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Český Krumlov se opět vrátí do období renesance

Foto Lubor Mrázek
Text Alena Binterová
Mimořádně oblíbená historická akce
Slavnosti pětilisté růže láká do našeho
města vždy přes 20 tisíc návštěvníků, kteří na
zámek, do ulic i zákoutí vnesou spoustu
zábavy a radosti. A také dějinných souvislostí,
z nichž se lze mnohému přiučit a ujistit se, že
máme být nač hrdi. Každým rokem vybíráme
z bohaté kroniky Českého Krumlova jeden
významný moment, který rozehraje
a působivě oživí zásluhy našich předků.
Tématem letošního 28. ročníku slavností
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je významná událost z let 1584 a 1585, a to
předání řádu Zlatého rouna, jež byl nejvyšším
říšským vyznamenáním uděleným Vilémovi
z Rožmberka. Kromě toho, že připomene
důležitý okamžik pro město i celou zemi, má
téma i další regionální kontext. Řád Zlatého
rouna bude letos v sezoně vystavený v klášteře
ve Vyšším Brodě.
Neopakovatelná atmosféra Slavností
pětilisté růže vyniká hlavně při kostýmovaných průvodech. Od pátku do neděle město
naplní vystoupení muzikantů, kejklířů,
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divadelníků, tanečníků, šermířů a dalších
umělců vybraných tak, aby ladili s duchem
renesance. Letos do Krumlova přijedou
například Tomáš Kočko či skupina Krless,
nebudou chybět ani místní oblíbenci Papouškovo sirotci, Lakomá Barka a řada dalších.
Celkem se v programu na deseti scénách
v historickém centru města vystřídá téměř
70 souborů při 170 vystoupeních. V hlavním
renesančním průvodu se objeví 650 kostýmovaných postav. Podrobný program naleznete
na www.ckrumlov.cz/slavnosti2014.

Program jednání zastupitelstva
středa 25. června 2014 od 16 hodin

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Úspěšné jaro českokrumlovských

Manželé Irena a Václav Kalkušovi získali
Mladičká Natálie Hůrková z Českého
v soutěži Rozjezdy roku ocenění za 1. místo ve Krumlova se stala mistryní světa v karate, a to
všeobecné kategorii v Jihočeském kraji za jejich hned třikrát. Zvítězila v těchto kategoriích:
stále více oblíbeny tekutý karamel.
kumite Ipon Shobu 12-13 let - 43 kg, kumite
WFK 12-13 let - 43 kg, kumite team 12-13.
Stalo se tak na Mistrovství světa WSKU 2014 Prishtina, Kosovo.

Družstvo dospělých badmintonistů SK
badminton Český Krumlov ovládlo baráž
a postoupilo do nejvyšší týmové soutěže. Svým
soupeřům nedali šanci a po 5 letech jsou opět
v extralize.

Medvíďata, hlavní oddělení českokrumlovského dětského sboru ZUŠ Český Krumlov, se
vrátila z Evropské sborové soutěže s velikým
úspěchem. V mezinárodní konkurenci (přes 90
sborů z celé Evropy) si na 62nd European
music festival for young people – Neerpelt,
Belgie pod vedením sbormistra Mgr. Lukáše
vyzpívala krásná ocenění v těchto 3 kategoriích:
• v kategorii C – smíšené sbory do 25 let
1. cenu
• v kategorii B – dívčí sbory do 25 let
1. cenu
• v kategorii G – folklór vlastní země
1. cenu „cum laude“ (se zvl. pochvalou poroty)

Sbor v rámci tohoto zájezdu navíc vystoupil
29. 4. 2014 na společném koncertě v Muzeu
české hudby Praha jako host chlapeckého
sboru Pueri gaudentes. Zájezd proběhl za
finanční podpory města Český Krumlov.

7. 4. 2014 se uskutečnilo krajské postupové
kolo celostátní přehlídky dětských pěveckých
sborů ve Strakonicích, na které byli odbornou
porotou vybráni jako reprezentanti Jihočeského kraje Brumlíci ZUŠ Český Krumlov
(přípravné oddělení českokruml. děts. sboru),
kteří získali ZLATÉ PÁSMO + přímý postup
do ústřed. kola v Uničově 23. - 25. 5. 2014.
Soutěž proběhla za finanční podpory města
Český Krumlov
Všem oceněným gratulujeme!

Nabitý první květnový týden

Historicky první českokrumlovský
majáles s kostýmovaným průvodem
studentů gymnázia se konal v rámci
jarní slavnosti Kozelný Krumlov.
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Do Českého Krumlova se sjeli
účastnící srazu rakouského Ferrari
klubu a náměstí Svornosti bylo plné
luxusních vozů.

Během první květnové soboty si Ve dnech 30. dubna - 1. května se
Český Krumlov připomenul 69. Český Krumlov proměnil v Kouzelvýročí osvobození města americký- ný Krumlov.
mi vojsky.

www.ckrumlov.cz/obcan

Českokrumlovské kláštery a jejich budoucí využití
Text Kateřina Slavíková

Na téma krumlovských klášterů ve vztahu ke
stavební zakázce bylo za poslední dva roky
popsáno hodně papíru. Nyní se však v obou
částech areálu postupně rozeběhne čilý stavební
ruch, a tak často zaznívají dotazy směřující
k budoucímu využití celého klášterního
komplexu a zejména jeho budoucího přínosu
pro obyvatele města. Vzhledem k tomu, že
připravované využití objektů a programové
náplně jednotlivých částí projektu jsou poměrně
rozsáhlé, tak bychom rádi využili následující čas
v průběhu rekonstrukce areálu k postupnému
představení využití jednotlivých objektů
i k podrobnějšímu seznámení s jednotlivými
partnery projektu, s jejich činnostmi a s programovými náplněmi, které pro celý areál připravují.
Úvodem k obecnému seznámení s budoucí
programovou náplní je nutné říci, že základní
náplň a využití objektů byly stanoveny již na
začátku celého projektu Revitalizace areálu
klášterů Český Krumlov při přípravě a zpracování žádosti o dotaci. Práce na tematické
a obsahové náplni projektu probíhají již od
roku 2007 a na jejich prvotní přípravě se
podíleli ve spolupráci s Městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem
partneři projektu, jimiž jsou: Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České,
Městské divadlo Český Krumlov, Umělecká
beseda Český Krumlov a Hof-Musici. Cíl
celého projektu revitalizace areálu klášterů
nejlépe vystihuje motto této části Integrovaného operačního programu – vracíme památky do života. Oba kláštery bývaly v minulosti
v rámci regionu významnými duchovními
centry vzdělanosti a kultury. Ambicí celého
projektu je jim tuto funkci navrátit.
Převážná většina činností je připravována
tak, aby se do budoucna rozšířila nabídka
vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit

pro všechny věkové skupiny obyvatel Českého
Krumlova a jeho bezprostředního okolí.
U bývalého minoritského kláštera v rámci
budoucího využití jeho objektů dojde v části
objektu velkého konventu k rozšíření Střední
uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České
o obor užitné fotografie. Přízemí téhož objektu
pak bude vedle výuky studentů SUPŠ využito
pro expozici klášterního života a umění
nazvanou Muzeum Středověký klášter. První
část expozice je orientována na převážně středověké výtvarné umění, které vznikalo v minulosti
v klášterech nebo pod jejich záštitou. Druhá část
pak je tematicky věnována běžnému životu
komunity mužské části kláštera. Klášterní kostel,
jenž se nachází v tomto areálu, bude i nadále
sloužit k účelům liturgickým. Počítá se však
i s jeho využitím pro koncerty duchovní hudby
a varhanní koncerty. Velká proměna však čeká
bývalé klášterní zahrady, které se po rekonstrukci
v řízeném denním režimu otevřou pro širokou
veřejnost. V budoucím využití zahrad jsou
uplatněny hlavně prvky naučné, odkazující na
jejich původní užívání, kdy mnichům sloužily jak
k pěstování hospodářských plodin, tak
k rozjímání a odpočinku, ale i k hrám. Příležitostně budou zahrady sloužit i k pořádání kulturních akcí, které souvisejí s programovými
činnostmi jednotlivých partnerů.
V druhé části areálu - v bývalém klášteře
klarisek, vzniknou po rekonstrukci areálu
řemeslné dílny a prostory určené pro nejrůznější kurzy, semináře a workshopy z oblastí
historických umění a řemesel a také tři stálé
expozice. První z expozic bude věnována
dennímu životu v ženské části kláštera a je
ideově pokračováním expozice klášterního
života ze sousedního minoritského kláštera.
Návštěvníkům se tak nabídne jedinečný
ucelený pohled na život ve středověkém

klášteře i na rozdílný život v obou bezprostředně sousedících klauzurách mnichů
a jeptišek. Na život v klášteře navazuje i další
expozice z historie pivovarnictví, které patřilo
k hospodářským činnostem provozovaných
klariskami v této části kláštera. Poslední
expozice - Expozice lidských dovedností, umu
našich předků je nejrozsáhlejší. Tato expozice
bude věnována dílem umění a dílem řemeslu
a jejich místu v běžném životě našich předků.
Všechny expozice mají jedno společné a to,
že se bude jednat o moderně pojaté interaktivní instalace s ponecháním velkého prostoru
pro návštěvníkovu zvídavost a touhu vyzkoušet si na různých příkladech, jak se to či ono
v době minulé provádělo nebo vyrábělo
i včetně dalších úkonů běžných dennímu
životu našich předků.
Posledním dílem v pestré paletě nového
využití bývalého kláštera klarisek je vznik
Centra barokních umění zaměřený na
badatelské činnosti v oblasti umění 18. století,
jež je výsledkem letité práce a badatelské
činnosti sdružení Hof-Musici na poli barokní
hudby, tance a dobového hereckého projevu.

Komise ministra kultury se shodla na vypsání mezinárodní
architektonické soutěže na nové řešení točny v Českém Krumlově
V pátek 11. dubna 2014 se na zámku
v Českém Krumlově po více než roční pauze
sešla Komise ministra kultury pro řešení
problematiky otáčivého hlediště a revitalizace
zámeckých zahrad v Českém Krumlově. Za
předsednictví ministra kultury Daniela
Hermana se komise shodla na dosažení řešení
problému otáčivého hlediště. Bude vypracován
návrh podmínek pro vypsání mezinárodní
dvoukolové architektonické soutěže na nové
řešení točny při zachování stejného umístění

nového projektu v zámecké zahradě. „Sdílíme
filozofii, že památky nemohou zůstat nevyužité a statické, ale je třeba je využít
i v kontextu dnešní doby,“ řekl ministr
Herman novinářům po skončení jednání
komise a dodal, „vracíme se k barokní době,
kdy se v zámeckých zahradách běžně odehrávala divadelní představení. Velmi dobře jsme
našli cestu, jak spojit podporu turistického
ruchu s péčí nad památkovým objektem.“

Foto starosta Českého Krumlova Dalibor Carda,
1. náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková,
ministr kultury Daniel Hermann
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Mezinárodní konference UNESCO v Kutné Hoře
Text Lucie Klenerová

Ve dnech 29. dubna – 2. května 2014 proběhla v Kutné Hoře pod záštitou ministra kultury
Daniela Hermana 10. regionální konference
Organization of World Herritage Cities
(OWHC) pro střední a východní Evropu.
Zástupce měst přihlášených u regionálního
sekretariátu v Budapešti přivítal v Rytířském
sále Vlašského Dvora starosta Kutné Hory Ivo
Šanc. Na zasedání dorazili kromě Kutné Hory
a Českého Krumlova i zástupci měst jako
například Praha, Třebíč, ze zahraničních měst
se zúčastnili reprezentanti rakouské Vídně,
slovenské Banské Štiavnice a Barďějova,
maďarské Budapešti, bulharského Nessebaru,
polské Varšavy, Krakova a Zamosce, tureckého
Istambulu a mnoha dalších. Po celou dobu
konání konference byl přítomen generální

tajemník organizace pan Denis Ricard, který
se aktivně zapojoval do jednání.
Ústředním tématem celé konference byla
problematika podnikání v historických
centrech měst a otázka reklamy. Zástupci
jednotlivých měst měli možnost si navzájem
vyměnit poznatky a zkušenosti s regulací
vývěsních štítů, billboardů, reklam, stánků
a předzahrádek a vyslechnout si i slova odborníků na slovo vzatých.
Vedle toho hosté jednali i o bližší spolupráci
v rámci regionu, dalších možnostech využití
programů v oblasti péče o památky a o jejich
přínosu občanům. V neposlední řadě se řešily
možnosti, jak dostat památky UNESCO více
do povědomí dětí a mládeže.
Čtyřdenní pobyt strávili zúčastnění nejen

prací, ale i prohlídkou městské památkové
rezervace jakožto památky UNESCO.
Konference byla završena podpisem memoranda, kterým všichni signatáři vyjádřili souhlas
s výstupy z konference a deklarovali zájem prohlubovat spolupráci členských měst UNESCO.

Foto Jan Šmok

Připomenutí 25. výročí pádu železné opony na gymnáziu i na hranicích
Text Filip Putschögl
V letošním roce si připomínáme 25 let pádu
železné opony. Město Český Krumlov
ve spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov
k tomuto výročí připravuje vzdělávací projekt
pro studenty gymnázia s názvem "Život
v demokracii".
Účastníky projektu bude celkem 50 studentů
Gymnázia Český Krumlov, kteří se zajímají
o historii a zároveň studují německý jazyk.
Studenti se v průběhu projektu dozví více
o revolučním roce 1989, o tom jak naše
společnost fungovala v době totality a zároveň
co všechno nám přinesla nabytá svoboda.
Úvodem do projektu bude exkurze do

muzea železné opony s odborným výkladem
pracovníků Regionálního muzea v Českém
Krumlově.
Těžiště projektu pak budou tvořit workshopy
s osobnostmi z Rakouska. Pozvání přijali
hornorakouský hejtman Josef Pühringer,
šéfredaktor hornorakouské ÖRF Johannes
Jetschgo a manažerka České spořitelny Brigitte
Lintner. Setkání se zahraničními osobnostmi
zprostředkuje studentům jiný pohled na danou
problematiku, než na jaký jsou v českém
prostředí zvyklí. Nadstavbou bude komunikace
v němčině s rodilým mluvčím.
Z průběhu projektu připraví studenti gymnázia ve spolupráci s Českokrumlovskou

televizí reportáž, která bude veřejnosti prezentována v Kině Luna v listopadu tohoto roku.
Při té příležitosti bude pro veřejnost uspořádána také projekce filmu Král Šumavy spojená
s přednáškou historika Davida Jana Žáka,
který se tématem dlouhodobě úspěšně zabývá.
Projekt svým přeshraničním záběrem naváže
na loňskou úspěšnou Zemskou výstavu.
15. června 2014 od 10.00 do 14.00 se na
hraničním přechodu Studánky uskuteční
společné česko-rakouské připomenutí 25 let
pádu železné opony. Akci pod širým nebem
doprovodí i mladí hudebníci ze Základní
umělecké školy Český Krumlov, zvána je
široká veřejnost.

Zmizelé a nalezené osudy
Text Iva Sonnbergerová

Informační centrum pro mládež, projektové
pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s., zahájilo 23. dubna 2014 „multikulturním večerem“ projekt „Společně proti
předsudkům“. Tento celoroční projekt je
zaměřen na multikulturní výchovu a skládá se
z několika aktivit, které jsou určeny dětem,
mládeži, školním kolektivům, ale též široké
veřejnosti. Jednou z aktivit, která je určena
široké veřejnosti, je připravovaná výstava
„Zmizelé a nalezené osudy“.
Jedná se o výstavu mezinárodního česko-polského projektu českobudějovické a polské
střední školy z roku 2009. Těžištěm výstavy
jsou především fotografické imprese žáků
ovlivněných zážitky z návštěvy Osvětimi,
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výstava je doplněna reprodukcemi dobových
fotografií a novinových článků z období
Protektorátu Čech a Moravy vzniklých
a publikovaných v té době v regionu Českých
Budějovic.
Největší část výstavy je věnována druhé světové
válce. Studenti pátrali po stopách válečných
zločinců, jeden z výstavních panelů je věnován
zániku Židovské obce v Českých Budějovicích.
Projekt zvítězil v kategorii Spolupráce
v evropském finále soutěže Innovative Education Forum, pořádané společností Microsoft
v Moskvě, kde uspěl v konkurenci 86 školních
projektů z celé Evropy, a zúčastnil se celosvětového finále ve Washingtonu na podzim
minulého roku.

Výstava se uskuteční v prostorách vstupní
haly Městského úřadu Český Krumlov
v Kaplické ulici č. p. 439 a potrvá od 4. do 27.
června 2014. Výstavu lze zhlédnout v otvíracích časech městského úřadu.
Dále v rámci tohoto projektu připravujeme
tyto vzdělávací programy:
Interkulturní workshop - 24. 6., Cyklus Děti
a válka - 26. 6. s panem Stanislavem Motlem,
Multikulturní program Vietnam - 12. 6.,
Dobrovolnictví frčí aneb jak se dobrovolně
zapojit do dění v regionu a v zahraničí - 9. 6.,
Mezinárodní možnosti mládeže - 28. 5.
Více informací a přihlášku na jednotlivé akce
projektu „Společně proti předsudkům“ naleznete na webových stránkách www.cpdm.cz.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov - nejen „klasika“!
Text Kateřina Viktorová

Linda Ballová
Foto Tamara Černá SofiG

MHF zaujímá na mapě domácích hudebních festivalů významnou pozici, a to nejenom
z toho důvodu, že má více než 20letou tradici.
Festival si po celou dobu své existence zachovává svůj osobitý styl, kdy vynikající hudební
produkce, na nichž vystupují přední zahraniční i čeští interpreti, zapojuje do unikátních
prostor historického města, zahrady a zámku
včetně nejstaršího barokního divadla na světě.
Hudební zážitky letos celkem 17 koncertů
(z toho 6 se odehraje pod širým nebem) tak
návštěvníkům umocňuje jedinečný genius loci
města Český Krumlov. Dalším důležitým
faktorem jeho osobitosti také je, že festival
soustavně prezentuje nejen klasickou hudbu,
ale také umělce a projekty překračující žánrové
hranice.
I letos se můžeme těšit na velice pestrý
program jdoucí od klasiky, přes etnickou
hudbu až k muzikálu. Z oblasti crossoveru
festival nabídne například PaCoRa Trio,
které společně se zpěvačkou Lindou Ballovou
pozve návštěvníky na dynamickou jízdu
napříč lidovou hudbou a jazzem. K další
bonbónkům v crossoverovém spektru bude
určitě patřit vystoupení maďarského souboru
Gypsy Virtuoso Orchestra, který pod
vedením Sándora Jávorkaie provede nejen
ikonická díla inspirovaná maďarskou kulturou
(např. Brahmsovy Uherké tance, Uherskou
rapsodii Franze Liszta nebo Montiho Čardáš),
ale třeba i hudbu z oskarového filmu Stevena
Spielberga Schindlerův seznam.

V nabídce crossoverových produkcí je také
unikátní orchestrální formace založená
koncertním mistrem Slovenské filharmonie
Jarolímem Emmanuelem Růžičkou The
Classical Music Maniacs. Tento nonkonformní soubor připravil program, kterému dal
název Bach goes Tango and Samba aneb Bach
v teniskách či na baskytaru, na němž zajímavě
propojuje barokní hudbu s latinskoamerickými rytmy. K účasti této formace dramaturg
festivalu Lubomír Herza uvedl: „Jsem rád, že
The Classical Music Maniacs naše pozvání
přijali. Pro mě je to unikátní sdružení. Crossover
v pravém slova smyslu – tedy mísení klasické
hudby, jazzu a moderní muziky.“ Jaký hudební
obsah si můžeme pod tím představit a co od
něj můžeme očekávat? „Můžete si představit
úžasnou klasickou hudbu, převážně barokní,
s jazzem a s velmi exoticky laděnou hudbou
v přímé interpretaci jednoho z nejvýznamějších
brazilských perkusionistů žijícím v Evropě
Luisem Ribeirou. Prostě propojení exotické
hudby s Bachem. Program jsme nedávno představili a měl obrovský ohlas na Slovensku, takže
doufám, že to podobně takto „chytí“ i posluchače
tady v Českém Krumlově,“ říká kapelník
souboru Jarolím E. Růžička. „Naše koncerty
a hudební projekty vycházejí ze společné myšlenky „stree classical music“ – návratu klasické hudby
k lidem. Jsme přesvědčeni, že klasika patří stejně
teenagerům i seniorům, do koncertních sálů i na
náměstí, či dokonce na stadiony. Koncertní
projekty CMM by se daly charakterizovat
jakoveselé setkání klasické hudby s rockem, popem,

funkem či world music,“ dodává umělecký šéf
„hudebních maniaků“ Jarolím E. Růžička.
Orchestr je složen ze samých špičkových
muzikantů, klasických i jazzových a touží
oslovit co nejširší publikum a představit
klasickou hudbu v jiném „kabátě“. Konkrétně
zazní například Bachův Koncert d moll,
okouzlující 1. věta z 3. orchestrální suity D dur
zvaná Air nebo slavné bouřlivé Presto (Léto)
ze Čtvera ročních dob.
Do Českého Krumlova se vrací i muzikál.
Špičky pražských muzikálových scén Bára
Basiková, Ilona Csáková, Leona Machálková,
Petr Kolář, Jan Kříž, Václav Noid Bárta
a Pavel Vítek uvedou v programu Pocta
českým muzikálům nejpopulárnější melodie
z českých muzikálů a českých muzikálových
filmů. Tím se ale prostor věnovaný české
hudbě zdaleka neuzavírá. Tradičním národním hudebním projevům bude věnován
speciální tzv. Český večer, který se uskuteční
v
krumlovské
Pivovarské
zahradě
a na kterém vystoupí například dechovka
Jižani, Mladá dudácká muzika Strakonice,
Cimbálová muzika Jiřího Janouška,
Rozhlasový Big Band Gustava Broma
a večer vyvrcholí vystoupením fenoménu
jménem Vojtěch Dyk s jazzovým B-Side
Bandem Josefa Buchty, jehož program je
složen ze swingu, melodického blues,
lyrických i rockových balad, ale i hardrocku,
funky, skladeb s prvky elektroniky či dokonce
disca.

The Classical Music Maniacs
Foto Robert Homola
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Vejrovské zkazky nová kniha Jana Vaněčka
Na knihkupeckých pultech se objevuje nová,
v pořadí již sedmá kniha českokrumlovského
autora Jan Vaněčka, tentokrát s názvem
Vejrovské zkazky s kresbami Miloslava
Martenka.
Vejři byla pánská stolní společnost. Pravidelně bejvávali v druhé polovině minulého století
v českokrumlovském hostinci U Dušků. Vedli
řeči, a aby neměli sucho v krku, polykali při
tom řečnění pivo. Pro hladové byl po ruce
Vejří zob. Vejři zastávali názor, že i v hospodě
si může člověk doplnit vzdělání. A souhlasili
s výrokem Marka Twaina, že rozdávat rady je
zbytečné: „Moudrý si poradí sám a hlupák
stejně neposlechne.“ Uznávali i to, že Krumlováci jsou lišáci, kteří se dokážou ze všeho
šikovně vykroutit. Protože autorovým koalič-

ním partnerem je humor, rozhodl se proto dát
Vejrům celý prostor v této nové knize. „Měl
bych výčitky svědomí, kdybych to neudělal
a leccos vtipného do děje těchto dvaceti
zkazek nepřimontoval, aby bylo té legrace víc,“
uvedl na vysvětlenou Jan Vaněček a dodal,
„vždyť Vejři se postarali o to, že v hospodě
bývalo veselo, a doufejme, že nevymizí. Jejich
moudrost spočívala v tom, že se ničemu
nedivili. Vešli do krumlovských dějin, ale
netoužili se proslavit.“
Křest knihy se uskuteční koncem léta
v koncertním sálu Vlašského dvora v rytmu
swingu.
Záštitu nad vydáním knihy převzali Antonín
Krák, radní Jč kraje, a starosta Českého Krumlova Dalibor Carda.

PLACENÁ INZERCE

Znáte ten pocit sebe-lásky, sebe-hodnoty a zdravého sebe-vědomí?
Přijměte pozvání na ochutnávku večerní SEBELÁSKY 6. 6. 2014 18 - 21 h
a celodenního prožitkového semináře TVOŘÍM SVŮJ ŽIVOT 7. 6. 2014 9 - 17 h
s Luckou Kolaříkovou ve Studiu Kouzelné bylinky, Důlní ulice 269, Český Krumlov.
Více informací: Veronika Rajská, tel. 602 195 688, www.salonkleopatrack.cz
PLACENÁ INZERCE
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Uzávěrka kulturních grantů

Uzávěrka 2. výzvy Programu podpory kultury je 30. června 2014. Vypsána jsou tato opatření: reprezentace města a živá kultura pro širokou
veřejnost. Finanční alokace 2. výzvy je 110 000 Kč. Více informací a potřebné formuláře neleznete naleznete na www.ckrumlov.cz/dotace.

Výběrové řízení
Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka:
Právník veřejných zakázek, oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek, odbor Kancelář tajemníka
Přihlášku s přílohami doručte do 19. 6. 2014 osobně na podatelnu Městský úřad - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací
razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu: Městský úřad Český Krumlov, personální oddělení, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - právník VZ". Případné informace - náplň práce: Mgr. Radim Rouče - tel. č.: 380 766 300. Náležitosti
přihlášky: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalista - tel. č.: 380 766 103.

Cena města za rok 2013
Cena města za rok 2013 bude udělena panu Jiřímu Frendlovi a panu Josefu Lovčíkovi.
Jiřímu Frendlovi za rozkvět českokrumlovského badmintonu. Za jeho dlouholetého působení dosáhl klub SK badminton Český Krumlov
vynikajících krajských, celostátních a dokonce i mezinárodních výsledků. Klub vedl bezmála 30 let. Jeho usilovná práce a vynikající výsledky jeho
svěřenců pomáhaly šířit dobré jméno našeho města.
Josefu Lovčíkovi za celoživotní práci pro rozvoj sportu a fotbalu v Českém Krumlově. Svým nezaměnitelným úsilím a pracovitostí prosadil
výstavbu nových šaten pro kompletní zázemí celého klubu v areálu Chvalšinská. Organizační schopnost a vlastní nasazení při této výstavbě byli
velkým příkladem pro všechny tehdejší členy fotbalového klubu.
Slavnostní akt udílení se bude konat dne 19. června 2014 od 18 hodin v českokrumlovské synagoze.

Akce pod záštitou starosty města
Číslo na Boha Tour
23. červen 2014, otáčivé hlediště Český Krumlov
Akustické charitativní turné Zdeňka Podhůrského a Leony Machálkové

Den dětí s Intergrovaným záchranným systémem
31. května 2014 Výcviková plocha střelnice
Dětský den pro všechny zaměstnance policie ČR, HZS, Městské Policie a jejich
rodinné příslušníky.

Už jste četli časopis Barbar? Na jihu Čech vychází
druhým rokem regionální magazín. Publicistika
a lifestyle, rozhovory, reportáže, příběhy. To vše z jihu
Čech. Na stránkách časopisu se objevují také články
z Českého Krumlova - Barbar například přinesl
projekt Krumlov snů, kde mapoval nejzajímavější
kavárny a restaurace. Měsíčník je v prodeji na stáncích
PNS, předplatné na webu www.predplatne.cz.

Den dětí s Domem dětí a mládeže Český Krumlov
1. června 2014 Den plný her, soutěží a zábavy.
1. trasa pro děti do 10 let „POHÁDKOVÝ PARK“
Start: 9.30 – 13.00 hodin v Městském parku.
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).

Tiráž
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