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Nová 3+ galerie pro malé i velké

starosta

Léto je tady
a s ním čas dovolených. Mnoho
z nás bude chtít
zapomenout na
pracovní zátěž, ráno se probouzet do nového dne s plánem, jak
prožít dovolenkový den, jak ho
naplnit krásnými zážitky. Mým
přáním je, aby se vám všem plány splnily. Zapomeňte na chvíli
na starosti, vnímejte jen to hezké kolem sebe a najděte přesně
tu náplň dovolené, jakou si přejete zažít.
Pokud budete volit dovolenou v zahraničí, neopomeňte
si prostudovat podmínky vstupu do cílové destinace, protože
mnohde ještě platí covidová
omezení, a někde se dokonce
i znovu obnovují. Abyste nebyli
překvapeni a nemuseli na poslední chvíli shánět příslušná
potvrzení, která daná cílová
i tranzitní destinace požaduje.
Zkontrolujte si pasy, které jste
měli dlouho založené v šuplíkách, ať stačíte případně obnovit jejich platnost. Vybavte
se vším potřebným pro pobyt
a respektujte všechna pravidla.
Věřím, že bez problému dorazíte do vysněného místa. Turistické destinace dnes nabízejí
mnoho nevšedních zážitků,
mezi ně patří i mnoho adrenalinových aktivit, které ale mohou
být i nad síly některých z nás.
Volte vždy takové zážitky, které neohrozí vaše zdraví. Každý
by měl vyhodnotit své hranice
a nepřeceňovat své síly. Samozřejmě vás nechci odrazovat
od nových skvělých a nezapomenutelných zážitků, ale vždy
je přizpůsobte svým fyzickým,
psychickým a zdravotním
schopnostem.
Pokud budete plánovat cesty po naší krásné republice,
Pokračování na str. 2

Foto: Lubor Mrázek

Na začátku června byla v klášterech slavnostně otevřena nová
3+ galerie s mezinárodní Sbírkou ilustrací pro děti, která představuje přes 160 originálů od 22 špičkových ilustrátorů z celého světa.
Výstava bude v klášterech k vidění do 30. října 2022.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Výstava Sbírka ilustrací pro děti

odkrývá necelou čtvrtinu největší
mezinárodní sbírky dětské knižní
ilustrace v Evropě, kterou město
zakoupilo od světoznámého nakladatele Otakara Božejovského von
Rawennoff. Rozsáhlá umělecká ko-

lekce zahrnuje téměř 600 originálů
od 30 autorů ze 16 zemí.
Získáním světově unikátní sbírky se podařilo nalézt vhodné dlouhodobě udržitelné kulturní využití
pro část revitalizovaného areálu
klášterů. „Od začátku bylo naším záměrem věnovat část klášterů dětem,
proto tady máme interaktivní expozici, řemeslné dílny a další aktivity.

Nyní jsme se sbírkou na prahu nové
etapy, kdy tato nabídka přerůstá hranice našeho regionu a může oslovit
mnohem větší publikum,“ říká Jan
Vozábal, ředitel Městského divadla, pod které kláštery spadají.
Sbírku a celkově veškeré aktivity spojené s dětským programem
v klášterech nyní zastřešuje nová
3+ galerie. Ta se má stát místem
fantazie a prostorem imaginace
rozvíjející představy dětí i dospělých prostřednictvím prezentace
špičkových ilustrací a současně
místem hravé edukace dětí.
Pokračování na str. 5

v letním dvojčísle se také dočtete...

7
Výstava Energie a civilizace

10
Letní provoz bazénu

jednání zastupitelstva
Koná se ve čtvrtek 1. září 2022
od 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského
úřadu
v Českém Krumlově, Kaplická 439,
3. patro. Online přenos sledujte
na webových stránkách zastupitelstvo.ckrumlov.cz.
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Pokračování ze str. 1

mnoho z toho, co jsem vyjmenoval, vám odpadne. Česká republika již v dubnu zrušila všechna
covidová omezení a náš pohyb
je v tomto směru neomezen.
Možná, že bychom ale měli
trochu převzít zvyky Japonců,
kteří při pocitu nějakého respiračního problému, používají
ohleduplně vůči ostatním obličejovou masku. Naše země má
tolik krásných míst a neobjevených koutů, že ani několik dovolených za sebou nám neumožní
poznat je všechny. Vždy je co
objevovat. Ta druhá část mých
přání však platí i na výletech
po Česku. Neriskujte na našich
silnicích. Počet dopravních nehod má sice v posledních letech
klesající tendenci, nicméně
jejich dopady jsou závažnější.
Klidnou a trpělivou jízdou se
jim vyhněte.
V posledních letech se také
naplnily cyklostezky po celé
naší vlasti. Zvláště stoupl počet elektrokol a jejich půjčoven,
na mnoha místech najdete
nabíjecí stanice. Jízda na tomto typu kol má však také svá
úskalí. Mnoho uživatelů si
neuvědomuje jejich jiné jízdní
vlastnosti, kola jsou rychlejší,
ale také těžší a jejich ovládání
vyžaduje zkušenost. Ze zkušenosti v práci horské služby vím,
že úrazy na kolech, a zvláště
na elektrokolech, jsou mnohdy
velmi vážné. A ti cyklisté, kteří
podceňují dobré ochranné vybavení, jsou na tom při nehodě
vždy o mnoho hůře. I tady platí
pravidlo přiměřenosti. Volte
vždy takové trasy při výletech
na kolech či pěšky, které s jistotou zvládnete. I plánování času
je velmi důležité, vždy myslete
na pravidlo šťastného návratu.
Často jsem se při službách
v horské službě setkal s turisty, kteří ani nevěděli, kde jsou,
jak daleko jsou od civilizace,
od možnosti občerstvení, bez
kapky vody, bez pomoci by ani
nenašli cestu zpět domů. A když
už se vám něco podobného stane, řešte to v klidu, bez stresu,
ten ničemu nepomůže. Mějte
u sebe vždy aplikaci Záchranka
na svém chytrém telefonu a při
potížích se obraťte na lidi, kteří
jsou vám připraveni pomoci.
Přeji vám krásné prožití léta
a dovolených, užijte si krásných
chvil, ať to bude kdekoliv.

DOPRAVA I MĚSTO

Bezpečnější a klidnější doprava
na Chvalšinské a Objížď kové
Radary na měření rychlosti jsou v provozu osm měsíců a za tu dobu
se doprava v uvedených úsecích zklidnila, provoz je plynulejší
a hlavně bezpečnější.

Zajímavosti

Nejhorším dnem v týdnu
podle počtu přestupků je sobota.

Foto: Kristýna Halabicová

redakce
Na

nejvytíženějších

silnicích

v Českém Krumlově vždy řidiči hojně překračovali rychlost,
na Objížďkové to byl přibližně každý osmý řidič a na Chvalšinské každý šestý. Po zavedení měření loni
v listopadu došlo k okamžitému
snižování počtu porušení rychlosti a postupně až ke snížení tohoto
poměru na obou komunikacích
na přibližně každé třísté vozidlo.
Počet denních překročení rychlosti se nyní pohybuje okolo 50 přestupků denně ve všední dny a 100
přestupků o víkendech. Díky měření došlo v obou lokalitách ke zklidnění dopravy a zlepšení plynulosti
provozu. Všem účastníkům silničního provozu se díky plynulejšímu průjezdu lépe odhaduje doba
jízdy přijíždějících vozidel a snáze
se tak např. odbočuje z vedlejších
komunikací nebo přechází přes
přechody pro chodce. Což potvrzuje i student českokrumlovského
gymnázia Šimon Šindelář: „Každý
den chodím do školy přes Chvalšinskou a od té doby, co jsou tam nainstalované radary, je v místě doprava
znatelně klidnější, není tak prudká,
přecházení přes přechod bývalo často
dost nebezpečné.“
Plynulý provoz má mimo jiné
i prokazatelný dlouhodobý pozitivní vliv na snižování množství emisí
výfukových plynů v ovzduší, snižuje prašnost a hlučnost. To kvituje
další Krumlovák, Zdeněk Poláček,
který bydlí ve Stříbrné ulici a okna

Nejčastěji ale dochází k přestupkům v neděli mezi 11.
a 12. hodinou.
Krumlováci (provozovatelé
vozidel s adresou v Českém
Krumlově) mají na svědomí
pouze jeden z deseti přestupků.
Nejvíce přestupků patří provozovatelům vozidel z Českých Budějovic a Prahy.
Z cizinců páchají přestupek
nejčastěji řidiči z Rakouska,
pak Německa a Slovenska.
Nejvyšší změřená rychlost je
108 km/hod (na Objížďkové
směrem do Č. Budějovic).

jeho domu směřují do Objížďkové:
„Tím, že řada aut jezdila rychle, jsme
dost trpěli hlukem, zejména v noci.
A to se nyní hodně zlepšilo.“
Dodržování nejvyšší dovolené
rychlosti má významný přínos
i při zvyšování bezpečnosti cyklistů v dopravním prostoru, kdy
např. na Objížďkové ulici se cyklisté hojně vyskytují, přestože zde
pro ně není vymezen samostatný
pruh. V počátcích měření bylo procentuální zastoupení českokrumlovských provozovatelů vozidel
přibližně 14 % z celkového počtu
přestupků, v dubnu toto zastoupení kleslo na 6 %. V absolutních
hodnotách se u Krumlováků jedná
o pokles o 95 %. U českobudějovických provozovatelů došlo k poklesu přestupků o 85 % atd. U cizinců,
kteří tvoří přibližně 9 % ze všech

překročení rychlosti, převládají
Rakušané s podílem 50 %. Další
v pořadí jsou Němci, Slováci, Poláci
a Maďaři. Z výsledků je jednoznačně zřejmé, že měření rychlosti se
pozitivně promítá do dopravního
chování řidičů a zásadně přispívá
ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Jak to funguje
Překročí-li řidič i přes velkou toleranci nejvyšší dovolenou rychlost,
vygeneruje se záznam, který se uloží v databázi města. Pokud městská policie z dostupných dat vyhodnotí, že byl spáchán přestupek,
prověří vozidlo v registrech a pošle
záznam na městský úřad. Pracovníci Odboru správního vyhotoví
výzvu k zaplacení určené částky
podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a data pošlou
České poště, která vytiskne dopis
a pošle ho do schránky provozovatele vozidla. Za osm měsíců provozu
má úřad v databázi přes 14 000 takových záznamů.
Pokuty
Ke konci května bylo na pokutách
vybráno 4,5 mil. Kč. Z nich se pokryjí náklady na celoroční provoz
radarů (3,5 mil. Kč), tedy samotný pronájem radarového systému
včetně mezd pracovníků, kteří zajišťují nově vzniklou agendu. Příjmy nad rámec těch, které pokrývají výdaje na provoz, se použily
např. při realizaci bezbariérového
přístupu ZŠ Za Nádražím, nebo
na opravu vzduchotechniky v MŠ
Vyšehrad.
Informace z radarů město publikuje veřejně na webové stránce
www.ckrumlov.cz/radary. V posledním bloku „Související odkazy“ je odkaz na statistiku dat
z rychlostních radarů, ve které jsou
pomocí přehledového panelu k dispozici veškeré informace uvedené
výše. V rámci naplňování konceptu datově řízeného města, který
se snaží úřad uplatňovat, budou
data z radarů sloužit i k získávání
statistických dat a vyhodnocování
provozu.
www.ckrumlov.cz

3

INVESTICE

Začala dlouho připravovaná
rekonstrukce městského hřbitova
Nové chodníky, výsadba zeleně,
umístění laviček, vybudování
odpočinkových míst a zajištění
potřebné technické infrastruktury je v plánu pro tento rok
v rámci celkové rekonstrukce
hřbitova. Stavební práce začaly
v polovině června, kdy si společnost IRO stavební s.r.o. přebrala
staveniště.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Areál hřbitova čeká na kultivaci

prostoru dlouhá léta. V současné
době je hotova veškerá projektová
dokumentace, stavební povolení,
jsou vysoutěžení dodavatelé, proto
rekonstrukci prostoru už nic nebránilo a práce na obnově důstojného místa posledního odpočinku
mohly začít.
Rekonstrukce areálu hřbitova
je rozdělena do tří fází „Začne se
s úpravami cestního systému v areálu včetně odvodnění pohřebiště, vybuduje se nová dešťová kanalizace,
rozvody vody a elektřiny. Letos také
ještě bude vysazena nová zeleň, vybudují se odpočinková místa s lavičkami
a také nová stání pro kontejnery
na odpad,“ vyjmenovává plánované
práce první etapy místostarosta
Josef Hermann.
První etapa bude dokončena
do konce letošního roku, předpokládané výdaje jsou plánovány
ve výši 21,8 milionu korun. Během
první etapy provede římskokatolická farnost opravu některých
částí hřbitovní kaple Panny Marie
Bolestné, která patří do majetku
církve. Práce na opravě kaple by
měly začít na začátku září.
V současné době se také dokončují práce na opravě budovy obřadní síně, jejíž interiér prošel rekonstrukcí v minulém roce. Vymění
se zbývající okna a dveře, opraví se
část střechy a budova dostane novou fasádu.
Obřady se přesunuly
do parku, přístupy k hrobům
jsou omezené
Smuteční obřady se v době, kdy
není možné z důvodu probíhajících
stavebních prací využívat obřadwww.ckrumlov.cz

Rekonstrukce

ní síň hřbitova a hřbitovní kapli
Panny Marie Bolestné, přesunuly
do kaple sv. Martina v Městském
parku, popř. do obřadních síní
ve Vyšším Brodě nebo v Českých
Budějovicích.
Po dobu probíhajících stavebních prací je z důvodu zajištění
bezpečnosti na nezbytně nutnou
dobu nutné omezit přístup k pronajatým hrobovým místům v místech, kde budou aktuálně probíhat
tyto práce. „Přístup na pohřebiště
bude omezen dle potřeby a dočasný
náhradní přístup do těch částí pohřebiště, kde práce probíhat nebudou,

Stavební úpravy budou probíhat dle projektové dokumentace zhotovené společností PROJEKTIL ARCHITEKTI
s.r.o. ve třech etapách. 1. etapa: jižní (vstupní) část hřbitova s kaplí (odd. I a III), 2. etapa:
severní část hřbitova (odd. II),
3. etapa: urnový háj.

bude řádně vyznačen na bočních
vchodech na severní straně hřbitova.
Prosíme proto občany a návštěvníky
areálu hřbitova, aby věnovali zvýšenou pozornost všem upozorněním
a omezením v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi,“ říká Ivana
Velíšková z Odboru správy majetku a investic.

3. etapa

Foto: Kristýna Halabicová

Žádáme také nájemce hrobových míst v dotčené části pohřebiště se hřbitovní kaplí (1. etapa),
aby v tomto roce omezili výzdobu
hrobů, výsadbu květin a cenné věci
z hrobů si uschovali.
Informace o průběhu stavebních
prací a nutných omezeních budou
zveřejňovány průběžně na webových stránkách města Český Krumlov, sociálních sítích, na webových
stránkách Pohřební služby FC s.r.o.
a ve vývěsní skříni hřbitova.
Na první etapu navážou v dalším roce následující fáze v dalších
částech areálu. Celkově je projekt
na rekonstrukci hřbitova vyčíslen
na 45 milionů korun, město získalo na spolufinancování dotaci
11 milionů korun z Krajského
investičního fondu Jihočeského
kraje. Veškeré práce by měly být
dokončeny na podzim 2023.

2. etapa

1. etapa
Projekt „Revitalizace areálu městského hřbitova v Českém Krumlově“ je spolufinancován Jihočeským
krajem dotací z Krajského investičního fondu.

4

MĚSTO I VOLBY

aktuálně

Hledáme
do týmu
redakce
Přehled volných pracovních
pozic na městském úřadu
a v městských organizacích
najdete na jobs.ckrumlov.cz.
Aktuálně hledáme sociální
pracovníky pro Odbor školství a také pracovníky údržby
veřejné zeleně.

Doručování
Novin
redakce
V případě, že nedostáváte
Noviny města Český Krumlov pravidelně do schránek,
kontaktujte redakci na adrese noviny@ckrumlov.cz nebo
na telefonu 380 766 121.

Dej Tip
na závady
a nedostatky
na dopravním
značení
Každý občan má možnost
jednoduchým a rychlým
způsobem upozornit městský úřad na jakoukoliv závadu nebo nedostatek.

redakce
Zodpovědná osoba dosta-

ne hlášení na stůl a snaží se
problém vyřešit v rámci své
pracovní činnosti.
Například v kategorii Dopravní značení jsme za loňský rok vyřešili 26 hlášení,
většinou značky zakryté keři,
vyvrácené svislé značky, chybějící, nebo naopak přebývající značení.
Aplikace „Hlášení závad –
Dej Tip“ je dostupná na webu
města i jako mobilní aplikace.

www.ckrumlov.cz/dejtip

Projekt ke zlepšování kvality
vzdělávání na Českokrumlovsku
Odborné semináře pro pedagogy, setkávání ředitelů škol, vzdělávací a tvořivé programy pro děti, programy primární prevence,
workshopy a jiné vzdělávací akce pro odbornou, ale i laickou veřejnost zrealizovala v uplynulých čtyřech letech Místní akční skupina
Blanský les – Netolicko o.p.s. díky projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na Českokrumlovsku.

Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

Cílem projektu je prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů
ve vzdělávání rozvíjet kvalitu
vzdělávání dětí a žáků do 15 let
v oblastech včasné péče, předškolního a základního, zájmového
a neformálního vzdělávání v regionu obce s rozšířenou působností
Český Krumlov.
„Projekt je realizován od srpna
2018 do července letošního roku.
Za tu dobu jsme vytvořili řadu možností k setkávání se a sdílení zkušeností, názorů, problémů a potřeb, ale
také nápadů a návrhů možné budoucí
spolupráce. Vedle toho jsme i společně
tvořili, vzájemně se podporovali a inspirovali od sebe navzájem. V rámci
projektu se například nastartovala
naše dlouhodobá spolupráce s Jiho-

českou hospodářskou komorou a lokálními subjekty, jejímž výsledkem
je každoroční pořádání populární
akce Burza škol Český Krumlov, prezentace středních škol, odborných
učilišť a firem pro žáky 7.–9. ročníků místních základních škol,“ sdělila
hlavní manažerka projektu Mirka
Machová.
Pro děti a žáky byly realizovány rozličné programy na podporu
rozvoje polytechnické gramotnosti
jako například Laboratoř na kolečkách, Pokusohraní, Kluby robotiky
či tzv. GISdays. K rozvoji čtenářské gramotnosti vedly programy
jako Příběh jedné knížky, Jak zní
svět, Čtenářské dílny či nákup
knih do školních knihoven. Usku-

Projekt MAP II – ORP Český Krumlov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0008622, je spolufinancován Evropskou unií

Příjem a registrace
kandidátních listin
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se budou
konat ve dnech 23. a 24. září 2022.

redakce
Městský úřad Český Krumlov jako

registrační úřad zajišťuje příjem,
projednání a registraci kandidátních listin pro tyto obce: Bohdalovice, Brloh, Český Krumlov, Dolní
Třebonín, Holubov, Hořice na Šumavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov,
Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Polná

tečnily se ekovýchovné programy,
programy primární prevence, programy mediální výchovy či kroužky fotografie. Pro pedagogy bylo
připraveno nepřeberné množství
odborných seminářů a webinářů
na témata jako například rozvoj digitálních a mediálních kompetencí, inkluze, typologie osobnosti či
zdravověda. Pro rodiče byly mimo
jiné organizovány ukázkové hodiny ve škole, workshopy o kyberkriminalitě a kyberšikaně.
„Největším přínosem projektu je,
dle mého názoru, vytvoření široké
platformy partnerství a spolupráce
mezi aktéry působícími ve vzdělávání,“ říká Lukáš Boháč, ředitel ZŠ
Plešivec.
Nedílnou součástí projektu byl
pravidelný monitoring, aktualizace a hodnocení Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání, který je
ve své podstatě strategií rozvoje
vzdělávání na Českokrumlovsku
do roku 2023.

na Šumavě, Přídolí, Přísečná, Srnín, Světlík, Věžovatá Pláně, Zlatá
Koruna, Zubčice.
Kandidátní listiny mohou volební strany podat do 19. 7.
2022 do 16.00 hodin na městském úřadě – Kaplická 439,
v 1. patře v kanceláři evidence obyvatel (č. 107), tel. 380 766 203.
Zmocněncům volebních stran
doporučujeme objednat si termín
pro podání kandidátní listiny dopředu telefonicky. Vyhnete se tak
případnému čekání.

Průzkum potřeb
v centru města
redakce
Řekněte nám, co vám chybí v cen-

tru! Prostřednictvím dotazníku
nám sdělte, jaké služby a obchody
v centru města postrádáte. Získaná data budou sloužit jako podklad
pro nastavení pravidel pronájmů
prostor obchodu a služeb ve vlastnictví města, resp. jeho společnosti
Českokrumlovského
rozvojového fondu. Dotazník je k dispozici v elektronické formě na webu
www.ckrumlov.cz.

Potřebné dokumenty a vzory
jsou umístěny na webových stránkách www.ckrumlov.cz/volby.
www.ckrumlov.cz
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Prožijte kulturní léto v Prádelně!
Spolek Prádelna

Pokračování ze str. 1

Opravdu živo bude po celé prázd-

niny v Prádelně v Hradební ulici.
Léto tam zahájí výstava krumlovské rodačky Evy Prokopcové nazvaná Možnosti kresby. Vernisáž se
uskuteční 2. července od 20 hodin
a výstava pak bude otevřena každý
den až do 16. července. Najdeme
na ní hlavně dosud nevystavené
cykly kreseb, na kterých umělkyně
pracovala v několika posledních
letech. Ty jsou pro autorku, která
hlavně maluje, experimentálním
polem, na němž zkouší rozvolnit
svou jinak o něco svázanější malbu
a přenáší na papír svůj vnitřní rytmus. Je ovšem pravdou, že i kresby často nakonec dostávají finální
podobu díky štětcům a barvám.
Eva Prokopcová je velmi aktivní,
po velké výstavě v Egon Schiele Art
Centru v roce 2007 měla celou řadu
dalších instalací po celé republice.
Po celé prázdniny se můžou návštěvníci těšit i na výstavy Ukradené galerie ve vitríně před Prádelnou (vernisáž každou neděli od 20
hodin) a některé z výstav expandu-

Pozvánka

Malířka Eva Prokopcová bude
svá díla vystavovat v Prádelně do poloviny července.

jí i do prostor Prádelny, tak jako výstava maleb Kristýny Procházkové
a Natálie Pejchové (od 17. do 23.
7.), fotografií Stanislava Brtny
(od 24. do 30. 7.) či maleb Julie Kopové (od 21. do 26. 8.).
Krumlovská kapela Lambda tu
pokřtí svou novou desku na velkém koncertu 30. července. Filmové projekce oceňovaných evropských dokumentů dostanou

Foto: Spolek Prádelna

příležitost každý čtvrtek od 20 hodin. Novinkou je řada autorských
čtení: 29. 7. přijede do Prádelny
Stanislav Beran, 26. 8. Petr Pazdera Payne, v září Dora Čechová
a na začátku října Jan Němec. Pro
rodiče s dětmi je určena série tvořivých dílen s Ilonou Kalvasovou,
malířský workshop pro dospělé
povede Petr Knösel a ilustrátorský
workshop pro všechny pak Dominika Sládková-Paštéková. Další
akce jsou v jednání, proto sledujte
prádelní web pradelnazije.cz.

Festivalová zóna zve k relaxu
Marie Rydlová
Mezinárodní hudební festival
Český Krumlov

Doprovodný program 31. roč-

níku Mezinárodního hudebního
festivalu nabídne i letos mnoho
aktivit zdarma. S festivalem tak
strávíme nejen koncertní večery,
ale celý den si užijeme odpočinku
a setkání při rozmanitých aktivitách Festivalové zóny, která bude
otevřena od 15. července do 6.
srpna. Připraveny jsou multižánrové koncerty, Krumlovský
Montmartre – kurzy malování
s malířem, výtvarné aktivity, letní kina, cvičení s živou hudbou aj.
Občerstvení a hry vám zpříjemní
hudební pikniky nebo odpočinek
ve stínu ovocného sadu.
Festivalová zóna vznikne v těsné blízkosti hlavního koncertního
místa, Pivovarské zahrady, a vytvoří tak rozsáhlý společenský,
kulturní i odpočinkový areál, otevřený pro všechny zdarma. Těšíme
se na setkání v Klášterní zahradě!
www.ckrumlov.cz

Nová sbírka,
nová 3+ galerie

Ochutnávka z programu:
15. 7. 14.00 Zahájení
– průvod z náměstí Svornosti
17. 7. 11.00 Hudební piknik
s Epoque Quartet
23. 7. 20.30 Vivaldi meets Piazzolla – z Benátek do Buenos Aires

 Občerstvení – sendviče, domácí
limonády a další nápoje

Aktivity ve Festivalové zóně:
 Multižánrové koncerty kapel a DJs
 Krumlovský Montmartre
– každá neděle 14–18 hod.
 Kreativní výtvarné dílny
– každá sobota 14–18 hod.
 Letní kina – hudební filmy
 Výstava „To nejlepší ze sbírky
Galerie Kooperativy“
 Cvičení s živou hudbou
(Mirka Najbrtová) každá sobota
10–11 hod.
 Audi trenažér
 Sportovní a deskové hry Albi

Slevu uplatníte na koncerty:
15. 7. Voda a oheň – zahájení na
jezírku
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

AKCE 1 + 1
VSTUPENKA ZDARMA

Pro občany ČK a okolí
– zakoupíte v Infocentru ČK.

Festival nabízí vstupné za
50/100 Kč pro studenty/učitele
ZUŠ Český Krumlov na koncerty
16. 7., 29. 7., 30. 7., 6. 8. – objednávky na e-mailu: vstupenky@
festivalkrumlov.cz.
Informace o festivalu a zóně:
www.festivalkrumlov.cz, kde také
zakoupíte vstupenky.

Značka 3+ galerie tak vystřídala
původní pracovní název Centrum
umění dětem. Nový název a celý
grafický koncept vytvořila Střední uměleckoprůmyslová škola
sv. Anežky České. „3+ znamená,
že prostor je určen pro všechny návštěvníky od tří let. Navíc trojka je
magické číslo, jsme v trojklášteří, kde
jsou tři výstavní prostory. V pohádkách se objevuje číslo tři – máme tři
přání, tři oříšky, tři zlaté vlasy. Chtěli
jsme do prezentace dostat hravost
a trojka je pro to výborný komunikační prostředek,“ vysvětluje genezi
názvu Martin Busta, ředitel SUPŠ
sv. Anežky České.

Foto: Lubor Mrázek

To, že se pro sbírku staly domovem právě českokrumlovské
kláštery, oceňuje i její celoživotní
tvůrce Otakar Božejovský: „Na odkoupení sbírky jsem měl nabídky
z celého světa, když jsem se ale dostal
do Českého Krumlova, okamžitě jsem
věděl, že patří sem. Český Krumlov
je magické město, do klášterů jsem
se zamiloval. Navíc v klášterech se
od nepaměti dělaly knihy, proto spojení ilustrací s tímto mimořádným
prostorem k sobě krásně pasuje.“ Tento nositel Zlatého benátského lva
za kulturní zásluhy spolu s ilustrátorem Štěpánem Zavřelem, žákem
Jiřího Trnky, vytvořil ve Švýcarsku
jedno z nejslavnějších a nejúspěšnějších nakladatelství dětské knihy
na světě, Bohem Press.

Foto: Lubor Mrázek

Výstavní projekt se koná pod
záštitou Ministerstva kultury ČR.
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knihovna

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

JUDr. Franz E. Wischin (1911–2002)
V „hnízdě“ Tažných ptáků v Českém Krumlově byl spíš tím malým
v koutě, jako soudní rada v Linci byl JUDr. Franz Wischin váženým
občanem. Rodnému městu věnoval svůj čas a navždy jej uložil v několika knihách.
Franz Wischin (1911–2002), krumlovský rodák a patriot, který se
po svém nuceném opuštění města stal mj. autorem řady článků,
knih či básní o rodném Krumlově (Die Krumauer Madona /
Krumlovská madona, 1988, Egon
Schiele und Krumau – Die Stadt
am blauen Fluss / Egon Schiele
a Krumlov – město na modré řece,
1995 aj.). Sepsal rovněž stať o dějinách krumlovského gymnázia.

Na léto jsme pro vás opět

připravili další novinky z fondů naší knihovny, tentokrát
se zaměřením na oddych,
zamyšlení i cestování. Pevně
věříme, že si vyberete. A pokud vám tato nabídka nestačí
a chcete se podívat na další
novinky, navštivte webové stránky www.knih-ck.cz
a vyberte si z našeho on-line
katalogu. Přejeme příjemné
chvíle při čtení či poslechu.
Morgan, Sarah:
Léto v Paříži
Hezký a dojemný příběh
o přátelství dvou žen různého věku a mentality. Příjemné oddechové čtení, při němž
na čtenáře doslova dýchne
atmosféra prosluněné Paříže.
Cypkin, Leonid:
Léto v Baden-Badenu
Beletristická črta ze života
F. M. Dostojevského vycházející především z deníku
jeho druhé ženy. Román je
zároveň vyjádřením autorova
obdivu k velkému klasikovi
ruské literatury.
Hilderbrand, Elin:
Na viděnou příští léto
Romantický příběh o velké
lásce na celý život. Kniha je
inspirována filmem Příští rok
ve stejnou dobu. Knížka se
čte jedním dechem.
Petřinová, Iva:
Hravý průvodce Českem
Celkem 24 jedinečně ilustrovaných tipů na výlety po České republice. S tímto hravým
průvodcem se z každého výletu stane neopakovatelný zážitek. Doplněno úkoly a kvízy.
Kraus, Ivan:
Romantická dovolená (CD)
Záznam představení z pražské Violy, kde bratři Krausovi
čtou humoristické povídky
staršího z nich. Originální autorské čtení prokládají vtipnými glosami a poznámkami.
www.knih-ck.cz

Foto: František Seidel, 13. prosince 1936

Hornorakouské sdružení vyhnaných německých Šumavanů
bylo založeno v roce 1949 a on byl
u toho. Svých právních znalostí využil i pro sdružení, kde byl stálým
členem předsednictva, a především
Petr Hudičák
Museum Fotoateliér Seidel

Franz E. Wischin

se narodil
22. února 1911 v Českém Krumlově. Po maturitě na zdejším německém státním gymnáziu, kde se
potkával s Františkem i Arnoldem
Seidelem, syny krumlovského fotografa, vystudoval práva a státovědu na pražské německé univerzitě a získal zde roku 1935 i doktorát
práv. To bylo v téměř stejné době
jako jeho kamarád Arnold. Spolu
potom působili jako soudní praktikanti u československých soudů
v Českých Budějovicích (Franz
Wischin pak i v Plzni).
Po záboru v obsazených šumavských územích pracoval už
sám v Krumlově (v Linecké ulici)
a v Kaplici. Krátce dostal místo
už za války při Vrchním zemském
soudu v Linci do roku 1940. Tehdy
byl i on povolán do služby k wehrmachtu. V posledním roce války si
doléčoval zranění v rodném Krumlově, odkud uprchl zpět do Lince
v Horním Rakousku. Snad už tehdy tušil, že by poválečnému odsunu německého obyvatelstva s Československa stejně neušel.

v roce 1988 ve známém bavorském
nakladatelství Morsak v Grafenau.
Tuto knihu přeložil do češtiny další
Krumlovan a přítel rodiny Seidelovy, pan Helmut Wagner, ovšem
na rozdíl od dalších jeho překladů
tato kniha na své české vydání dosud stále čeká…
Do sborníku Die Stadt Krummau an der Moldau (1992) sepsal podstatné uměleckohistorické
stati o kulturním dědictví tohoto
klenotu jižních Čech a v roce 1995
vydal posléze Trend-Verlag jeho
cennou obrazovou publikaci Egon
Schiele und Krumau – Die Stadt
am blauen Fluss (Egon Schiele
a Krumlov – město na modré řece),
mapující podrobně malířovo dílo
v krumlovské topografii. Upravená
a v českém překladu byla vydaná
českokrumlovským Egon Schiele
Art Centrem v roce 2020.

Devadesátky svého věku se dožil jako čestný člen
sdružení. S titulem vrchní zemský soudní rada
v. v. Franz Wischin zemřel v Linci 21. srpna 2002.
právním poradcem. Do důchodu
v roce 1974 odcházel po dlouhé kariéře jako rakouský vrchní soudní
rada a předseda soudního senátu.
Devadesátky svého věku se dožil
jako čestný člen sdružení. S titulem vrchní zemský soudní rada
v. v. Franz Wischin zemřel v Linci
21. srpna 2002.
Po odchodu do důchodu se
k rodnému městu vrátil ve své
literární tvorbě. Začal první knihou věnovanou vzácné památce
– Krumlovské madoně, která byla
odborníky objevena a identifikována právě díky jednomu snímku
fotografa Josefa Seidela. Knihou se
Wischin pustil do téměř detektivní práce, kdy vypátral, jak to s legendární Krumlovskou madonou
opravdu bylo a proč je tento skvost
tak vzácným dílem pro Rakousko
i pro Krumlov, kam se však již nikdy nevrátí.
Wischinova monografie Die
Krummauer Madonna im Reigen
der Schönen Madonnen vyšla

V posledním roce války si doléčoval zranění v rodném
Krumlově, odkud uprchl zpět do Lince v Horním
Rakousku. Snad už tehdy tušil, že by poválečnému
odsunu německého obyvatelstva
s Československa stejně neušel.

Ve výklenku v domku Tuchových v Saugraben (doslova
ve „Svinském příkopě“, ale český
překlad zní Krásné Údolí) čp. 223
fotografoval nejpozději v roce 1910
Josef Seidel sochu Krumlovské
madony. Rok zhotovení fotografie
a autora dokládají dvě slepotisková razítka umístěná ve spodní části
snímku. Právě díky snímku Josefa
Seidela byl na Plešivci odborníky
objeven a později i pro budoucí
generace zachráněn tento krumlovský gotický skvost.
Foto: Josef Seidel, 1910

www.ckrumlov.cz
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MINT Market poprvé v Krumlově
redakce
MINT Market neboli trhy s nezá-

vislou módou, designem a dobrým jídlem se k nám do města
vypraví vůbec poprvé, zato ale
ve velkém stylu. Na náměstí
Svornosti představí o víkendu 9.
a 10. července na šedesát lokálních a nezávislých značek autorského designu, módy, šperků, doplňků a delikates.
V současné době MINT Market
úspěšně funguje od Ostravy až
po Plzeň, přičemž počet nových lokalit neustále roste a Český Krumlov je toho příkladem.

Foto: MINT Market

Tyto populární trhy jsou známé
svou přátelskou uvolněnou atmosférou a širokým sortimentem
originálního zboží, většinou ruční
nebo řemeslné výroby a s vysokým
zastoupením současných trendů,
jako jsou například fair-trade, eko,
bio, zero waste nebo upcycled.
Návštěvníci často oceňují osobní

přístup a přímý kontakt s výrobci.
Designeři zase rádi využijí příležitosti prezentovat svoje výrobky širokému publiku, aniž by tomu museli věnovat všechen svůj čas nebo
prostředky. Jednou ze základních
myšlenek je podpora malých a lokálních značek.
Seznam prodejců, aktuality
a bližší informace najdete na webu
www.mintmarket.cz/cs/trh/cesky
-krumlov-1 a na FB. Na MINT
Market se můžete na náměstí
Svornosti vypravit v sobotu 9. července od 10 do 18 hodin a v neděli 10. července od 9 do 17 hodin.
Vstup je zdarma.

Výstava ukazuje využívání energie
Od 1. do 31. července probíhá v Českém Krumlově unikátní výstava
s názvem Energie a civilizace. Výstava ukazuje závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie. Výstavní panely jsou
umístěny na náplavce u Pivovarské zahrady.

Kristýna Halabicová
oddělení kancelář starosty

Výstava Energie a civilizace je

druhou v řadě (Voda a civilizace,
2020) osvětových výstav společnosti Medialogue zaměřenou
na téma udržitelné energie. Prostřednictvím čtyřiceti témat se
řeší způsoby využívání energie
v historických, společenských,
politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné
dopady na současné i budoucí generace. V noci nasvícená expozice
je přístupná všem po celý červenec
24 hodin denně.
Přehledná schémata, fotografie
a popisy ukazují různé způsoby využití energie od ohně přes století
páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy,
vodní, větrné i solární elektrárny
až po atomové jádro. Návštěvníci
najdou i panely věnované geotermální energii, elektromobilitě,
umělé inteligenci nebo městům
budoucnosti. Výstava neopomene
upozornit i na nové zdroje „zelené“
energie nebo problematiku recyklování.
„Stav, ve kterém se momentálně
nacházíme, nikdy nebyl dlouhodobě
udržitelným. Válka na Ukrajině navíc
energetickou krizi urychlila a na řewww.ckrumlov.cz

šení nezbývá mnoho času. Současně
máme vypracovaný Akční plán pro
udržitelnou energii a klima, který
je jakýmsi návodem a zároveň závazkem ke snížení emisí CO2 o 40 %
do roku 2030. Je potřeba jít cestou
obnovitelných zdrojů a udržitelné
energetiky. Jsme rádi, že výstava
Energie a civilizace přispěje svou
osvětou i v našem městě. Díky ní se
dostane problematika do širšího povědomí obyvatel i návštěvníků Krumlova,“ uvádí starosta Dalibor Carda.
Český Krumlov v rámci výstavy
představuje svou největší energetickou výzvu, kterou je výstavba

nové městské čtvrti Nový Dvůr, jež
by měla splňovat nejmodernější
ekologická kritéria. Pracovat bude
s velkým podílem zelené energie,
centrálním zásobováním tepla, solární energií, zelenými střechami
i s využíváním srážkových vod.
Partneři výstavy
Generálním partnerem putovní
výstavy je Skupina ČEZ.
Partnery výstavy jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
Ministerstvo životního prostředí
ČR, ČEPS, a.s., ČEPRO, a.s., Československá obchodní banka, a. s.,
společnost FRONIUS Česká republika s.r.o. a Povodí Vltavy, státní
podnik. Pořadatelem je město Český Krumlov. Organizátorem je společnost Medialogue.

Zakladatel společnosti Günter Fronius byl od samého počátku
průkopníkem řešení pro obnovitelnou energii.
Foto: archiv FRONIUS ČR

Žena
Českokrumlovska
redakce
Začátkem června byla v rámci
galavečera MODA Fashion days
vyhlášena vítězka IV. ročníku výzvy Žena Českokrumlovska. Stala
se jí Štěpánka Koptová, která 25
let vede společně se svým manželem úspěšnou firmu KOMAT STK
v Dolním Třeboníně. Štěpánka
Koptová patří mezi první, kteří

Foto: MFds

vždy pozitivně reagují na různé
charitativní projekty, například
podporuje děti, které žijí s maminkami v Azylovém domě v Českém
Krumlově, její podpora také pravidelně míří do Nemocnice Český
Krumlov. Gratulujeme!

Virtuální univerzita
3. věku v knihovně
Gabriela Mazurová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Městská knihovna

v Českém
Krumlově ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze
poskytuje již od roku 2018 neformální vzdělávání pro seniorskou
veřejnost. Naši posluchači i letos
úspěšně zakončili studium Virtuální univerzity 3. věku. Složili závěrečné testy kurzu „Rituály evropských královských rodů“ a „Dějiny
oděvní kultury I“. Všem srdečně
blahopřejeme.
Novými tématy pro zimní
semestr 2022 jsou „Etika jako
východisko z krize“ a dále navazující „Dějiny oděvní kultury II“.
Uvedená témata lze studovat on-line z domova, ale mnozí z posluchačů vítají osobní setkávání
v našem konzultačním středisku.
Pokud vás některá témata zaujala,
sledujte naše webové stránky a přihlaste se včas, rádi přivítáme nové
tváře. Děkujeme za úsilí a odhodlání ke studiu a těšíme se společně
s vámi na podzimní kurzy.
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INZERCE

Letní
slevy

Studio
koupelen
Český
Krumlov

Podmínky akce na
www.koupelny-ptacek.cz

a 3D návrh
zdarma

Studio Český Krumlov
Nádražní 3
tel. 220 800 000

prožijte léto
v pohybu
12. - 21. 8. 2022
www.lipnosportfestival.cz

www.ckrumlov.cz
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CENA MĚSTA

Cenu města Český Krumlov
převzala pětice laureátů
V polovině června se konal slavnostní večer předávání Cen města Český Krumlov za rok 2021.
Ocenění převzali tři krumlovští
výtvarní umělci Jana Holcová,
Vladimíra Konvalinková a Jindra
Čapek. Mezi laureáty stanula
také obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov a in
memoriam byla cena udělena
vynikajícímu heligonkáři Janu
Komendovi.

Petra Nestávalová

Cena města

oddělení kancelář starosty

„V posledních letech jsme v zastupitelstvu vybírali spíše nižší počet
oceněných, nicméně letošní nominace přinesly takové osobnosti, které
ke Krumlovu neoddělitelně patří,
a proto jsme nakonec vybrali finálovou pětku. Jsou to lidé, kteří městem
žijí, jsou pro město obrovským přínosem a všichni si cenu právem zaslouží,“ říká starosta Dalibor Carda.
Za přínos v oblasti výtvarného umění a za vzdělávání mládeže získala Cenu města Jana
Holcová, jež vyučuje výtvarný
obor na Základní umělecké škole. Svým zápalem přivádí děti
k umění, pomáhá žákům nahlížet
na svět z jiné perspektivy a pro
mnohé z nich se stala inspirací,
když je navedla na uměleckou kariéru. Každoročně tvoří s dětmi
masky do masopustního průvodu, jehož tradici ve městě založila. V roce 2017 se stala vítězkou
výzvy Žena Českokrumlovska.
„Je to pro mě velká pocta a tím víc,
když jsem se dozvěděla, že mě nominovali bývalí studenti. Moc si toho
vážím,“ uvedla při přebírání ceny
Jana Holcová.
Dalším umělcem, který si v českokrumlovské Synagoze převzal
ocenění, byl ilustrátor Jindra Čapek. Jeho dětské knihy vyšly ve třiceti světových jazycích a už čtyřicet
let si získávají obdivovatele na čtyřech kontinentech. Během svého
působení doma i v zahraničí ilustroval přes sedmdesát knih českých
i světových nakladatelství, získal
bezpočet národních i mezinárodních cen a svá díla a knihy vystavuje po celém světě.
www.ckrumlov.cz

Vedení města s letošními
laureáty.
Foto: Lubor Mrázek

„Myslel jsem si, že v důchodovém
věku budu mít konečně čas pozorovat ptáky z domu s výhledem na toto
krásné město, které miluji. Ovšem
tak jedinečné příležitosti, které se
ke mně dostávají, se prostě nedají odmítnout; například mě brzy čeká ilustrování knihy o kněžně Libuši od autorky, která za svou předchozí knihu
dostala Magnesii Literu,“ prozradil
na pódiu své plány Jindra Čapek.
Za přínos k rozvoji občanské
společnosti a kulturních aktivit
ve městě obdržela cenu Vladimíra
Konvalinková. Ve svém ateliéru
na Latránu vyrábí originální umělecké, ale i praktické předměty
z hlíny, které pak spolu s dalšími
umělci prezentuje na svých výstavách. Podílí se také na pořádání
kulturních akcí, například živého
betlému, který neodmyslitelně
patří k adventnímu programu

Jindra Čapek

Foto: Lubor Mrázek

Cena v podobě žulové dlažební kostky se skleněnou
kapkou z dílny českokrumlovského výtvarníka Tomáše
Barana odráží přínos k rozvoji
či prezentaci města a k obohacení života jeho obyvatel.
Poprvé byla udělena v roce
1994.

ve městě. Vladimíra Konvalinková
zároveň loni oslavila životní jubileum, Cena města je tak zároveň
darem i poděkováním za obohacování kulturního dění v Českém
Krumlově.
„Ocenění patří celé skupině lidí,
kteří se mnou spolupracovali, ať už
to bylo při založení živého betlému,
pěveckého souboru Perchta, krumlovských slavností nebo při nejrůznějších občanských iniciativách,“ řekla
Vladimíra Konvalinková, když
z rukou starosty přebírala cenu.
Známému heligonkáři Janu
Komendovi byla Cena města udělena in memoriam. Letos by oslavil 100. narozeniny, po celý život

žil a působil v českokrumlovském
regionu. Jako zakladatel tria Voraři prostřednictvím stovek živých
vystoupení oslovoval a řadou nahrávek pro rozhlas a televizi dále
oslovuje zejména starší generace.
Cenu převzal jeho syn Jan Komenda mladší: „Pravdou je, že taťka heligonkou a lidovou písničkou opravdu
žil. Zachránil více než 500 lidových
písniček a to je úžasná hudební práce, která se už nikdy neztratí, protože
o jeho hudební pozůstalost projevilo
zájem Jihočeské muzeum, kde bude
jeho dílo uloženo a zkoumáno. Cenu
města umístíme do muzea v Rožmitále na Šumavě, kde mu připravujeme
vzpomínkové místo.“
Cenu města také obdržela obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov za dlouhodobý přínos
v oblasti sociální služeb a dobrovolnictví. V Krumlově působí více
než 20 let a neustále rozšiřuje
a zlepšuje své služby. Pracovníci
i dobrovolníci pomáhají zdravotně postiženým, dětem, seniorům
nebo osobám a rodinám v krizi.
Nad rámec své činnosti pořádají tradiční akce, jako je například
běžecký závod Krumlovská jedenáctka nebo charitativní projekt
Polévka, která pomáhá.
„Rád bych vyzdvihl kolegy, kterým
děkuji za to, že jsou takoví, jací jsou,
a k tomu stále usměvaví. Nás je 40
zaměstnanců, pomáhá nám 50 dobrovolníků a 30 dalších spolupracovníků, je to proto ocenění pro celou naši
velkou skupinu, která tvoří ICOS,“
řekl ředitel Tomáš Zunt.

Starosta Dalibor Carda s místostarostou Ivem Janouškem a výtvarnicí
Janou Holcovou.
Foto: Lubor Mrázek
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SPORT

Bazén
o prázdninách

Kemp vítězů s olympioniky
Kemp vítězů, tedy pětidenní sportovní příměstský tábor pod
vedením špičkového českého atleta, zavítá do našeho města
od 22. do 26. srpna. Registrace běží v plném proudu na webu
www.kempvitezu.cz. Projekt pod patronátem českých olympioniků má už pětiletou tradici. Děti od 1. třídy ZŠ až do 15 let zažijí pod vedením zkušených trenérů vybíraných Denisou a Adamem Helceletovými týden plný pohybu, rozvoje mentálních
schopností a zdravého životního stylu.

redakce

Pro ty, kteří dávají v létě přednost krytému bazénu před venkovním
koupáním, bude od 1. července do 7. srpna otevřený malý i velký
plavecký bazén, včetně sluneční terasy.

Kristýna Halabicová
oddělení kancelář starosty

Otevírací doba:
PO–PÁ: 9.00–21.00 hodin
SO a NE: 13.00–21.00 hodin
Během svátků 5. a 6. července
bude provozní doba stejná jako
o víkendu od 13.00 do 21.00 hodin.
V červenci ani srpnu nebude
v provozu parní komora.
Technická odstávka v srpnu
Od 8. do 31. srpna bude provoz
plaveckého bazénu pozastaven.
Důvodem je technická odstávka
na údržbu.
„Během odstávky proběhnou opravy spár, výměny dlaždiček, nátěry
ploch a konstrukcí nebo výměna zásobníku teplé vody. Technická kontrola dále ukáže, co bude nutné opravit.
V havarijním stavu jsou například
některé větve podlahového vytápění,“
uvádí Martin Tomka, ředitel společnosti PRO-SPORT.
Budoucnost plaveckého
bazénu
Současný bazén byl uveden
do provozu před 30 lety, jeho koncepce i kondice odpovídají době
vzniku i době intenzivního využívání. Vize nového wellness bazénu
je zpracována ve studii proveditelnosti již z roku 2018 a následně
aktualizována celou řadou jednání
a prohlídek v terénu. Jistou inspirací pro krumlovský bazén může

být i řešení rekonstrukce bazénů
ve Volarech a Prachaticích, protože
stejně jako u toho českokrumlovského se jedná o bazény budované
v jednom období architektem Antonínem Buchtou.

Kromě toho, že účastníci
Kempu vítězů každý den tráví
sportem, zaměřeným zejména
na atletické základy, mohou se
těšit na návštěvu známé tváře ze
sportovního světa. Už v minulých letech hostovali na kempu
Radek Juška, Kristýna Pálešová, Filip Macek, Ladislav Prášil
a další osobnosti reprezentující
v barvách české reprezentace

také sprinter Petr Svoboda, tyčkařka Jiřina Ptáčníková, skokan
do výšky Jaroslav Bába, oštěpař
Petr Frydrych a skokan do dálky
Radek Juška.
„Na programu každého dne jsou
nachystány bloky tréninků. Učíme
děti správně hýbat svým tělem,
a to vše zábavnou formou soutěží
a her. Dbáme na individuální přístup, na jednoho trenéra připadá
maximálně osm dětí. Sama pak
dohlížím na každé z nich,“ říká

svoji disciplínu. Novinkou letošního ročníku je pak rozšíření počtu patronů, kteří osobně
povedou celé turnusy. Vedle zakladatelů Kempu vítězů, tvůrců
sportovní metodiky a hlavních
patronů, manželů Helceletových, nově na kempech povedou
tréninkové jednotky osobně

šéftrenérka kempu Denisa Helceletová, která ještě s příjmením Rosolová slavila úspěchy
na mistrovství světa či Evropy
jako běžkyně na 400 metrů překážek. Právě na individuálním
přístupu si organizátoři kempu
zakládají, a proto je kapacita
omezena pouze 40 místy.

„Za poslední tři roky proběhly
renovace a rekonstrukce sociálního
zázemí, parních komor a instalace
solárních panelů. Během podzimu
bude realizován vrt, který má nahradit dodávky vody z řadu. Ve hře je
i strategie vytápění, které je nyní závislé na plynu. V prvním patře budou
vyměněna všechna okna, což ocení
zejména zákazníci rehabilitací,“ říká
místostarosta pro sport Martin
Hák.
Osud současného plaveckého
bazénu je předurčen celou řadou
faktorů, tím hlavním jsou peníze.
Všechny opravy a investice jsou
realizovány s vědomím, že stávající bazén tu s námi bude žít ještě
několik let. „Rozhodnutí o celkové
rekonstrukci nebo výstavbě na zelené
louce bude bez pochyby v kompetenci
budoucího zastupitelstva. Podstatnou podmínkou pro realizaci obou
možných přístupů je získání patřičné
dotace, na jejíž vypsání čeká nejedno
české město. Úkolem nejbližších let
je dle mého názoru výstavba venkovního bazénu, který by navazoval
na současný, ale i ten budoucí bazén.
Půjde o využití společných parkovacích ploch, pokladny, bufetu, personálu, energií nebo technologií,“ dodává
místostarosta.

Kemp vítězů

Pokud chcete vaše dítě svěřit do rukou profesionálních trenérů a olympioniků, máte možnost jej registrovat na webových
stránkách www.kempvitezu.cz.

www.ckrumlov.cz
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ROZHOVOR

Himalájská koruna je výzva pro každého,
kdo chce překonat sám sebe
Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Oldo, začněme od začátku, Váš
příběh by vydal na knihu, my si
musíme vystačit s jednou novinovou stranou. Můžete nám alespoň ve stručnosti nastínit Vaši
životní cestu?

Osmatřicetiletý Oldřich Bažant prošel trnitou cestou závislosti, překonal náročné životní strasti a teď se snaží pomáhat ostatním, kteří
se potýkají se stejnými problémy, jakými kdysi on sám. Se svou pomocí chce jít dál, a proto organizuje další aktivity a akce, které mají
za cíl podporovat potřebné. Jeho nejnovějším počinem je everestingová výzva Himalájská koruna, která spočívá ve vystoupání výškových 8 848 metrů na hoře Kleť. Výtěžek z akce poputuje na podporu
Osobní asistence, kterou zajišťuje ICOS Český Krumlov.

Ve 13 letech jsem poprvé užil
nitrožilně pervitin, potom přišly
pasťáky, ulice, útěky z domova,
zneužití i pokusy o sebevraždu.
Drogy jsem užíval do 29 let, pil
jsem alkohol, hrál automaty. Měl
jsem tedy kombinovanou závislost
– tzv. GTA = gambler, toxikoman
a alkoholik. Dva roky jsem strávil
ve vězení, měl jsem dluhy.
Vy jste to ale nevzdal.

Rozhodl jsem se, že chci něco
udělat se svým životem. Díky terapii a léčbě v Psychiatrické léčebně
v Červeném Dvoře, terapeutické
komunitě a následně doléčovacím
centru v Českých Budějovicích se
mi to opravdu podařilo. Nyní devět
lety abstinuji, splatil jsem dluhy.
Takže ano, opravdu jsem to nevzdal.
U vlastního úspěchu jste ale neskončil, rozhodl jste se pomáhat
ostatním lidem, kteří bojují se
závislostí.

Momentálně pracuji jako peer
konzultant neboli recovery coach
v Červeném Dvoře, tzn. prostřednictvím mojí přítomnosti vedu
lidi a dávám jim naději v tom, že
cesta k vyléčení je možná a že to
dává smysl, že se to dá zvládnout.
Pacientům předávám osobní zkušenosti se závislostí, pomáhám jim
vlastním příkladem překonávat
jejich situaci, ukazuji jim, že to lze
změnit. Trávím s nimi jejich volný čas, řešíme nejrůznější témata
od vztahů v rodině až po sociální
věci, kdy jsem důkazem toho, že
Tiráž
Noviny města Český Krumlov. Periodický
tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Noviny jsou
zdarma vydávány a distribuovány ve městě
Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou
srpna.
Vydavatel: město Český Krumlov, náměstí

www.ckrumlov.cz

Kdy?

Od pátku 9. září od 12 hodin
do neděle 11. září 2022 do 18
hodin
Oldřich Bažant zve všechny
nadšence na výstup na Kleť
pro dobrou věc.
Foto: osobní archiv

člověk si může platit nájem a nemusí podvádět, může všechno dělat zodpovědně, poctivě a legálně.
Mimo práci v Červeném Dvoře
ještě vedu spolek Fakt abstinenti
v Českých Budějovicích, kde sdružujeme a pomáháme lidem v zotavení ze závislosti.
Způsob, jak řešit těžké situace
v životě, jste nalezl ve sportu,
konkrétně v chůzi a běhu.

Říká se, že není dobré vyměňovat závislost za závislost, tak já
jsem závislost vyměnil za vášeň.
Objevil jsem běh a chůzi. Začal
jsem v roce 2016, kdy jsem běhal
10–15 km, pak jsem se zlepšoval,
zkoušel své hranice, samozřejmě
jsem prošel nějakým přetažením,
vyhořením apod. Pak jsem to zkusil dělat jinak a začal jsem o běhu
uvažovat jako o meditaci a duchovní cestě, takže co krok, to dech.
V roce 2017 jsem běžel Jizerskou
50. Pak jsem udělal pár bláznivých
věcí, třeba jsem přeběhl Šumavu,
z Železné Rudy do Dolního DvořiSvornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem
článků externích autorů. V Novinách města
Český Krumlov nejsou uvedeny akademické
tituly.
Číslo 7/2022 vyšlo 2. července 2022. Příští
vydání 27. srpna 2022 s uzávěrkou 12. srpna
2022.

Kde?

Trasa vede od Červeného
Dvora přes Kleť na parkoviště
v Krásetíně (dolní stanice lanovky) a zpět. Trasa má 6 km,
tudíž pro zdolání Everestu
je nutné ji absolvovat 20krát
(10krát tam a zpátky). Jedna
trasa tam a zpět je přibližně
900 výškových metrů.

Info, registrace

darujme.cz/himalajskakoruna

ště 170 km za necelých 30 hodin.
Po půl roce mě napadlo, že udělám
24hodinový běh v Červeném Dvoře s klienty. Pak jsem vymyslel, že
poběžím z nejnižšího bodu na nejvyšší bod ČR.
Ale pořád Vám to bylo málo, chtěl
jste dát běhu nějaký přesah?

Dlouho jsem přemýšlel, jak udělat něco dobrého pro někoho dalšího, kdo to potřebuje, jako jsem
Everesting

Osobní výzva ve vystoupání
výškových metrů na jednom
kopci. Celosvětový fenomén
využití vlastního prostředí
pro zdolání Mt. Everestu
(8 848 m n. m.).
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to potřeboval já. Jak to množství
energie, které mám, využít co nejlépe. Chtěl jsem vytvořit výzvu
s hlubším přesahem – pro lidi, kteří
třeba chodit nemohou. Často se setkávám s tím, že někam přiběhnu
a říkám si, že je škoda, že se sem
někteří lidé vůbec nepodívají. Uvědomil jsem si, že skrze svůj prožitek bych je tam s sebou mohl vzít.
Ke spolupráci jsem proto oslovil ICOS Český Krumlov, který
dělá úžasné věci pro potřebné lidi.
A vznikla z toho výzva s názvem
Himalájská koruna, jejíž výtěžek
poputuje právě ICOSu na Osobní
asistenci. Je to ale i podpora pro
lidi v závislosti, protože se budou
podílet na organizaci. Někteří závislí trasu absolvují, někteří budou
pomáhat na stanovištích. Naším
heslem je Chodíme pro ty, co
chodit nemohou.
Pro Himalájskou korunu jsem
se inspiroval Himalájským medvědem a tygrem, které pořádá
Klub přátel hory Kleť, a everestingovými běžci, kteří na jednom
kopci zdolávají stejnou výšku jako
na Mt. Everestu, tj. 8 848 metrů.
Zkusíme si tak tento výstup vůbec
poprvé na Kleti.
Zúčastnit se mohou jenom běžci?

Výzvy se mohou účastnit chodci, běžci, cyklisté, účastníci na koloběžkách… Jde o to překonat
převýšení 8 848 m n. m., což je
cca 120 km. Zúčastnit se mohou
jednotlivci, štafety, rodiny s dětmi,
firmy… Těšíme se na všechny!
Himalájskou korunu organizuje:
FAKT Abstinenti spolek přátel
v zotavení, z. s.
Partneři akce:
ICOS Český Krumlov, Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, město Český Krumlov, PRO-SPORT
ČK, CHKO Blanský les, Lesy ČR,
obec Krásetín, obec Kájov
pánka Kučerová, Romana Linhartová, Gabriela Mazurová, Marie Rydlová, Spolek
Prádelna.
Foto: archiv FRONIUS ČR, Kristýna Halabicová, Medialogue, MINT Market, Lubor
Mrázek, Museum Fotoateliér Seidel, Spolek
Prádelna.
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