
 
Program podpory kultury m ěsta Český Krumlov 2011  

2. výzva s uzáv ěrkou 1. 7. 2011 
 

 
 

Opatření II. Reprezentace m ěsta  
min. 50% spoluú časti, min. 5.000 K č, max. 40.000 K č 
 
Poř. 
č. 

Žadatel, IČ Název projektu, termín  Celkové 
náklady 

Požadovaná 
částka 

Spoluú čast 
% 

Bodování  Návrh HK  Schváleno  
Kč 

 
Musica Divina, smíšený 
pěvecký sbor, o.s. 
22889795 

Reprezentace města Český Krumlov v zahraničí na 
soutěžním festivalu adventní a vánoční hudby v 
Bratislavě 2011, 
1.-4. prosince 2011 

62 400 31 200 50% 53 15 000 15 000 

Smíšený pěvecký sbor Musica Divina je zájmovým a kulturním sdružením lidí, které působí již od roku 2003 na Českokrumlovsku. Sdružuje neprofesionální zpěváky 
a zpěvačky všech věkových kategorií především z Českého Krumlova. Projekt zahrnuje reprezentaci sboru Musica Divina a Města Český Krumlov v zahraničí na 
prestižním festivalu sborové adventní hudby. 
Cílem projektu je reprezentace sboru Musica Divina a města Český Krumlov na prestižním soutěžním festivalu adventní hudby v Bratislavě.  
Soutěžní festival se koná od 1. – 4. 12. 2011.  
 
 
Opatření IV. Živá kultura pro širokou ve řejnost  
min. 30% spoluú časti, min. 5000 K č, max. 60000 K č 
  
Poř. 
č. 

Žadatel, IČ Název projektu, termín  Celkové 
náklady 

Požadovaná 
částka 

Spoluú čast 
% 

Bodování  Návrh HK  Schváleno 
Kč 

67 Ing. Pavel Radosta, 
49484320 

Výstava AFRIKA National Geographic, 
červenec - říjen 2011 

258 500 58 000 78% 75 30 000 30 000 

Výstava AFRIKA – divočina v srdci je třetí a zatím největší kolekcí fotografií renomované společnosti National Geographic v České republice. Kolekce je tématicky 
rozdělena do tří částí. Africkou divočinou zachytil šéfredaktor National Geographic Chris Johns. Pohled na černý kontinent z ptačí perspektivy nabízí fotograf a 
filantrop Robert Haas. Fotografie divoké africké přírody doplňuje série padesáti fotografických obrazů ze života pozoruhodných kmenů v nepřístupném údolí etiopské 
řeky Omo. 
Bohatá fotografická část výstavy je doplněna i trojrozměrnými kosterními exponáty velké africké fauny,  
velkým akváriem s endemitickými rybkami z Malawi, kolekcí kamenných soch ze Zimbabwe nebo teráriem s živými krokodýli.  
Výstava byla uvedena v prostorách Karolina v Praze, Slezskoostravského hradu v Ostravě a budově 
Staré radnice v Brně, vždy se setkala s velkým a příznivým ohlasem u návštěvníků i v mediích. 
Také výstava v Českém Krumlově bude ve spolupráci s vydavatelstvím Sanoma propagována celostátně 
(časopisy National Geographic, Moje země, Květy…) pod heslem „… o důvod víc navštívit Český krumlov“. Pod stejným sloganem bude vedena i celostátní PR 
kampaň (cestovatelské weby, Český rozhlas a další). 
59 Krumlovský komorní 

orchestr, 
22722769 

Předvánoční koncert souboru Musica Bohemica a 
Krumlovského komorního orchestru, 
11.12.2011 

46 000 15 000 67% 71 10 000 10 000 
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Jedná se o společný adventní koncert souboru Musica Bohemica a Krumlovského komorního orchestru, na němž mimo jiné zazní pásmo vánočních koled a mše 
Jaroslava Krčka v úpravě pro dva orchestry. 
Vážíme si toho, že se můžeme díky navázané spolupráci pokusit uspořádat koncert souboru Musica Bohemica, který v Českém Krumlově v době adventní či vánoční 
v minulosti pravidelně koncertoval.  
 
61 Městský pěvecký sbor 

Perchta, 
60084235 

Koncert duchovní hudby, Jiří Pavlica: Missa 
brevis, 
28.12.2011 

31 200 20 000 36 69 15 000 15 000 

Společný koncert Městského pěveckého sboru Perchta a Krumlovského komorního orchestru, kterým by tato dvě tělesa chtěla zpestřit oslavy Vánočních svátků 
v Českém Krumlově a nalákat zejména místní obyvatele do centra města, především pak do Chrámu sv. Víta. Dle našeho názoru mají občané města v průběhu roku 
pramálo příležitostí a důvodů k jeho návštěvě, což bychom rádi alespoň o Vánocích změnili. 

56 Umělecká beseda Český 
Krumlov, 
65025458 

Koncert souboru Chairé "O Vánocích zpívám", 
29.12.2011, 18.00 

16 000 8 000 50% 66 6 000 6 000 

Koncert souboru Chairé záměrně pořádáme v období mezi Štědrým dnem a Novým rokem, kdy ustal předvánoční shon. V komponovaném pořadu nazvaném ,,O 
vánocích zpívám“ uvede soubor české koledy, lidové vánoční zvyky a povídání o nich. Večer je určen rodičům s dětmi, místní veřejnosti i zahraničním turistům. 
Věříme, že tímto prožitkem přispějeme k vánoční atmosféře v našem městě.  
Soubor Chairé řízený Josefem Krčkem více než deset let pravidelně účinkuje při Slavnostech pětilisté růže  
a koncertuje při krumlovských letních hudebních festivalech. Vánočním koncertem bychom chtěli oživit tradici vánočního zpívání započatou před dvaceti lety 
souborem Musica Bohemica a v této tradici v budoucnu pokračovat.   
V tomto roce budou uvedeny koledy, které se hrály na Krumlově v době Petra Voka. 
58 EKOFILM, občanské 

sdružení, 
26590883 

37. ročník Mezinárodního filmového festivalu o 
životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví 
Ekofilm 2011, 
3. - 9. 2011 

60 000 5 000 000 99% 66 30 000 30 000 

Projekt Ekofilm je mezinárodní filmová soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo životního prostředí společně s Jihočeským krajem a městy Český 
Krumlov a České Budějovice. Hlavním organizátorem je občanské sdružení EKOFILM. Koná se každoročně začátkem října. V letošním roce se uskuteční již 37. 
ročník festivalu v termínu 3. – 9.10. 2011. 
69 Vlašský Dvůr Český 

Krumlov s.r.o., 
28104811 

I. ročník "Krumlovské podzimní recitály", 
1. 10. - 22. 10. 2011 

70 000 35 000 50% 66 15 000 15 000 

Vlašský dvůr Český Krumlov s.r.o., provozuje v rámci svého objektu koncertní sál a realizoval již řadu menších koncertů. Po této roční „zkušební době“ lze říci, že 
máme co nabídnout a rádi bychom využili zkušeností a nasbíraných kontaktů a na podzim roku 2011 ( 01. 10. – 22. 10.), uskutečnili cyklus čtyř komorních recitálů 
interpretů zvučných jmen (podrobněji níže), kteří projevili zájem v Českém Krumlově vystoupit za ne zcela komerčních podmínek. Rovněž i my, jakožto nositelé akce 
hodláme obzvláště vůči občanům města dodržet víceméně nekomerční charakter akce (řada již uplynulých koncertů byla se vstupným dobrovolným, pro tento cyklus 
spíše zvažujeme vstupné povinné, leč symbolické). 
 
55 Smyčcový orchestr Český 

Krumlov, 
42396387 

Vánoční mše J. J. Ryby, 
prosinec 2011 

80 000 30 000 63% 63 18 000 18 000 

Mše J.J. Ryby, která se uskutečňuje každoročně v Zámecké jízdárně, je pouze název společenské akce, která má vždy 2 části. Jako sólisté zpívají zpěváci 
Jihočeského divadla české Budějovice. Náklad na provedení přesahuje částku 75.000 Kč, z čehož činí pouze pronajmutí jízdárny minimálně 39.000 Kč. Většinu 
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prostředků získává orchestr ze sponzorských darů. 
První část je věnována sólovým vystoupením známých interpretů nebo nadějných mladých umělců a ve 2. části zazní vánoční mše J.J. Ryby s doprovodem 
Smyčcového orchestru. Mše je zpívána sborem Česká píseň Prachatice nebo sborem Velešín. Zástupce sboru Perchta sdělil, že s naším orchestrem nebude 
spolupracovat 
62 Asociace historického 

tance, o.s., 
26995620 

Mezinárodní kurz historických tanců „Jak se 
tančilo za Rožmberků“ a VI. Historický maškarní 
ples INKOGNITO, věnovaný době Rožmberské, 
27.9. - 2.10.2011 

60 000 20 000 67% 61 10 000 10 000 

16. ročník  Mezinárodního kurzu  historických tanců se bude konat již po šesté v Českém Krumlově a bude letos zaměřen na tance dlouhé vlády Rožmberků, tj. od 
období gotiky do období manýrismu. Hlavní pozornost bude věnována tancům, které se nejpravděpodobněji mohly tančit na rožmberském dvoře. Kurz bude 
dvoustupňový, v jednom stupni se budou učit a rekonstruovat jednodušší tance skupinové, ve druhém náročnější párové tance, zejména ty, se kterými přišel do 
kontaktu Vilém z Rožmberka na císařském dvoře. Kurz, který je určen všem, kdo se chtějí poučit o taneční – ale i hudební – kultuře doby Rožmberků. Těm, kteří 
absolvují kurz v předepsaném počtu hodin bude vystaveno Osvědčení, neboť kurz má akreditaci MŠMT pro DVPP. Kurz bude zakončen vystoupením absolventů 
kurzu v dobových kostýmech v rámci chystaného 6. Historického maškarního plesu INKOGNITO v prostorách Jezuitského sálu bývalé jezuitské koleje (dnes hotel 
Růže), tj. prostory určené pro konání velkých společenských akcí v době posledních Rožmberků. Tento historický ples bude otevřen široké veřejnosti (podmínkou 
účasti bude jen dobový kostým a škraboška). Tance se budou tančit na živou hudbu a jejich jednodušší skupinové formy se budou učit přímo na místě. Součástí 
tohoto společenského večera bude i ochutnávka krajových kulinářských specialit, vyrobených podle místních starobylých receptur. 
63 KAOS, o.s., 

22848177 
Akusticky nad řekou, 
1. 7. - 30. 10. 2011 

205 000 60 000 71% 59 18 000 18 000 

V rámci projektu Akusticky nad řekou by KAOS o.s. rádo představilo sérii akustických koncertů místních, regionálních, republikových i zahraničních kapel. Jednalo by 
se o ojedinělé produkce, které vybrané kapely běžně nepořádají.  
Dále bychom rádi umožnili přístup především místním (ale také samozřejmě českým i zahraničním turistům) do jedné z nejatraktivnějších lokalit v našem městě – 
terasa hotelu Růže.  
V rámci projektu jsou již se zmiňovaným hotelem dohodnuty příznivé cenové podmínky pro koncertní publikum (zejména ceny občerstvení) a tím jim zprostředkování 
kulturního zážitku v cenové relaci, která je pro běžného pracujícího občana dosažitelná.  
V budoucnu bychom rádi tento prostor nabídli začínajícím místním i zahraničním umělcům, aby tak mohli rozvíjet svou činnost a budeme doufat, že jim tím 
pomůžeme k vzestupu v jejich kariéře.  
Do budoucna bychom chtěli také vytvořit limitovanou sérii živých nahrávek z těchto produkcí a tak přispět k podpoře propagace našeho města a regionu prezentací a 
prodejem těchto jedinečných nahrávek. 
Koncerty budou probíhat v datech: 
22. 7. 2011 Jan Spálený a ASPM 
12. 8. 2011 Mňága a Žďorp 
26. 8. 2011 Xavier Baumaxa 
16.9. 2011 Radim Hladík a Blue Effect 
68 Petr Jirotka, 

 
 ČESKÝ TALENT - Jihočeský VRABČÁK 2012“ - 
prezentace všech vítězů Jihočeského 
VRABČÁKA", 
25. 9. 2011 

52 000 36 000 31% 54 13 000 13 000 

Prezentace největší pěvecké soutěže v Jihočeském kraji - celorepublikové "Český talent - Jihočeský vrabčák". Vystoupení všech vítězů předešlých ročníků. Příprava 
na I. kolo, které by se mělo v českém Krumlově uskutečnit při svatováclavských slavnostech 2012. 
Od 14 hodin proběhne dětské odpoledne plné soutěží, her, diskotéky a v závěru pěvecká soutěž "Českokrumlovský zpěváček 2011". Po zábavném dětském 
odpoledni bude následovat volná Svatováclavská zábava, plná pěveckých hostů do 22 hodin. 
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64 Lukáš Antonín Dvořák 

 
Historický průvod k ukončení letní turistické 
sezóny 2011, 
29.10.2011 

43 000 25 000 42% 45 0 0 

Od Městského divadla v Horní ulici vychází kostýmovaný průvod s koňmi, složený zejména z místních spolků věnujících se studiu a oživení dob dávno minulých 
(historický šerm, tanec a hudba). Průvod za zvuku bubnů a historické hudby prochází městem Český Krumlov po trase: Horní ulice – náměstí Svornosti – Široká ulice 
– Dlouhá ulice – Radniční ulice – Latrán, poté průvod vchází do areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov na I. zámecké nádvoří, kde nejprve příchozí průvod 
fanfárou uvítá místní spolek trubačů a poté i „zámek“ zvoněním zvonů.  
Na II. zámeckém nádvoří vítá příchozí honorovanou společnost místní hofmistr s manželkou. Po krátkém uvítání poddaných vladařem domu rožmberského následují 
scénky místních ochotnických spolků (v případě větší účasti vystoupí některé spolky již na náměstí Svornosti). Po cca 30 – 40 minutách programu se průvod za 
zvuku fanfár prochází areálem zámku do zámecké zahrady, kde je pro účastníky připraveno lehké občerstvení.    
66 Ivo Kristián Kubák VIJ - divadelní představení, 

1. 8. - 15. 8. 2011 
121 000 41 000 66% 25 0 0 

Vij je inscenačním projektem, scénář napsala Marie Nováková (studentka dramaturgie na DAMU), která je zároveň dramaturgyní inscenace. Text hry vychází ze 
stejnojmenné povídky Nikolaje Vasilijeviče Gogola a čerpá také z mýtů a náboženství starých Slovanů. Hra je  psána pro konkrétní umělecký soubor Tygr v tísni a 
pro konkrétní prostor: mlýn ve Zlaté Koruně. Soubor Tygr v tísni v létě roku 2010 již v prosotrách Zlaté Koruny nazkoušel a hrál inscenaci Krabat. Ta byla uváděna  
ve mlýně ve Zlaté Koruně v období 8.-15. srpna 2010 a zároveň získala vítězství na soutěžním pohádkovém minifestivalu pořádaném v rámci každoročního 
pražského festivalu Vyšehrátky. 
  
Naše dramaturgická koncepce se zakládá na inspiraci jedinečným prostorem, geniem loci starého mlýna, za jehož zdí se tyčí gotický štít kláštera. Temný a mystický 
příběh Vij chceme nazkoušet a odehrát v plenéru, na dvoře mlýna, využít všech zákoutí, nerovností terénu, míst dobrých i zlých, posvěcených i znesvěcených. Nejen 
předvedení, ale právě samo inscenování bylo bude jakýmsi rituálem, zkoumáním tajemství místa, vyrovnáváním se s vlastními strachy a limity. 
60 Folklórní klub - soubor 

Růže Český Krumlov, 
46622187 

Adventní koncerty, 
listopad-prosinec 2011 

52 000 36 400 30% 24 0 0 

Folklórní soubor Růže by rád připravil s dětským folklórním souborem Jitřenka sérii adventních koncertů v domech pro seniory. Tento svůj program bychom završili 
adventním koncertem pro širokou veřejnost v Městském divadle Český Krumlov.  
Našim cílem je navštívit dům seniorů nejen v Českém Krumlově, ale i podobná zařízení  v blízkém okolí našeho města. 
Cílem projektu je připravit pro soubor takové podmínky, aby mohl adventní koncert připravit tak, aby byl program na vysoké úrovni, která by odpovídala požadavkům 
na koncerty adventního času. 
Klíčovou aktivitou je příprava programu pro seniory, kteří se už nemohou aktivně vydat na koncerty připravované v oficiálních prostorech divadel a koncertních síní.  
Cílová skupina, na kterou je projekt zaměřen: Projekt je zaměřen  především na seniory, ale i na široké spektrum společnosti. Programy souboru navštěvují diváci 
nejrůznějšího věkové složení. 
Harmonogram projektu: Listopad - prosinec 2011. 
 
65 Petr Sládek Kniha - Krtek  15 000 10 000 33% NEHODNOCENO _ _ 
Stručný popis projektu: kniha Krtek – autor textu a ilustrací Petr Sládek - krátka  ilustrovana kniha pro děti i dospěle. 50 stran . Jako bibliofilie bylavystavena na 
Grafice roku a ceně Vladimíra Boudníka  Předmluva Doc. Jaroslav Toman katedra dětské literatury Jihočeské university, uprava Pavel Růt , redaktorka Alena 
Pokorná - Argo  vydá nakladatelství ARGO Milíčova 13 Praha 3  
Cíle projektu: pobavit děti i dospělé 
Klíčové aktivity projektu:  v letosnim roce udělat přípravu knihy pro tisk. Text  a ilustrace jsou hotové. Pavel Růt vytvarný redaktor Arga by se ujal designu knihy.  
Cílová skupina, na kterou je projekt zaměřen:deti i dospělí 
Harmonogram projektu:  rok 2011 
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70 KoCeRo, – komunitní 

centrum Romů, o.p.s., 
26107287 

Krumlovostar Čercheňa, 
15.9.2011 – 31.12.2011 

41 646 25 455 66% NEHODNOCENO _ _ 

Taneční soubor Krumlovostar Čercheňa má už několikaletou tradici. Jak již z názvu vyplývá, jde o taneční soubor, který pomáhá dětem a mládeži romské menšiny 
naučit jejich národní tance a získat povědomí o této velmi zajímavé kultuře, a toto umění předávat dál prostřednictvím různých vystoupení na festivalech či 
slavnostech, které Český Krumlov pořádá. Největší problémem je sehnat finanční prostředky na kostým a mzdové náklady na pracovníka, který pravidelnou činnost 
vede. 

 


