osobní zku-
šenosti a vzpomínky autorky 
a osudy lidí z  jejího blízkého 
okolí.

Suchý, Jiří: 
Klaun to zkouší znovu
Kniha plná zajímavých úvah 
a  zamyšlení na  rozličná té-
mata. Svými postřehy autor 
navazuje na  knihu Klaun si 
povídá s Bohem, která si zís-
kala mimořádný zájem čte-
nářů. Lehce humorně laděné, 
příjemné, chytré čtení.

Wilková, Scarlett: 
Až uvidíš moře
Románový debut známé 
novinářky o  nelehkých osu-
dech řeckých uprchlíků, kteří 
v  roce 1948 opustili občan-
skou válkou rozdělené Řecko 
a  přijeli do  Československa. 
Na pozadí osudů dvou dívek 
se odvíjí tajemná rodinná 
sága.

Demick, Barbara: 
Jíst Buddhu
Osudy Tibeťanů z  různých 
společenských vrstev ve svět-
le dějinných událostí. Soubor 
příběhů přináší překvapivé 
informace o  kultuře, kte-
rou si Západ často idealizuje 
a  zjednodušuje, aniž rozumí 
podstatě.

www.knih-ck.cz

Martin Voříšek
Festival komorní hudby

Zvlášť v  posledních letech se 
Festival komorní hudby snaží 
připomínat jedinečné, namnoze 
neznámé hudební souvislosti Čes-
kého Krumlova, a takto napomáhat 
k  hledání hlubších vrstev místní 
identity. 36. ročník proto nabídne 
hned několik koncertů, jejichž pro-
gram bude vytvořen speciálně pro 
tento festival, a to s jasnými histo-
rickými vazbami k  místnímu kul-
turnímu životu. V  rámci Barokní 
noci bude provedena francouzská 
komická zpěvohra La fausse ma-
gie, jejíž orchestrální úprava nepo-
chybně zazněla při letním pobytu 
panstva na  českokrumlovském 
zámku v roce 1780. Na zcela jinou 
podobu hudebního dění spojeného 
s knížecím dvorem poukáže volně 
přístupné soirée, při němž Jazz-
band schwarzenberské gardy oživí 
repertoár z  hudebního archivu 
tělesa, které v  Českém Krumlově 
pod tímto názvem působilo mezi 
světovými válkami. Slavnostní zá-
věrečný koncert připomene v  no-
vodobých světových premiérách 

výběr z duchovních kantát Arnoš-
ta ze Schwarzenbergu, někdejšího 
rábského biskupa, ale zároveň i ná-
ruživého hudebního amatéra, zpě-
váka a  příležitostného skladatele, 
od jehož smrti vloni uplynulo 200 
let. K pozoruhodným, avšak málo 
známým etapám českokrumlov-
ské minulosti patří starší historie 
místního kina. V  podstatě nezná-
mým faktem je pak skutečnost, že 
se nám do dnešních dnů dochovala 
část hudebnin, jež zde byly využí-
vány před zavedením zvukového 
filmu. Při příležitosti 111. výročí 
založení tohoto kina proto chceme 
uskutečnit projekci němé filmové 
komedie s  Vlastou Burianem Mi-
lenky starého kriminálníka s  živým 
doprovodem komorního hudební-
ho tělesa v  původním zdokumen-
tovaném složení.

Děj chystané barokní opery, 
v němž hrají významnou roli věšt-
by a  kouzla tajemné cikánky, nás 
přivedl k  myšlence připomenout 
úlohu romské kultury v  novější 
historii Českého Krumlova. Nej-
výrazněji bude tyto vlivy akcento-
vat koncert Jazz nad Vltavou, při 
němž společně vystoupí jazzový 

flétnista Jiří Stivín s  místní rom-
skou kapelou Cindži Renta. Odra-
zy romských a  španělských prvků 
v tvorbě skladatelů klasické hudby 
pak zčásti připomene i recitál pol-
ské houslistky Anny Gutowské, jež 
pedagogicky působí na  vídeňské 
Universität für Musik und darstell- 
ende Kunst.

Převážně duchovní hudbě 17. 
a  18. století budou věnovány dva 
koncerty, jež se uskuteční v  ade-
kvátním prostředí kostela Boží-
ho těla a  Panny Marie Bolestné. 
Tvorbu pro ansámbl dobových 
dechových nástrojů zahraje soubor 
Capella ornamentata, na  varhan-
ním koncertu se krumlovskému 
publiku představí dvojice renomo-
vaných hudebníků, varhaník Pavel 
Černý a hráč na barokní trubku Ja-
roslav Rouček. 

Významnou prioritou festivalu 
je rovněž podpora mladých ta-
lentovaných umělců. K  těm patří 
i kytaristka Nina Havelková, která 
se po několikaletém studiu v Itálii 
vrací na česká pódia a spolu s har-
fenistkou Barborou Plachou se 
ujme programu letošního noktur-
na. 

36. Festival komorní hudby
Český krumlov 24. 6. – 3. 7. a 12. – 13. 8. 2022

Veronika Lombartová
Státní okresní archiv Český Krumlov

8. června 2022 pořádá Státní 
okresní archiv Český Krumlov 
u  příležitosti Mezinárodního dne 
archivů výstavu a workshop „Nuda 
v archivu? Určitě ne!“ věnovaný po-
mocným vědám historickým. Ná-
vštěvníci si na  jednotlivých stano-
vištích budou moci vyzkoušet odlít 
pečeť, psát brkem, zahrát numi-
smatické pexeso, složit tematické 
puzzle či poznat staré míry a váhy.

Workshop se bude konat od 8.00 
do  17.00 v  přednáškovém sále 
SOkA Český Krumlov. Tematická 
výstava k pomocným vědám histo-
rickým bude pro zájemce přístup-
ná v  budově archivu v  úředních 
hodinách do konce června.

Vyhrajte vstupenky na MODA Fashion Days! 
Na adresu noviny@ckrumlov.cz nám do 8. června 2022 napište jmé-
no historicky první vítězky titulu Žena Českokrumlovska. Ze správ-
ných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který získá dvě vstu-
penky na galavečer MFDs.

17.00 h. - Pop-Up Store, prezentace partnerů

17.30 h. - Svatební salon Empatie | Boutique Hala Bala | Yvona Leitner

20.00 h. - Svatební salon Empatie | Boutique Hala Bala | Yvona Leitner
  Vyhlášení IV. ročníku ŽENA Českokrumlovska

od 20.00 h. - After party MODA Fashion Day[s] 
   - City lounge music club&bar, Hradební 81

www.moda-fd.cz

Č E S K Ý  K R U M L O V 11/6 2022
P R V N Í  N Á D V O Ř Í  Z Á M K U
S T U D I J N Í  C E N T R U M

Festival komorní hudby

Nuda v archivu? 
Určitě ne!
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První z cyklu výstav 3+ galerie Sbírka ilustrací pro děti 

představí v Českém Krumlově ty nejvýznamnější ilustrátory 

světa, kteří věnovali své umění právě dětem, např. Józef 

Wilkoń, David McKee, Jan Lenica, Sita Jucker, Ralph Stead-

man, Stasys Eidrigevicius, Gianni de Conno, Marie-José 

Sacré, Emilio Urberuaga, Arcadio Lobato, Svjetlan Junako-

vić, Eric Battut či čeští autoři Vlasta Baránková, Jindra 

Čapek a Štěpán Zavřel.

Vyjma průřezu výjimečné sbírky přiblíží výstava i inspirující 

příběh obou českých emigrantů, kteří svými knihami nakonec 

udělali šťastnými miliony dětí na celém světě. A právě dětem 

bude věnován i bohatý doprovodný program.

Vstupte do světa fantazie

Kláštery
Český Krumlov

od 1. 6. 2022

Město Český Krumlov srdečně zve širokou
veřejnost do Klášterů na otevření nové
3+ galerie s mezinárodní výstavou
Sbírka ilustrací pro děti. Vernisáž
proběhne na Mezinárodní den dětí
ve středu 1. června 2022 od 16.00 hodin
za hudebního doprovodu kapely Čechomor.
Těšíme se na vás!

KULTURA  I  AKCE

Filip Hermann
Krumlovský baráky

Spolek Krumlovský baráky pořá-
dá v  sobotu 11. června od  18.00 
hodin v Prádelně přednášku věnu-
jící se stavebnímu vývoji Českého 
Krumlova po roce 1945. 

Byť je Krumlov neodmyslitelně 
spjatý se středověkým obdobím, 
převážná většina krumlovských 
domů vznikla až po  roce 1945. 
Během hodinové přednášky spo-
lek Krumlovský baráky podrob-
něji představí na  starých mapách 
a  dobových fotografiích několik 
domů, které z této vcelku nedávné 
doby stojí za  pozornost, a  zaměří 

se na  to, jak číst architekturu po-
stavenou během komunistické éry 
a jak těmto stavbám dnes rozumět. 
Vstupné dobrovolné.

31. ročník festivalu od  15. 7. do   
6. 8. 2022 zaplní svými 16 koncerty 
9 překrásných scenérií a  kon-
certních sálů Českého Krumlova 
a  jeho okolí. Společně tak osla-
víme 30 let od  zapsání města 
na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. Stejně dlou-
ho – již od roku 1992 – je festival 
jeho neodmyslitelnou součástí.

Marie Rydlová
MHF Český Krumlov

Máte ještě v živé paměti velkolepé 
zahájení loňského festivalu kon-
certem Plácida Dominga? Také le-
tošní zahajovací koncert nazvaný 
Voda a oheň slibuje nezapomenu-
telnou podívanou. Po 27 letech se 
vrátí na  hladinu zámeckého jezír-
ka, kde zazní Vodní hudba a Hudba 
k ohňostroji G. F. Händela v podání 
naší domácí Jihočeské filharmonie 
pod vedením Vojtěcha Spurného.

Do  Krumlova zavítá také Sym-
fonický orchestr Českého rozhla-
su s dirigentem Petrem Popelkou. 
Na  koncertě Noc romantismu 
připomene velkolepou Symfonií 
d moll 200. výročí narození skla-
datele C. Francka. Doprovodí také 
mladého virtuosa Ryana Martina 
Bradshawa, vítěze mnoha prestiž-
ních soutěží, který zahraje nejslav-

nější klavírní koncert Čajkovského 
b moll.

Kde lépe obdivovat barokní 
umění než v  zámeckém divadle, 
kde bude po dva večery znít opera 
A. Vivaldiho Farnace. V  Zámecké 
jízdárně oslaví životní jubileum 
houslový virtuos Václav Hudeček 
s mladými talenty – vítězi televizní 
soutěže Virtuosos V4+.

Koncerty vynikajících umělců 
proběhnou také pod širým nebem. 
Vychutnejte si Hudební piknik 
s  Epoque Quartet v  Klášterní za-
hradě, kde bude otevřená i Festiva-
lová zóna.

Pivovarskou zahradu zaplní fil-
mová hudba oscarového skladatele 
Johna Williamse nebo slavnost-
ní zakončení – Operní galavečer 
s  výběrem z  nejslavnějších oper 
G. Verdiho, W. A. Mozarta nebo 
A. Dvořáka. Kromě tradičních slev 
(děti, studenti, senioři) využívají 
občané Českého Krumlova slevu 
1 + 1 na nejlákavější koncerty. Při 
koupi 1 vstupenky + 1 ZDARMA 
(ve vybraných kategoriích): 
15/ 7/  Voda a oheň – zahájení 
16/ 7/  Noc romantismu 
24/ 7/  Jistebnický kancionál 
29/ 7/  Václav Hudeček 
 a mladí talenti 
30/ 7 Filmový večer 
 – John Williams 
31/ 7/ Varhanní matiné 
5/ 8/  Barokní večer 
6/ 8/  Operní gala – zakončení 

Slevu 1+1 je možné uplatnit při 
nákupu vstupenek v  Infocentru 
ČK. Další informace o  programu 
a  slevách naleznete na  www.festi-
valkrumlov.cz, kde také zakoupíte 
vstupenky. Festival nabízí speciál-
ní vstupné 50/100 Kč pro studen-
ty/učitele ZUŠ Český Krumlov. 
Nabídka platí pro koncerty 16. 7., 
29. 7., 30. 7. a  6. 8. Rezervace 
na vstupenky@festivalkrumlov.cz. 

Alena Švepešová
ZUŠ Český Krumlov

Talentové zkoušky do  ZUŠ Čes-
ký Krumlov budou probíhat od   
30. května v budově školy v Kostel-
ní ulici i na pobočkách ve Křemži, 
Horní Plané, Brloze a Kájově. Pře-
hled termínů zápisů do  hudební-
ho, výtvarného, tanečního i literár-
ně dramatického oboru pro školní 
rok 2022/23 najdete na www.zus-
-ceskykrumlov.cz. Nově otevíráme 
speciální flétnovou školu FLAU-
TUŠKY pro 5–6leté děti. Těšíme se 
na vás!

Rozmanité tóny na MHF Přednáška: 
Stavební vývoj
Krumlova 
po roce 1945

Příjímací 
zkoušky do ZUŠ

Generální partner

festivalkrumlov.cz

Václav Hudeček a mladí talenti.
Foto: Radovan Šubín
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DĚTI A MLÁDEŽ  I  AKCE

Centrum pro pomoc dětem 
a  mládeži o.p.s. Český Krumlov 
připravuje na  letošní léto řadu 
ojedinělých a  neotřelých akti-
vit určených především dětem 
a mládeži, ale nejenom jim… 

Jan Čermák 
Vlastimil Kopeček 

CPDM o.p.s.   

Letní dětské tábory 
Sezónu letních táborů zahajuje-

me PŘÍMĚSTSKÝM TÁBOREM, 
který se v  Č. Krumlově uskuteční 
ve  dnech od  11. do  15. července. 
Tábor je určen pro děti ve  věku 
od 7 do 12 let. Hlavní „základnu“ 
bude mít tábor v  klubu Bouda 
v  areálu zahrady CPDM. Zde bu-
dou probíhat například výtvarné 
dílny nebo sportovní hry a soutěže 
a  odtud naopak budou děti pod-
nikat výlety a  exkurze do  přírody 
a za pamětihodnostmi našeho kra-
je a třeba také na Vltavu na raftové 
splutí… 

Ve dnech od 23. do 29. červen-
ce 2022 pořádáme ve  spolupráci 
s  městem Větřní týdenní letní 
TÁBOR NA  CHATĚ POD KLE-
TÍ. Tohoto tábora se účastní děti 

většinou ve  věku od  9 do  15 let 
z města Větřní. Tábor je zaměřený 
na poznávání našeho kraje, turisti-
ku, sportovní a  výtvarné činnosti 
a  na  další neformální vzdělávání 
ve specifických tématech…        

Od  neděle 31. července do  so-
boty 13. srpna proběhne tradiční 
dvoutýdenní letní dětský tábor 
PRÁZDNINY V  POHYBU, který 
se uskuteční na přírodní táborové 
základně Čeřín nedaleko Rožmi-
tálu na Šumavě. Děti ve věku od 7 
do  15 let zažijí nezapomenutel-
ných 14 letních dnů na  táborové 
„Cestě kolem světa“.  

V termínu 21. až 27. srpna pak 
ve spolupráci s městem Vyšší Brod 

připravujeme 2. ročník integrač-
ního letního dětského tábora pro 
vietnamské a české děti HRÁTKY 
S ČEŠTINOU, který se bude konat 
na  táborové základně DDM v  Zá-
toni.  

Mezinárodní projekt 
mládeže

Ve  dnech od  15.  do  21. srpna 
2022 se na  turistické základně 
v  Zátoni uskuteční týdenní me-
zinárodní projekt pro mládež 
ve věku od 15 do 20 let s názvem 
„PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁ-
CE MLÁDEŽE“. Projektu se zú-
častní skupiny mládeže ze Slovin-
ska, Slovenska, Rakouska a Česka. 

Na  programu budou „mediální“ 
aktivity (animovaný film, tvorba 
rozhlasového pořadu), výtvarné 
a  řemeslné programy (např. „ko-
vářství“), poznávání kulturních 
pamětihodností regionu, sportov-
ní aktivity (např. splutí části řeky 
Vltavy na raftech), večery jednotli-
vých národů a další. 

                
Paddleboarding 
pro děti mládež 

Ve  středu 13. července proběh-
ne na  Hornobránském rybníku 
v Českém Krumlově oblíbená akce 
– praktický workshop paddleboar-
dingu pod vedením zkušených 
certifikovaných lektorů. Účast je 
otevřená a  bezplatná. Doporuču-
jeme však, aby se zájemci o  účast 
dopředu registrovali na mail icm@
icmck.cz nebo mobil 739 363 374.    

Více informací o letních i dalších 
aktivitách a  programech nalez-
nou zájemci na našem webu www.
cpdm.cz a také na facebooku ICM 
a Boudy.   

Na všechny akce (kromě tábora  
s dětmi z města Větřní) se lze ještě 
přihlašovat.  

Léto s českokrumlovským CPDM

redakce

Zažijte les jinak. Prožijte příjemný 
den s  rodinou nebo přáteli v  lese 
Dubík, který se v sobotu 18. červ-
na připojuje k celostátní akci Den 
otevřených lesů. Přijďte a  poznej-
te les v  souvislostech – co se děje 
v  něm i  to, jak ovlivňuje koloběh 
vody nebo krajinu. Zjistíte, v  čem 
je péče o lesy specifická a co takový 
les poskytuje nám všem. 

Lesy města Český Krumlov při-
pravily pro veřejnost na tento den 
od  10.00 do  16.00 hodin bohatý 
program. Prozkoumejte lesní stez-
ky, poznejte obyvatele lesa. Zjistě-
te, jak lesy, ve kterých se hospoda-
ří, ochlazují klima, zadržují vodu 
a  přispívají k  biodiverzitě krajiny. 
Poznejte, jak se v  nich chovat, co 
obnáší péče o les, a mnoho dalšího.  

V  11.00 a  ve  14.00 hodin pro-
běhnou komentované vycházky 

s  lesníkem, na  kterých se sezná-
míte s pěstováním lesa, zalesňová-
ním, ochranou lesa, těžbou dřeva 
a  trvale udržitelným hospodaře-
ním v  lesích. Budete si moci pro-
hlédnout lesní techniku – želez-
ného koně nebo vyvážecí traktor. 
Uvidíte kácení stromu a  přibližo-
vání dřeva koněm. Děti se zabaví 
u stánku lesní pedagogiky, kde bu-
dou poznávat lesní dřeviny, byliny 
a  zvěř. A  nebude chybět ani něco 
dobrého na zub. Těšíme se na vás! 

Den otevřených lesů

Foto: CPDM
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Od čtvrtka 23. do neděle  
26. června proběhne první roč-
ník festivalu provazochodectví 
a vzdušné akrobacie HIGHLINE 
FESTIVAL ČESKÝ KRUMLOV. 

redakce

Hlavní atrakce budou probíhat 
na  zhruba deseti drahách, které 
budou spojovat výškové body cen-
tra města. Diváci na  místě, nebo 
v  on-line přenosech budou moci 
sledovat závody na  rychlost, ob-
tížnost, k vidění bude i tandemové 
klání na čas. 

V  programu je i  výuková aka-
demie pro příchozí nebo večerní 
show. Vše bude záviset na  počtu 
přihlášených účastníků, důležitou 
roli bude hrát i počasí. První ochut-
návka akrobatického umění pro-
běhne již v úterý 21. června od 18 

hodin v  Široké ulici, od  19 hodin 
pak v  Egon Café vystoupí velký 
fanda provazochodectví a  akroba-
cie, hudebník Laco Deczi. 

„Pevně věříme, že festival naváže 
na  svou loňskou úspěšnou generál-

ku, odezva byla fantastická, přenosy 
ČT24 obletěly celé Česko, spousta 
videí a  fotografií pak rezonovala 
i v zahraničních médiích. Do budouc-
na bychom chtěli v  rámci festivalu 
do  Krumlova přilákat kromě slack 
line i  cirkusové a  varietní umělce, 
akrobaty, žongléry nebo piloty hor-
kovzdušných balónů. Letní Letná 
v  Praze je pro nás velkou inspirací, 
Krumlov si zaslouží moderní festival, 
který bude bavit a inspirovat všechny 
generace,“ říká místostarosta Mar-
tin Hák. 

„Je to pro nás velká výzva, loňský 
rok jsme pochopili, že Český Krumlov 
má pro náš sport a  umění nesmírný 
potenciál, moc se na festival těšíme a  
věříme, že dorazí až stovka lezců z celé 
Evropy,“ dodává hlavní organizátor 
Slack show a lezec Michal Pírek.   

Více informací a  detailní pro-
gram na www.ckrumlov.info. 

Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

V  neděli 13. listopadu 2022 se 
uskuteční 4. ročník běžeckého 
klání pod názvem KRUMLOVSKÁ 
11. Ta nabízí i  letos trasy a  pro-
gram pro děti, rodiny i dospělé, pro 
mladší i  starší, pro zdatné i méně 
zdatné běžce. Ve  středu 1. června 
2022 spouštíme on-line registrace 
na  webu www.krumlovska11.cz. 
Nabízíme tak možnost zvýhodně-
né ceny registracím do konce srp-
na. Zároveň to může být zajímavé 
pro neběžce, aby měli čas a  moti-
vaci trénovat. Kdo se nezvládne 
registrovat s  předstihem, může 
za běžnou cenu až do 4. listopadu.

Těšit se můžete ale i na další 
akce! Ve spolupráci s městem totiž 
pracujeme na přípravách krumlov-
ského night runu a novoročního 
běhu.

redakce

Víte, že na území města máme 83 
míst, kde se dá sportovat? Hřišť 
s basketbalovým košem je 11, vo-
lejbal se dá hrát na 16 hřištích. Ně-
která jsou veřejná, na některých se 
může hrát po  domluvě. Nejmenší 
děti najdou ve městě 20 veřejných 
pískovišť nebo 17 skluzavek.

Všechny tyto informace nalez-
nete na oficiálním webu o sporto-
vání ve  městě, který město Čes-
ký Krumlov spustilo na  začátku 
května. Obsahem internetových 
stránek sport.ckrumlov.cz je hlav-
ně katalog dětských hřišť a spor-
tovišť a katalog sportovních klu-
bů a kroužků. Většinu sportovišť 
provozuje město prostřednictvím 
organizace PRO-SPORT ČK, tak-
že stačilo informace posbírat, 
správně strukturovat a  moderně 
publikovat. Každé sportoviště má 
svoji kartu s popisem a mapkou. 
V katalogu se dá i rychle vyhledá-
vat pomocí štítků nebo textového 

hledání. Katalog sportovních klu-
bů je místo pro prezentaci všech 
klubů a kroužků, které se starají 
o pohyb dětí, dospělých i seniorů. 
Provozovatelé sportovišť nebo 
sportovních klubů se mohou 
zdarma registrovat do webového 
portálu a  poté prezentovat svoji 
nabídku široké veřejnosti. Za dva 
týdny od spuštění aplikace se za-
registrovalo přes 20 klubů. Kro-
mě všeobecných sportů najdete 
v  nabídce například potápění 
nebo hip-hop. Hned tři kluby 
nabízejí karate. Úspěchy své čin-
nosti mohou kluby propagovat 
pomocí aktualit a  je zde i  místo 
pro loga partnerů a  sponzorů. 
Katalogy doplňuje seznam pro-
cházek a výletů ve městě a okolí 
z dílny DMO.

Využijte nabídky města a rozví-
jejte s  námi jednotný informační 
systém sportu v Českém Krumlově 
sport.ckrumlov.cz. V  případě do-
tazů, námětů a  připomínek pište 
na e-mail web@ckrumlov.cz.

Jiří Zeman
DGC HotShots Český Krumlov

Před rokem se nové discgolfové 
hřiště v  Jelení zahradě dočka-
lo turnajového křtu v  podobě 
1. ročníku turnaje Jihočeské 
discgolfové ligy pod záštitou 
Budweis Discgolf Clubu. Nám 
Krumlovákům se na  něm poda-
řilo získat tři medaile (stříbro 
a bronz v kategorii MP40 – muži 
nad 40 let, a  bronz v  kategorii 
FPO – ženy). V sobotu 11. červ-
na na  turnaj navážeme 2. roč-
níkem, tentokrát už jako spo-
lupořadatelé v  podobě čerstvě 
založeného klubu DGC HotShots 
Český Krumlov. O medaile bude 
ve  čtyřech kategoriích během 
dopoledne a  krátce po  poledni 
soupeřit 45 hráček a hráčů, kteří 
předvedou, jak divácky atraktiv-
ní dovede tento v  Čechách stále 
populárnější sport být. Přijďte 

se podívat a podpořit nový sport 
v Krumlově!

Discgolf se těší 
rostoucímu zájmu

Akrobaté nad našimi hlavami

Sportování on-line

Registrace na K11

Foto: Slack show

Foto: DGC HotShots Český Krumlov
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SLAVNOSTI

Jan Vozábal 
Městské divadlo Český Krumlov

Ve dnech 17.–19. 6. 2022 proběh-
ne v Českém Krumlově po dvoule-
té odmlce již 34. ročník Slavností 
pětilisté růže. Novinkou letošní-
ho ročníku je možnost ON-LINE 
PŘEDPRODEJE vstupenek pro 
návštěvníky i  obyvatele města 
Český Krumlov. Vstupenky za-
koupíte z  pohodlí domova pro-
střednictvím nákupního formulá-
ře na  www.slavnostipetilisteruze.
cz. Při vstupu do města vám bude 
na základě předložení e-vstupenky 
vydána NÁRAMKOVÁ VSTUPEN-
KA z  odolného materiálu, který 
umožňuje bezproblémové více-
denní používání. Vstupné na  akci 
bude uplatněno v pátek a v sobotu, 
v neděli je vstup zdarma. V pátek, 
sobotu a  neděli bude uplatněna 
uzávěra města pro vjezd vozidel 
do centra města. Občané vnitřního 
města i pracující v prostoru záboru 
veřejného prostranství se ve dnech 

slavností musí prokázat vstupen-
kou při průchodu kontrolními mís-
ty. Podrobnější informace najdete 
na www.slavnostipetilisteruze.cz.

VSTUPNÉ pro obyvatele
města Český Krumlov

Obyvatelům Českého Krumlova 
poskytujeme zvýhodněnou vstu-
penku na celé slavnosti s 50% sle-
vou, tzn. vstupenka stojí 175 Kč. 
Slevu poskytujeme i  válečným 
uprchlíkům z  Ukrajiny ubytova-
ným v  ČK po  předložení dokladu. 
Tyto vstupenky lze zakoupit 
pouze v předprodeji, a to dvěma 
způsoby. Zakoupením e-vstupenky 
prostřednictvím on-line předpro-
deje na webových stránkách www.
slavnostipetilisteruze.cz, kdy vám 
bude doručena e-vstupenka for-
mou e-mailu. Druhým způsobem 
je klasický předprodej v Infocentru 
na  náměstí Svornosti. Předpro-
deje můžete využít do  pátku 
17. 6. do 14.00 hodin. Při koupi 
vstupenek musíte věrohodně pro-

kázat trvalé bydliště v Č. Krumlo-
vě. Při vstupu do  města obdržíte 
po kontrole náramkovou vstupen-
ku, která vám umožní bezproblé-
movou účast na akci. Na branách 
do města ve dnech slavností již 
tyto vstupenky zakoupit nelze!

Vstupné zdarma mají děti 
do  10 let, návštěvníci v  histo-
rických kostýmech a  držitelé 
průkazu ZTP. 

Informace o vstupném pro oby-
vatele vnitřního města, podnika-
tele a jejich zaměstnance v centru 
a  návštěvníky najdete na  www.
slavnostipetilisteruze.cz.

Všechny otázky ohledně pro-
gramu a  vstupného vám ochotně 
zodpoví zaměstnanci předprodejů:

INFOCENTRUM Český Krumlov
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 622-3
e-mail: info@ckrumlov.info
www.ckrumlov.cz/info

MĚSTSKÉ DIVADLO Č. KRUMLOV 
Horní Brána 2
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 711 775
mobil: 702 217 526
e-mail: vstupenky@divadlock.cz
www.divadlo.ckrumlov.cz

Zvýhodněné vstupenky 
na Slavnosti pětilisté růže zakoupíte pouze v předprodeji

Foto: Lubor Mrázek


