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Český Krumlov opravil synagogu, další perlu třetího meandru řeky Vltavy
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   Opravená synagoga, která byla v uplynu-
lých dnech zpřístupněna veřejnosti, bude 
dalším důvodem k tomu, aby lidé objevili 
méně známou tvář tohoto města. Na 
levém břehu Vltavy má tak Krumlov další 
perlu. Otevření synagogy je významným 
bodem programu Zemské výstavy spojují-
cí od letošního dubna města jižních Čech 
a Horních Rakous. Synagoga je nejen 
novým magnetem pro turisty, ale i důleži-
tým symbolem. Budova postavená v roce 
1911 plnila svůj účel jen do záboru Sudet 
v  roce 1938 a poté byl její osud velmi 
pohnutý. Po 2. světové válce sloužila krátce  

 
   

jako modlitebna pro vojáky americké 
armády, posléze byla využívána evangelic-
kými církvemi a nakonec se stala skladiš-
těm. V poválečném období se objekt stal 
majetkem města, které ho po roce 1990 
vrátilo do rukou Židovské obce.
 Oprava synagogy patří do projektu 
takzvaného třetího meandru, což je území 
na levém břehu Vltavy jižně od historické-
ho jádra. V této části města se nachází také 
Museum Fotoateliér Seidel a domek 
Egona Schieleho,  jejichž obnova je stejně 
jako synagoga dílem Českokrumlovského 
rozvojového fondu (ČKRF). Synagogu 

         
      

vlastní pražská Židovská obec, od níž si ji 
ČKRF pronajal a zrekonstruoval pro účely 
kulturně společenského a duchovního 
centra. V  zimní modlitebně synagogy 
najdou návštěvníci stálou expozici „Svět 
českokrumlovských Židů“, která informa-
ce o osudech těchto lidí rovněž dokládá 
soudobými fotografiemi z  významných 
českokrumlovských ateliérů Seidel a Wolf.  
  Náklady na opravu a vybavení synagogy, která 
je jednou z  mála dochovaných staveb svého 
druhu v jižních Čechách, dosáhly zhruba 16,9 
milionů korun a z 92,5 % celkových výdajů 
jsou hrazené z ROP Jihozápad.  

     Program jednání zastupitelstva
čtvrtek 30. květen 2013 od 16 hodin           
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro 

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo 

Foto Libor Sváček 
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Den dětí s DDM  
a máma pohádku „Čarodějnice Josefína“, 
v průběhu dne proběhnou hudební a pohybo-
vá vystoupení dětí a hudebního seskupení 
Hanča a Lucka, děti mohou jezdit na poníkovi 
a koni a navštívit zvířecí koutek, nebudou 
chybět ani další atrakce pro děti, občerstve-
ní…. K  dispozici bude i dětský koutek pro 
rodiče s malými dětmi, kde je mohou přebalit, 
nakojit a pohrát si s nimi.

2. trasa pro děti a mládež od 10 let 
„KRUMLOVSKÉ PUTOVÁNÍ“
Start: 9.30 – 13.00 hodin na Dopravním 
hřišti u DDM nebo u rybníka na Horní Bráně 
(místo startu si mohou děti vybrat).
Cestou po Českém Krumlově jsou pro děti 
připraveny úkoly sportovní, adrenalinové 
i vědomostní.
Putovní zastavení: 
·  DDM - ukázky práce s policejním psem, 
prohlídka policejního auta a motorky, střelba.
·  Krumlovské putování – návštěva Zemské 
výstavy v Židovské synagoze a plnění úkolů na 
základě prohlídky fotografické výstavy 
vědomostní kvíz z historie a památek města, 
kdy odpovědi budou děti hledat po cestě 
historickým centrem města.
·  Rybník na Horní Bráně - aquazorbing, 

  
 

 

  

 
 

 

 
 

 

slalom na raftech a mořském kajaku, záchra-
nářské desatero, ukázky výcviku záchranných 
psů, ukázky záchranného sportu.
· Městské divadlo - zábavný koutek pro velké 
děti - deskové hry.
Cíl: Adrenalinová jízda lanovkou přes řeku 
k Pivovarským zahradám. Jízda na lanovce 
bude jako odměna pro děti, které splnily 
všechny úkoly a prošly všechna stanoviště. 

Závěrem chceme poděkovat všem partnerům, 
bez nichž bychom nemohli připravit tak 
bohatý program: Vodní záchranná služba 
ČČK Český Krumlov, Rodinné centrum 
Krumlík, KoCeRo, PRO-SPORT ČK o.p.s., 
ZEMSKÁ VÝSTAVA JIŽNÍ ČECHY 
&  HORNÍ RAKOUSKO, Policie ČR, 
MĚSTSKÉ DIVADLO Č. KRUMLOV o.p. s., 
SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HA-
SIČŮ Č. KRUMLOV,  Volnočasové přírodní 
centrum "Pepíno" o. s., LANOVKA - 
p. ŠPANILLER, VODNÍ ZORBING - 
p.  ŠIMKOVÁ, STUDENTI SZŠ a SOU 
Tavírna, MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO 
SVAZU Č. KRUMLOV a další dobrovolníci.
Den dětí finančně podpořilo město Český 
Krumlov a MV ČR.

 

 

  Dům dětí a mládeže pořádá v neděli 
2. června u příležitosti Dne dětí tradiční akci  
v  Městském parku, a tentokrát i na dalších 
místech města. Rádi bychom dětem připravili 
pěkný den plný her, soutěží a zábavy. Nabíd-
neme program pro malé děti, ale i trasu pro 
větší děti. Vstup je pro všechny účastníky 
bezplatný. Při realizaci programu nám vydatně 
pomáhají  další organizace pracující s  dětmi, 
místní sdružení, veřejné složky města, 
záchranného systému a mnoho dalších dobro-
volníků.

Program
1. trasa pro děti do 10 let
 „POHÁDKOVÝ PARK“
Start: 9.30 – 13.00 hodin v Městském parku.
Děti se mohou těšit na 14 pohádkových 
stanovišť, kde budou plnit zábavné úkoly. Den 
bude zpestřen doprovodným programem. 
V 11.00 hodin zahraje dětské divadlo Táta 

    

 

 

Město získalo finance na provoz Domova pro matky s dětmi 
a Domu na půl cesty  

nabídky, a získat tak finanční prostředky na 
zajištění poptávané kapacity a kvality vymeze-
ných sociálních služeb.  

    Město Český Krumlov v rámci vyhlášených 
veřejných zakázek podalo nabídky na zajištění 
poskytování sociálních služeb Domov pro 
matky s dětmi a Dům na půl cesty. Nabídky 
byly Radou Jihočeského kraje schváleny jako 
vítězné a mezi městem a Jihočeským krajem 
došlo začátkem měsíce dubna k uzavření 
Smluv o zajištění předmětných sociálních 
služeb. Dané sociální služby tak budou 
v období 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014 finančně 
podpořeny částkou necelých 3,9 mil. Kč. 

  Domov pro matky s dětmi a Dům na půl 
cesty již byly finančně podpořeny v rámci  

  
 

 

  

 
 

 

 
 

 

realizace předchozího individuálního projektu 
Jihočeského kraje "Podpora sociálních služeb 
v Jihočeském kraji", který byl rovněž podpořen 
z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu. Na období 1. 4. 2009 - 30. 6. 2012 
město získalo finanční prostředky ve výši 
necelých 6,6 mil. Kč. 

Více o projektu najdete na oficiálních 
stránkách města: www.ckrumlov.cz.

Tento projekt je financovaný z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu ČR.

 

 

  Jihočeský kraj v současné době realizuje 
projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočes-
kém kraji II.", který je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Cílem projektu je zajistit  
dostupnost vybraných druhů sociálních služeb 
na území Jihočeského kraje. Podpora sociál-
ních služeb je poskytována v  návaznosti na 
jejich plánování za účelem optimalizace sítě 
sociálních služeb v Jihočeském kraji provádě-
né v souladu s přípravou Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. 
V rámci projektu budou finančně podpořeny 
základní činnosti poskytovatelů sociálních 
služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. 

   Za tímto účelem realizátor projektu, Jihočes-
ký kraj, v únoru tohoto roku vyhlásil veřejné 
zakázky, v rámci nichž mohli poskytovatelé 
sociálních služeb v Jihočeském kraji podat 

    

 

 

Text Štěpánka Kučerová
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kterou si nemůže nechat ujít. Roman Kresta se 
navíc stal tváří letošního 41. ročníku.
  Na startu tentokrát nebude chybět ani celá 
řada závodních speciálů se starším rokem 
výroby bojujících o cenné vteřinky v  rámci 
Mistrovství České republiky v  rally historic-
kých automobilů, součástí doprovodného 
programu bude exhibice Rallye Legend, závod 
vozidel s  alternativním pohonem New 
Energies Rallye Český Krumlov a také závod 
rádiem řízených elektrických modelů automo-
bilů v měřítku 1:10.

     

 

 

Kdy se přijít podívat do českokrumlovské 
Jelenky?
Slavnostní start 
- pátek 24. 5. od 16.30 hodin
Cíl soutěže a předání cen 
- sobota 25. 5. od 16 hodin
Slavnostní vyhlášení vítězů 
- sobota 25. 5. od 20 hodin
Veškeré informace o 41. Rallye Český Krum-
lov 2013 včetně startovní listiny, kompletního 
programu, map a diváckých míst najdete 
v  oficiálním programu soutěže nebo na 
internetových stránkách www.rallyekrumlov.cz.

 

 Jedna z  nejvýznamnějších sportovních 
událostí letošního roku na jihu Čech se 
uskuteční ve dnech 24. a 25. května na 
silnicích Českokrumlovska. Tradiční Rallye 
Český Krumlov se zapíše do historie svým už 
jedenačtyřicátým ročníkem.
 Přestože několik posledních let je pro 
celkovou koncepci prestižního závodu 
významnou lokalitou českobudějovické Výsta-
viště, centrum rallye stále zůstává v podzámčí. 
Prostory gymnázia budou opět využity pro 
ředitelství, na parkovišti Jelenka se objeví 
startovní rampa i tradiční pivní stan a vedlejší 
odstavná plocha bude sloužit jako uzavřené 
parkoviště pro soutěžní vozy po sobotním 
dojezdu do cíle.
  Fanoušci se na trati čtrnácti rychlostních 
zkoušek opět můžou těšit na souboje těch 
nejlepších pilotů, kteří se pravidelně účastní 
Mediasport Mezinárodního mistrovství 
České republiky v rally, a to včetně sedminá-
sobného vítěze Rallye Český Krumlov 
Romana Kresty.
  Přestože bývalý tovární jezdec Fordu 
v  mistrovství světa pro letošní rok svůj 
program radikálně omezil, krumlovská soutěž 
je pro něj  - jak sám uvedl - srdeční záležitostí,
  

 
  

 

  

 

území, které je spolu s městským parkem 
nejvýznamnější a nejrozsáhlejší plochou 
veřejné zeleně v intravilánu města. Do této 
doby těžko dostupné území bývalých zahrádek 
bylo přístupné pouze neformálně vyšlapanými 
pěšinkami. Nově vybudované cesty s mobiliá-
řem a veřejným osvětlením umožní občanům 
a návštěvníkům využít plochy veřejné zeleně, 
hrací prvky a hřiště k aktivnímu odpočinku 
a posezení v příjemném prostředí. Určujícím 
rysem celého projektu je snaha o citlivý 
přístup v  exponované lokalitě zámeckého 
předpolí využitím jednoduchého tvarosloví 
a přírodních materiálů.
   Původní projektový záměr rovněž počítal 
s vybudováním lávky pro pěší přes tok Poleč-
nice v místě pod zastávkou na Špičáku. Město 
se však s ohledem na obdržení nižší dotace 
rozhodlo od výstavby nové lávky upustit s tím, 
že v budoucnu se bude snažit uvolněním 
vlastních finančních prostředků zrealizovat   

     

 

i tuto část projektu, která by výrazně zvýšila 
atraktivitu daného území. 
   Realizací druhé části projektu dojde na pěší 
stezce od ul. Objížďková k lávce u pivovaru 
k výměně nevhodně zvoleného mlatového 
povrchu za chodník z odseků, vybudování 
opěrné zdi, výměně zábradlí a veřejného 
osvětlení a vybudování nového schodiště 
u lávky u pivovaru. Rekonstrukce lávky obnáší 
kompletní výměnu mostovky a zábradlí, 
rekonstrukci obou nástupních ramp - vybudo-
vání jednoho ramene ocelového schodiště 
umístěného na straně směrem k Náplavce, 
protikorozní ošetření nosníků a úpravu pilířů. 

 

   V září minulého roku byly v rámci realizace 
projektu podpořeného finančními prostředky 
z ROP NUTS II Jihozápad zahájeny stavební 
práce na vytvoření vycházkového okruhu 
s doplňkovými volnočasovými aktivitami 
v části Jelení zahrady přiléhající ke Státnímu 
hradu a zámku Český Krumlov a na rekon-
strukci cesty pro pěší vedoucí od ul. Objížďko-
vá po lávce přes řeku Vltavu na Náplavku - 
součástí stavebních prací je rekonstrukce lávky 
přes Vltavu u pivovaru. Stavební práce v Jelení 
zahradě by měly být ukončeny do konce 
měsíce května, rekonstrukce lávky u pivovaru 
a obnova cesty pro pěší bude probíhat do 
poloviny měsíce června. Obě části projektu by 
pak měly být veřejnosti zpřístupněny nejpoz-
ději do konce měsíce června.
    Projekt v části, kterým je zvelebována pravo-
břežní část Jelení zahrady, vycházel z dlouho- 
dobého záměru města zpřístupnit široké 
veřejnosti dlouho opomíjené a zanedbávané
 
  

 

  

 

Stavební úpravy Jelení zahrady a rekonstrukce pěší stezky 
přes lávku u pivovaru jsou již u konce 

Rallye Český Krumlov 2013 startuje!

Text Štěpánka Kučerová, Petr Pešek

Text Pavel Kacerovský

Projekt Vytvoření nových přístupových tras 
k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových 

aktivit je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/16.02543

Sedminásobný vítěz Rallye Český Krumlov Roman Kresta se Škodou Fabia Super 2000 na trati loňského ročníku navigovaný 
Petrem Grossem. Foto: Josef Petrů
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působili na konci 19. a v první polovině 
20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, 
Freistadtu a Bad Leonfeldenu. Významným 
přínosem expozice je její zaměření na všechna 
čtyři místa konání Zemské výstavy 2013. 
Cílem je ukázat podobnosti na české i rakous-
ké straně a prostřednictvím vybraných 
fotografických námětů prezentovat region 
jako jeden celek. Výběrem témat fotografií se 
tvůrci výstavy snažili o zachycení obrazu celé 
společnosti konce 19. a počátku 20. století. 
Tímto způsobem vznikly průřezem všech 
společenských vrstev následující kapitoly: 
Duchovní; Vrchnost; Továrníci; Pivovarníci 
a skláři; Hostinští a hoteliéři; Hokynáři; 
Řemeslníci a zemědělci; Spolková činnost; 
Školství; Lékaři, četníci a úředníci. Jednotlivé 
kapitoly jsou doplněny o skutečné příběhy 
známých osobností i obyčejných lidí z České-
ho Krumlova a blízkého okolí. Výstava osloví 
nejen zájemce o fotografii, ale také badatele 
v jiných oborech, např. v etnologii, religionisti-
ce, historii nebo architektuře. Zároveň je však  
připravena poutavou formou zaujmout 
i širokou veřejnost.
    

     

 

 

  Umístění expozice je vskutku netradiční. 
Výstava „4 fotografové – 2 země – 1 region“ je 
prvním projektem svého druhu, který se 
představuje ve zrekonstruované židovské 
synagoze. Svému účelu tento sakrální objekt 
sloužil v letech 1909 - 1938. Po osvobození 
Českého Krumlova se budova využívala jako 
kostel pro americké vojáky a poté do roku 
1968 jako modlitebna Církve československé 
husitské. Během rekonstrukce zámeckého 
divadla byly v bývalé synagoze uskladněny 
vzácné barokní kulisy. Dílčí záchranné opravy 
synagogy probíhaly od roku 2008. Jako stálá 
expozice bude v objektu umístěna i výstava 
o historii židovství na Českokrumlovsku.
  Stopy našich předků jsou patrné všude kolem 
nás. Některé z nich zmizely jako kruhy na 
vodě, jiné jsou doslova vytesány do kamene 
a přetrvají věky. Je na nás, abychom v těchto 
stopách pokračovali k místům, kde se naše 
cesty spojí. Takovým místem je opravená 
židovská synagoga, které byl vdechnut nový 
život, aby mohla pokračovat ve svém původ-
ním poslání – setkávání lidí dobré vůle. 
Takovým místem je i Zemská výstava 2013. 

 

    S cílem představit prolínající se osudy dvou 
národů a přispět k upevnění vzájemných 
vazeb, bude v roce 2013 na území Jihočeského 
kraje zahájena historicky první přeshraniční 
zemská výstava. Její brány se otevřou v dubnu 
2013 a jednotlivé expozice budou k vidění až 
do listopadu téhož roku v několika městech 
v jižních Čechách a Horním Rakousku. Český 
Krumlov, Vyšší Brod, Bad Leonfelden 
a Freistadt představí návštěvníkům expozice 
zaměřené na život v příhraničí, kulturní 
a umělecké poklady, rozvoj obchodu, hospo-
dářství a další prvky, které ovlivnily vztahy 
Čech a Rakouska.
  Město Český Krumlov nabídne v rámci 
Zemské výstavy hned dvě rozsáhlé expozice. 
Návštěvníci budou moci zavítat do Regionál-
ního muzea na výstavu nerealizovaných 
projektů, které se váží k regionu jižních Čech 
a Horního Rakouska. Druhá výstava pod  
názvem „4 fotografové – 2 země – 1 region“ 
představí  v prostorách nově zrekonstruované 
českokrumlovské židovské synagogy práci čtyř 
fotografů – Josefa Seidela, Josefa Kashofera, 
Kaspara Obermayra a Karla Hebsackera, kteří 

 

 
  

 

  

 

Výstava v synagoze: 4 fotografové, 2 země, 1 region 
Expozice v rámci Zemské výstavy jižní Čechy – Horní Rakousko 2013 
Text Ivo Janoušek, Jan Palkovič
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ších  členů Queen, kytaristy Briana Maye 
a bubeníka Rogera Taylora, a matky Freddie 
Mercuryho Jer Bulsary. Skladatel i dirigent 
v  jedné osobě Tolga Kashif sklidil nadšené 
standing ovations dvoutisícového publika. Brian 
May Kashifa označil za nejlepšího pokračovate-
le romantické tradice, který ovšem boří pravidla 
symfonické formy a pozdvihuje odkaz skupiny 
Queen do zcela jiných dimenzí. Nahrávka této 
symfonie získala nominaci na cenu Classical 
Brit Awards v kategorii Album roku.
   Tolga Kashif nám v rozhovoru o zrodu díla  
řekl: „Zpočátku jsem si nebyl jist, zda lze podobný 
hudební materiál převést do schémat klasické 
hudby, ale když jsem se probral původními 
verzemi písní až do jejich kompozičních základů, 
uvědomil jsem si, že tam lze nalézt témata silná 
a někdy i lyrická, která by člověk v rockové oblasti 
neočekával. Skupina Queen vždycky vstřebávala 
různé vlivy, tím spíš samotný Freddie Mercury, 
který studoval uměleckou školu a věnoval se třeba 
i baletu. Podle mého názoru měl stejně velký 
a neopakovatelný talent jako třeba Pavarotti 
nebo Perlman.“  

     

 

 

  Mezinárodní hudební festival Český 
Krumlov uvede poprvé v  České republice 
unikátní projekt – The Queen Symphony, 
třináct melodií legendární kapely Queen 
přenesených do monumentálního symfonic-
kého díla. V  netradiční symfonické podobě 
zazní např. melodie písní We Will Rock 
You, Radio Gaga, The Show Must Go On, 
Bicycle Race či We Are The Champions. 
Dirigovat bude sám autor symfonie, britský 
skladatel a dirigent Tolga Kashif. Festival 
plánoval uvést tuto symfonii už loni v  létě, 
avšak bouřka, která se v onen den prohnala 
nad Českým Krumlovem, proměnila 
Pivovarskou zahradu v  jezero, v  němž  
nebylo možné hrát. Letos snad bude počasí 
milosrdné a The Queen Symphony zazní 
v Pivovarské zahradě 20. července.
   Už roku 1974 prohlásil frontman skupiny 
Queen Freddie Mercury, že by byl rád, aby 
„jiní hudebníci vtiskli skladbám skupiny vlastní 
pečeť“. Tolga Kashif toto přání naplnil. Jeho 
dílo The Queen Symphony volně vychází 
z nejznámějších písní rockové skupiny Queen, 
ale osobitě je rozpracovává pro symfonický 
orchestr a dva pěvecké sbory. Toto velkolepé 
orchestrální dílo o šesti větách se těší zájmu 
pořadatelů i publika na celém světě. The 
Queen Symphony byla poprvé provedena 
Královským filharmonickým orchestrem 
6. listopadu 2002 v Londýně za účasti někdej-
 
  

 

  

 

MHF Český Krumlov uvede symfonickou poctu skupině Queen 
Text Mirka Štípková

  Na otázku, zda při práci na symfonii spolu-
pracoval i s členy skupiny Queen, Tolga Kashif 
říká: „Když jsem se písněmi začal probírat, šlo mi 
víc o to, abych dokázal jejich témata uchopit po 
svém. Jsem totiž schopen pracovat pouze 
s takovým hudebním materiálem, se kterým sám 
souzním. Oceňuji však, že především Brian May 
a Roger Taylor mi výrazně pomáhali a dokonce tu 
a tam ocenili způsob, jakým jejich tvorbu 
rozvíjím. Bylo to pro mě největší odměnou.“
   A jaký má on sám, jakožto dirigent převážně 
klasické hudby, vztah k rocku? „Jsem přesvěd-
čen, že hudba má schopnost sdělovat své poselství 
v  nejrůznějších žánrech. A mám proto jako 
skladatel, dirigent i producent široký hudební 
záběr a žánrový rozsah, třebaže jsem vyrůstal na 
klasické hudbě.“
  The Queen Symphony bude v  Českém 
Krumlově provedena rezidenčním tělesem 
festivalu, Symfonickým orchestrem Českého 
rozhlasu. Zazpívají dva pěvecké sbory: 
Kühnův dětský sbor pod vedením Petra 
Louženského a Kühnův smíšený sbor vedený 
Markem Vorlíčkem.

 

Tolga Kashif

Chodili jste do výtvarného oboru LŠU a ZUŠ v Českém Krumlově?  
Vážení občané – současní žáci, bývalí žáci, současní rodiče, bývalí rodiče, popř. rodiče budoucích žáků

   Na podzim letošního roku (září 2013) oslaví výtvarný obor ZUŠ v Českém Krumlově 50 let od svého založení ak. sochařem Stanislavem 
Zadražilem a panem Leo Rosínem. Rádi bychom se dozvěděli co nejvíce zajímavostí z historie výtvarky, případně vydali vzpomínkový almanach. 
Proto hledáme pamětníky, žáky a absolventy minulých, obzvláště starších, ročníků. Prosíme, ozvěte se nám, přijďte, zavolejte, napište!  S velikou 
radostí uvítáme veškeré Vaše vzpomínky a především fotografie (k okopírování). Kontaktujte nás prosím na telefonním čísle  380 711 696  nebo 
mailem uveřejněným na našich webových stránkách www.zus-ceskykrumlov.cz.
Na spolupráci se těší současní výtvarníci Jana Holcová, Dita Průchová a Marek Borsányi.  
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  V pátek 14. června 2013 od 18.00 hodin srdečně zveme 
příznivce mladé jihočeské hudební scény na již osmý ročník 
dvoudenního multikulturního festivalu Cihelna-Vystupovat 
2013, který proběhne v  Chlumu u Křemže (areál bývalé 
cihelny). Na této akci vystoupí kapely: THE HUMP, IDIOT 
PRINCIP, PROCRASTINATION, A SWEATWATER 
TRICK, NEVER HOPE, TOSIRO, SCISSORS, DANGER 
LINE, TOKAREF, SMOLÍČKOVA POMSTA, SCHRÖ-
DINGEROVA KOČKA, SANDWITCH, ALL THE 
SECRETS INSIDE, SUICIDE, h. USA, OSA KILLERS.
Dále se můžete těšit na promítání filmů z produkce CPDM, 
o.p.s., Český Krumlov.
 
Vstupné na festival bude 180,- Kč (pátek – sobota) / 100,- Kč 
(sobota) 
Více informací naleznete na www.cihelnavystupovat.cz. 
Za přípravný tým: 
Ladislav Michalík, NZDM Bouda (projektové pracoviště 
CPDM o.p.s.), Jan Čermák, dobrovolník projektu a dlouholetý 
spolupracovník CPDM o.p.s.

 

  

 
 

 

 
 

 

•   Město Český Krumlov oznamuje záměr prodat formou výběrového řízení nejvyšší nabídce byt v Českém Krumlově. Jedná se o byt č. 160/2 
o velikosti 67 m2, 3+1 s příslušenstvím v prvním patře domu č. p. 160, ulice Lipová. Jedná se o volný byt v dobrém stavu v domě na sídlišti Mír 
v Českém Krumlově, část obce Domoradice. Dům je nově zateplený, byty mají nová okna, sklepní kóje. Součástí prodeje je i spoluvlastnický podíl 
na společných částech budovy a podíl na stavební parcele.
Podmínky: Zájemce o koupi shora uvedené bytové jednotky doručí městu Český Krumlov na doručovací adresu Městský úřad Český Krumlov, 
Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov ve lhůtě do 3. 6. 2013 nabídku, která bude obsahovat: jméno, adresu, rodné číslo 
a datum narození zájemce, v případě právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku, označení bytové jednotky číslem a návrh kupní ceny, 
která nebude nižší než 649. 000,- Kč. Nabídka bude v zalepené obálce viditelně označené "VŘ - prodej bytu č. 160/2". Bližší informace a případ-
nou prohlídku bytů je možné dojednat na tel. 380 766 605.  

•   Město Český Krumlov, Městský úřad Odbor správy majetku oznamuje ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění záměr prodat 
pozemky parc. č. 
• 219/61 (orná půda) část o výměře cca 280 m2
• 219/62 (orná půda) o výměře 3383 m2 
• 219/73 (orná půda) o výměře 942 m2
vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov

•   Město Český Krumlov vyhlašuje záměr pronájmu nemovitého majetku v souladu s usnesením RM č. 200/11/2013 ze dne 22. 4. 2013 formou 
výběrového řízení na pronájem části autobusového nádraží Český Krumlov. Nájemné bude sjednáno na dobu určitou, 30 let. Doručení písem-
ných nabídek bude v zalepené obálce adresované na Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov (v levém dolním rohu zájemce 
uvede nápis „AN Český Krumlov“): do 12.00 dne 26. 7. 2013.

 

 
 

 

 
 

 

Aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky 

 „Cihelna - Vystupovat 2013“ 
PLACENÁ INZERCE
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www.ckrumlov.cz/obcan 

Ani o víkendu nezůstanu bez pomoci… 
   Od 1. května 2013 rozšiřuje Osobní asistence své služby i na víkendy. Sociální služba osobní asistence pomáhá lidem se zdravotním 
postižením, včetně dětí od 1 roku věku, a seniorům při aktivitách běžného života v celém regionu Českokrumlovska a Kaplicka. 
Aktuálně mohou stávající i noví klienti terénní sociální služby Osobní asistence Český Krumlov využívat službu jak v pracovní dny, tak i o 
víkendech od 7.00 do 19.00 h. „Tímto rozšířením reagujeme na zájem ze strany stávajících uživatelů a rádi bychom tak přispěli k zajištění pomoci 
lidem se zdravotním postižením i seniorům o sobotách a nedělích, kdy se mohou ocitat sami či bez dostatečně zajištěné péče,“ uvedla vedoucí služby Jana 
Rošlapilová. Osobní asistence pomáhá v domácnosti, ve školách, školkách, při volnočasových aktivitách, všude tam, kde je potřeba. 
Službu osobní asistence poskytuje občanské sdružení ICOS Český Krumlov od roku 2008. Od 1. března nabízí Osobní asistence také možnost 
zvýhodněných cen (sazebník na www.css.krumlov.cz). Ročně pomáhají kvalifikované osobní asistentky přibližně 25 klientům z celého regionu. 
Kontakt pro nové zájemce: 
Mgr. Jana Rošlapilová – vedoucí služby
Tel.: 773 58 77 58
e-mail: roslapilova@latran.cz
www.css.krumlov.cz (sekce Osobní asistence) 
 
   

  

 

UPOZORNĚNÍ 
Prosíme občany, aby si překontrolovali včas platnost svých cestovních a jiných dokladů a vyřizovali své záležitosti včas a v dostatečném časovém 
předstihu před obdobím dovolených. Děkujeme. 
 
   

  

 

PLACENÁ INZERCE

Tiráž
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Číslo 05/2013 vyšlo 24. května 2013, uzávěrka byla 3. května 2013. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, náměstí 
Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 21. června 2013 s uzávěrkou 7. června 2013. 
Odpovědný redaktor: Olga Kneiflová, telefon 380  766  121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz. Korektury: Lenka Nováková. Grafická příprava: 
Dagmar Pešková. Přispěli: Ivo Janoušek, Jan Palkovič, Mirka Štípková, Štěpánka Kučerová, Petr Pešek, Pavel Kacerovský.
Foto: Libor Sváček, archiv města Český Krumlov. 
© Copyright město Český Krumlov, 2013
         

 
    

 

 





SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE ČESKÝ KRUMLOV
21. - 23. června 2013

INFORMACE PRO OBYVATELE a PODNIKATELE VE VNITŘNÍM MĚSTĚ

    Ve dnech 21. - 23. 6. 2013 proběhne v Českém Krumlově již 27. ročník Slavností pětilisté růže, jež obdržely titul Akce roku 2010 v České republice. Slavnosti 
pořádá město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond. 
   Slavnosti pětilisté růže přináší pro obyvatele a podnikatele některá omezení, která by mohla způsobovat nepříjemnosti. Těmto nepříjemnostem bychom rádi 
předešli, a proto jsme pro Vás připravili následující informace.

OBECNÉ INFORMACE
    Vstupné na akci bude uplatněno v pátek a v sobotu. V pátek, sobotu a neděli bude uplatněna uzávěra města pro vjezd vozidel do centra města (viz dále). Občané 
vnitřního města i pracující ve dnech slavností v prostoru záboru veřejného prostranství se musí prokázat vstupenkou při průchodu kontrolními místy. Více informací 

o Slavnostech pětilisté růže a program akce najdete na www.slavnostipetilisteruze.eu, nebo www.ckrumlov.cz/slavnosti 2013.

ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ a VSTUPNÉ NA AKCI
    V letošním roce se vybírá vstupné na území vnitřního města na základě pravomocného rozhodnutí MR o záboru veřejného prostranství, na němž jsou pořadatelé 
akce oprávněni vybírat vstupné. Jedná se o prostranství: ulice Horní, nádvoří Prelatury, Parkán, Masná, Šatlavská, Radniční, náměstí Svornosti, Nové město - 
Formanská, Latrán - k Červené Bráně, Klášterní, Zámecké schody, Kájovská, Na Louži, Hradební ulice, navigace podél řeky v Hradební ulici, Kostelní, ulice Široká 
včetně Ostrova, Panská, Panenská, Soukenická, Dlouhá, prostor za Hotelem Dvořák k ul. Radniční, Linecká - od Benešova mostu, Městský park – pouze k Hotelu 
Gold. 

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro obyvatele vnitřního města
   Pro Vás, kteří máte trvalé bydliště na území tohoto záboru veřejného prostranství, jsme připravili volné vstupenky, které Vám budou doručeny do poštovních 
schránek. Jako podklad pro vydání volných vstupenek používáme výstup z evidence obyvatel (pouze jména a adresy) dle trvalého bydliště. Proto ti, kteří nemají trvalé 
bydliště v místech záboru, volné vstupenky neobdrží. Vstupenku je nutno nosit v rámci akce oba uvedené dny – pátek i sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci.

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro obyvatele města Český Krumlov
   Obyvatelům Českého Krumlova, tak jako každým rokem, poskytujeme zvýhodněné vstupné. Zvýhodněná vstupenku na celé slavnosti pro obyvatele města pořídíte 
za 100,- Kč. Tyto vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji, a to v Infocentru na náměstí Svornosti, Unios Tourist service na I. zámeckém nádvoří a v pokladně 
Městského divadla Český Krumlov. Předprodeje můžete využít do pátku 21.6. do 14.00 hodin.Na branách do města ve dnech slavností již tyto vstupenky zakoupit nelze!

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro podnikatele a jejich zaměstnance s provozovnou v centru města   
     Pro Vás, kteří máte provozovnu na území tohoto záboru, jsme připravili jako již každoročně volné neprodejné vstupenky pro zaměstnance, kteří budou ve dnech 
Slavností v zaměstnání.Vstupenky si můžete vyzvednout od 11. do 20. června 2013 v účtárně MD v Horní ulici.Vzhledem k zneužívání tohoto systému vydávání 
volných vstupenek upozorňujeme, že pravidla vydávání těchto volných vstupenek byla zpřísněna a zároveň vám děkujeme za pochopení a spolupráci. 

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro návštěvníky akce, ubytované ve městě a organizované skupiny
    Všichni návštěvníci akce, tj. i návštěvníci ubytovaní v ubytovacích zařízeních v historickém centru města, jsou povinni uhradit vstupné. Vstupné v letošním roce 
činí:
•  Jednodenní vstupné: Pátek - dospělí 100,- Kč, Sobota - dospělí - 200,- Kč
•  Dvoudenní vstupné (permanentní vstupenka): Dospělí – 200,- Kč, Studenti – 100 Kč, pro držitele ISIC, ITIC karet, Děti do 15 let – 50 Kč
•  Organizované skupiny, hromadné objednávky - 150 Kč (pro skupiny nad 10 osob na základě písemné objednávky)
•  Vstup zdarma: Děti do 10 let, Návštěvníci v historických kostýmech (gotika, renesance), Držitelé ZTP 

POJIŠTĚNÍ AKCE
   Vzhledem k velké návštěvnosti mají pořadatelé akce sjednáno úrazové pojištění návštěvníků a pojištění odpovědnosti za škody. V případě nutnosti prosím 
neprodleně kontaktujte ředitele Městského divadla Český Krumlov na tel.: 380 727 364, 602 33 11 62, nebo elektronickou poštou na adresu info@divadlock.cz 

PARKOVÁNÍ A VJEZD DO MĚSTA
    Město bude uzavřeno pro vjezd motorových vozidel v pátek 21.6. od 12.00 hodin do 24.00 hodin. V sobotu 22.6. bude město uzavřeno pro vjezd motorových 
vozidel od 8.00 hodin, zásobování bude možné nejpozději do 9.00 hodin. Uzavírka města pro vjezd vozidel v sobotu bude od 9.00 do 24.00 hodin. Hlavní historický 
průvod projde městem v sobotu v 15.00 hodin. V neděli 23.6. bude omezen průjezd městem od 10.00 do 15.30 hodin.
     Žádáme Vás, abyste v době slavností neparkovali svá vozidla na území města, zejména pak na trase historického průvodu, a tím tak předešli možným nepříjem-
nostem. Doporučujeme Vám proto využít k parkování parkoviště mimo centrum města.

HUDEBNÍ PRODUKCE
    V případě, že máte zájem obohatit program slavností pro své hosty jakoukoliv hudební produkcí ve Vašem zařízení, žádáme Vás o respektování programu Slavnos-
tí pětilisté růže. Konkrétně pak žádáme, abyste se vyhnuli hlasitým hudebním produkcím v exteriérech, které negativně ovlivňují probíhající produkce v rámci 
hlavního programu a dodržovali platné vyhlášky města. Budeme velice rádi, budete-li své záměry konzultovat s námi, abychom si dohodli konkrétní podmínky 
a časy ku spokojenosti naší i vaší.

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
    Upozorňujeme na konání slavnostního ohňostroje, a to v sobotu 22. 6. 2013 od 24.00 hodin. Více jak patnáctiminutový ohňostroj bude odpálen z jižních teras 
Státního hradu a zámku a za objektem zámku z prostoru u Chvalšinského potoka.

VEŠKERÉ INFORMACE KE SLAVNOSTEM PĚTILISTÉ RŮŽE NALEZNETE NA 

www.slavnostipetilisteruze.eu a www.slavnostipetilisteruze.cz 




