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Letní koupání v hornobránském rybníku

prostor pro letní koupaliště a s tímto rozhod-
nutím nesouhlasili. Zdaleka tomu tak ale 
není, neboť všechny pokácené dřeviny byly 
odstraněny z  důvodu růstových deformací, 
prosychání, mechanických poškození kmenů 
a napadení dřevokaznými houbami. Zeleň se 
z  této lokality však neztratila natrvalo. 
V rámci revitalizace celé oblasti bude vysáze-
no 38 nových stromů, které zajistí nejen 
zachování zeleně, ale také poskytnou 
v parných dnech vyhledávaný stín. 
   Rybník i jeho okolí bude pravidelně udržo-
váno, a tak věříme, že se stane oblíbeným 
cílem všech, kteří mají rádi letní koupání 
i lenošení.

     

Byly zpevněny a vyčištěny břehy, pročištěn 
byl také přítok vody a pláž byla zasypána 
novým pískem. Všechny tyto zdánlivé 
maličkosti přispívají k  tomu, že se letos 
a v dalších letech budeme moci koupat 
v čistší a průzračnější vodě, která do rybníka 
teče z Drahoslavického potoka a v budoucnu 
též z nového vrtu. Nečekejme však průzrač-
ně modrou vodu jako v umělých bazénech. 
Rybník zůstane rybníkem se vším svým 
ekosystémem. 
   Před několika týdny způsobila tato lokalita 
velké diskuze, a to v  souvislosti s kácením 
přilehlých stromů a jiných dřevin. Mnozí si  
spojovali jejich zmizení s budováním nových

         
  
    

   Kam v létě v Českém Krumlově k vodě? 
No přece na hornobránský rybník. V součas-
né době prochází tato lokalita celkovou 
revitalizací. Své místo si zde brzy najdou 
nejen plážoví rekreanti, ale také aktivní 
sportovci. V  průběhu revitalizace bude 
obnoveno stávající hřiště a vedle něj vznikne 
i nové na plážový volejbal. Opraveny a nově 
vybudovány budou také cestičky s lavičkami 
i veřejným osvětlením.  V  dalších etapách 
vzniknou také převlékárny se sprchou či 
toalety. Pro děti vyrostou v blízkosti rybníka 
nové hrací prvky, a to zejména pro ty 
nejmenší ratolesti. 
    Rybník sám již prošel drobnými úpravami.

 
   

Foto Olga Kneiflová
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Výměna sKaret za dočasné průkazy osob se zdravotním 
postižením a následná výměna parkovacího průkazu 07 (CC)

stavu, nejdéle však do 31. 12. 2015. Na základě 
sKarty vystavoval Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Český 
Krumlov parkovací průkaz označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. 
V  této souvislosti upozorňujeme, že platnost 
parkovacího průkazu musí být vždy shodná 
s platností průkazu OZP. Je tedy důležité po 
výměně sKarty za dočasný průkaz navštívit 
i Městský úřad v  Českém Krumlově, a to 
konkrétně Odbor sociálních věcí a zdravotnic- 

 
 

 
  

 

  

 

  Dne 30. 4. 2014 skončila platnost sKaret, 
které v některých případech sloužily také jako 
průkaz osob se zdravotním postižením. Tím, že 
skončila platnost sKarty, zároveň přestal platit 
i průkaz osoby zdravotně postižené (OZP), 
který sKarta nahrazovala. Proto je důležité, aby 
se jejich držitelé co nejdříve dostavili na svůj 
úřad práce, kde jim bude sKarta vyměněna za 
dočasný průkaz OZP (TP, ZTP, ZTP/P).
  Platnost takového dočasného průkazu OZP 
bude do doby platnosti posouzení zdravotního   

 
 

 
  

 

  

 

tví a nechat si  parkovací průkaz vyměnit.
Potřebné doklady k výměně:
dočasný průkaz OZP (ZTP, ZTP/P)
občanský průkaz
původní parkovací průkaz
jedna fotografie
přítomnost oprávněné osoby nebo zák. zástup-
ce či opatrovníka
Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 - 11.00, 12.00 - 17.00
úterý, čtvrtek, pátek 7.30 - 8.30

 
 

 
  

 

  

 

Gate 2 Social Art - sympozium pouličního a sociálního umění
    Gate 2 Social Art je dvoutýdenní letní škola 
v  Českém Krumlově, jíž se zúčastní skupina 
studentů z celého světa. Ti budou moci získat 
zkušenosti během uměleckých workshopů, 
interaktivní výuky, odborných exkurzí a setkání 
s  profesionály v  sociální a umělecké sféře. 
Budou se ptát po tom, jaké je jejich místo ve 
společnosti a co mohou pro dnešní svět udělat. 
Během letní školy budou pracovat na 
autorských představeních, která budete moci 

 
 

 
  

 

  

 

   Dne 4. 7. 2014 se bude v Českém Krumlově 
od 16 do 22 hodin konat sympozium sociální-
ho a pouličního umění Gate 2 Social Art. 
  Sympozium bude slavnostním zakončením 
první letní mezinárodní školy GATE 2 Social 
Art, která bude probíhat od 22. 6. do 4. 7. 2014. 
Divadelní představení, street art show, storytel-
ling, koncerty a další autorské kusy tvůrců 
z  celého světa budou začínat každou celou 
hodinu od 16 do 21 hodin na nádvoří Prelatury. 

 
 

 
  

 

  

 

zhlédnout v  rámci závěrečného sympozia 
v ulicích města.
  Letní školu Gate 2 Social Art organizuje 
projekt vzdělávacího městečka a mezinárodní 
univerzity Krumlovia pod záštitou kulturně 
vzdělávacího centra Pansofie a díky finanční 
podpoře Visegrad Foundation.
  Podrobný program naleznete na stránkách 
www.navigate-tours.com a na Facebooku.

 
 

 
  

 

  

 

Rodí se nový územní plán Českého Krumlova aneb mrkni se na PUPík

obsahuje textovou část a tři výkresy -  výkres 
limitů, problémový výkres a výkres topografie 
a kompozičních vztahů. 
 A jak již bylo v dubnovém čísle Novin 
avizováno, aby se každý mohl s tímto 
dokumentem seznámit, aby se mohl ptát na to, 
co mu není jasné, nebo upozornit na nedostat-
ky, které v něm najde, byla na městském úřadě 
zprovozněna internetová aplikace. 
  Aplikace se jmenuje PUPík (odvozeno od 
jejího účelu -  Připomínkování Územního 
Plánu), byla spuštěna tento měsíc a najdete ji 
na webové adrese http://pup.ckrumlov.cz 
nebo na oficiálních webových stránkách města 
Český Krumlov pod výše uvedeným bannerem.
 Pomocí aplikace PUPík můžete k textu 
i  výkresům Doplňujících průzkumů a rozbo-

 
 

 
  

 

  

 

   V dubnovém čísle Novin jsme vás informova-
li o první fázi procesu pořizování nového 
územního plánu Českého Krumlova, která se 
nazývá Doplňující průzkumy a rozbory. 
  Cílem této fáze je seznámit se s územím města 
a shromáždit první požadavky těch, kdo území 
města užívají, seznámit se s existujícími investič-
ními záměry na území města, shromáždit 
a analyzovat všechny dostupné informace 
o území města. Dalším cílem je zjistit a analyzo-
vat závady a střety zájmů na území města. 
   Výstupem této fáze tvorby nového územního 
plánu je dokument nazvaný Český Krumlov, 
územní plán - Doplňující průzkumy a rozbory, 
zpracovaný projektantem nového územního 
plánu Ing. arch.  Pavlem Koubkem a týmem 
s ním spolupracujících odborníků. Dokument   
 

 
 

 
  

 

rů vznášet dotazy a uplatňovat připomínky 
a náměty. Pro snažší orientaci a ovládání je 
aplikace opatřena přehledným návodem. 
Všechny vaše dotazy, které nám budou 
prostřednictvím aplikace PUPík doručeny, 
budou zodpovězeny na vámi zadanou emailo-
vou adresu. 
  V červenci bude zveřejněn návrh zadání 
nového územního plánu a prostřednictvím 
aplikace PUPík budete moci k jeho textu 
podávat připomínky (písemná forma připomí-
nek tím pochopitelně není vyloučena). Všech-
ny připomínky k textu zadání odborně posou-
díme, zařadíme do databáze a využijeme při 
formulování konečné podoby zadání nového 
územního plánu. 

 
 

 
  

 

  

 

Text Jana Hermannová, Miluše Dolanská

Text Lucie Vaverová

záměry

Aplikace PUPík

podnětyprůzkumy
a rozbory územní

plán

PUPík

Připomínkování 
nového územního 
plánu Český Krumlov
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Českokrumlovský rozvojový fond v roce 2013
  Ve stavebně-investiční oblasti byla v uplynu-
lém roce zahájena technická modernizace 
areálu s parkovištěm zájezdových autobusů na 
Chvalšinské. Před zahájením topné sezóny se 
podařilo za zhruba 4,5 mil. Kč dokončit 
kompletní plynofikaci celého areálu. Touto 
investicí došlo k  zásadní změně topného 
systému ve všech kancelářských i dílenských 
provozech v  areálu a tím i k  podstatnému 
zlepšení tepelného komfortu a atraktivnosti 
nebytových prostor. V  rámci dotačního 
programu regenerace městské památkové 
rezervace byla opravena významná část 
obvodového pláště objektu Latrán č. p. 20 
a střecha na objektu Latrán č. p. 7. Velmi 
dobré ekonomické výsledky minulého roku 
nám umožnily vynaložit určité prostředky na 
dvě nonprofitní investice, které určitě potěšily 
mladé rodiny s  dětmi. Zrekonstruovanou 
zahradu u synagogy jsme vybavili dětskými 
hracími prvky pro ty nejmenší návštěvníky 
a ve spolupráci s městem a dalším privátním 
investorem jsme v nově upravené východní 
části Jelení zahrady vybudovali dětské hřiště.
  Další hlavní oblastí činnosti společnosti je 
řízení a podpora rozvoje cestovního ruchu. Do 
ní patří vedle managementu destinace 
i kompletní turistický servis zajišťovaný 
informačním centrem a Oficiálním informač-
ním systémem (OIS) – internetovým 
portálem města. V uplynulém roce byla na 
úseku cestovního ruchu uskutečněna celá řada 
aktivit, jako například marketingová podpora 
historicky první a nadmíru úspěšné Zemské 
výstavy jižní Čechy a Horní Rakousko 2013, 
vlastní produkční činnost (příprava a realizace 
Kulturního podzimu v  synagoze, Festivalu 
vína Český Krumlov), podpora produktů 
Český Krumlov Card a Programů pro školní 
výlety, prezentace města na významných  
  

 
 
 

 

 

veletrzích cestovního  ruchu (Vídeň, Brno, 
Bratislava, Mnichov, Praha, Lipsko) a prostřed-
nictvím partnerů prezentace v Centru Bavaria 
Bohemia.
  Museum Fotoateliér Seidel, nejspecifičtější 
pracoviště společnosti, kromě své běžné 
muzejní a badatelské činnosti připravilo 
v  minulém roce celou řadu akcí. Mezi ty 
nejzajímavější i nejnavštěvovanější patřily 
čtyři velká „focení pro veřejnost“ – Valentýn-
ské, První dáma - máma, Muzejní noc 
o Svatováclavských slavnostech a Focení pro 
novoroční přání a již tradiční divadelní 
prohlídky s  Josefem Seidelem, jeho ženou 
a služkou Gertou. Velkému zájmu se těšily i tři 
„výlety vlakem na Šumavu“ pořádané ve 
spolupráci s    Českými drahami „na počest“ 
Josefa Seidla a jeho šumavských fotografií - 
z Písku, Strakonic a Český Budějovic. Za 
zmínku stojí uvést ještě uspořádání dvou 
zahraničních výstav fotografií Josefa a Františ-
ka Seidela v  bavorském Schönsee a slovin-
ském Celje.
  Jak už bylo uvedeno výše, hospodaření 
společnosti skončilo s  hospodářským výsled-
kem – ziskem před zdaněním ve výši 5,6 mil. 
Kč. Tržby z  běžné hospodářské činnosti, tj. 
tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové 
výše 47,2 mil. Kč, což bylo o 2,8 mil. Kč více 
v  porovnání s  rokem předchozím. Na tomto 
nárůstu se největší měrou podílely tržby ze 
služeb cestovního ruchu (+1,3 mil. Kč), tržby 
z  parkovacích služeb (+0,9 mil. Kč) a tržby 
z nájemného z bytových a nebytových prostor 
(+0,6 mil .Kč).
   Podrobnější informace o aktivitách společ-
nosti v uplynulém roce a dosažených výsled-
cích hospodaření mohou nalézt všichni zájem-
ci ve výroční zprávě společnosti na webových 
stránkách www.ckrumlov.cz/ckrf.

 

  Městské zastupitelstvo a následně rada města 
v roli jediného společníka Českokrumlovské-
ho rozvojového fondu (ČKRF) se na svých 
posledních zasedáních věnovaly vyhodnocení 
výsledků hospodaření společnosti za rok 2013. 
Uplynulý rok byl z  hlediska ekonomických 
výsledků nejúspěšnějším rokem v  historii 
firmy. Ačkoli se evropská ekonomika jen 
pomalu probouzí z hospodářské recese, firem-
ní výsledky hospodaření se po propadu v roce 
2010 každoročně zlepšovaly. Dělo se tak 
zejména díky sektoru místního cestovního 
ruchu, který jako by po slabším roce 2010 již 
o žádné recesi nevěděl. V uplynulém roce 
zaznamenaly celkové výkony, resp. tržby 
z prodeje služeb, meziročně více než šestipro-
centní nárůst a dosáhly  rekordní souhrnné 
výše téměř 45 milionů korun. Díky nadprů-
měrným tržbám a dřívějším úsporným opatře-
ním v  oblasti nákladů se podařilo vytvořit 
i velmi zajímavý hospodářský výsledek - zisk 
před zdaněním ve výši 5,6 milionů korun.
   Hlavní pozornost společnosti v hodnoceném 
roce byla věnována dokončení z Evropské unie 
dotovaného projektu „Revitalizace objektů 
Synagogy a Ateliéru Egona Schieleho 
v  Českém Krumlově“ o rozpočtových nákla-
dech 24 mil. Kč a dotaci 22,2 mil. Kč. Projekt 
se podařilo úspěšně dokončit kompletní 
obnovou objektu synagogy a přilehlé zahrady 
včetně jejího vybavení movitým majetkem 
a otevřít jej veřejnosti v rámci první přeshra-
niční Zemské výstavy. Obnovená synagoga 
s  výstavou „4 fotografové, 2 země, 1 region“ 
byla velmi důstojným příspěvkem města do 
programu Zemské výstavy a sklidila u odborné 
i laické veřejnosti velmi dobré ohlasy. Česko-
krumlovská synagoga, kterou má naše 
společnost dlouhodobě pronajatou od Židov-
ské obce v Praze, se tak stala po několika 
desítkách let opět duchovně-kulturním 
stánkem a plnohodnotným zázemím pro 
konání občasných bohoslužeb a kulturních 
a společenských akcí všeho druhu - koncertů, 
výstav, přednášek atp. Realizací celého projektu 
zahrnujícího kromě opravy synagogy i obnovu 
blízkého tzv. Schieleho ateliéru se město 
přiblížilo prakticky k závěrečné fázi dlouhodo-
bého projektu pracovně nazývaného „Revitali-
zace území třetího meandru Vltavy“. Že se jedná 
o významný počin v  novodobé historii města, 
potvrzuje i ocenění, kterého se tomuto projektu 
dostalo na letošním mezinárodním veletrhu 
cestovního ruchu v  Berlíně, kdy při předávání 
cen CzechTourism Awards Český Krumlov 
zvítězil v kategorii nazvané „Nejlepší partner: 
Město“, a to právě za obnovu a oživení obou 
historických objektů v jižní části centra města. 

Text  Miroslav Reitinger

Tržby z prodeje zboží a služeb

   2011    2012    2013

Tržby z prodeje 
zboží a služeb           

48 000

47 000

46 000

45 000

44 000

43 000

42 000
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Michal Horáček i Monty Python v českokrumlovském kině Luna
Účinkující: 
Michal Horáček, Lenka Nová, František 
Segrado, Ondřej Ruml a kvartet Matěje Benka
Délka představení: 120 minut
Prodej vstupenek pouze v pokladně kina, 
cena 440 Kč.

  Nové divadelní představení Monty Python 
Live (mostly), které se vyprodalo v rekordním 
čase, bude 20. července z londýnské O2 arény 
přenášené také do 1500 světových kin, mezi 
nimi i do Kina LUNA v Českém Krumlově.
   Po více než třiceti letech se na pódiu znovu sejdou 
členové legendární komediální skupiny Monty 
Python. Představení Monty Python živě (převáž-   
   

 
 

 
  

 

  

 

 
ně) můžete vidět 20. července v přímém přenosu 
z Londýna i v českých kinech. V souhrnném věku 
pouhých 358 let se John Cleese, Terry Gilliam, 
Eric Idle, Terry Jones a Michael Palin chystají 
znovu zahrát některé ze svých nejlepších skečů, 
a to s moderním aktuálním pythonovským švihem. 
Monty Python jsou po právu považováni za jedny 
z největších komiků všech dob. Ovlivnili celou 
generaci a způsobili revoluci ve světě komedie. 
Jejich netrpělivě očekávaný návrat je jednou 
z největších divadelních událostí roku 2014.
Informace na stránkách: 
www.facebook.com/recitalmezinami 
a www.luna-kino.cz.

 
 

 
  

 

  

 

  Mezi námi je hudebním recitálem jedné 
z nejvýraznějších postav české hudební scény 
Michala Horáčka a koncertní verzí k platinové 
desce Český kalendář, která od října 2013 
zaujímá první místo v rámci IFPI.
Hudební recitál živě 27. listopadu 2014

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

  

 

CZECH THE LIGHT v září v Českém Krumlově
žárovek a lampičkové šňůry, přičemž jim dává 
nový potenciál, aby vyvolala údiv a inspirovala 
ke spolupráci. Autoři při její výrobě sesbírali 
vyhořelé žárovky ze svého okolí, čímž si vytvo-
řili neformální vztah s veřejností, snížili výrob-
ní cenu a přiměli účastníky k přemýšlení nad 
tím, že mohou mít domácí potřeby i jiné 
využití. Návštěvníci během výstavy 
s MRAKem pracují tak, že se jej snaží kolek-
tivně zhasnout a následně zase rozsvítit. Díky 
tomuto interaktivnímu elementu se instalace 
těší velkému zájmu a dokázala okouzlit diváky 
v Calgary, Moskvě, Chicagu i na loňském 
Festivalu světla SIGNAL v Praze.
  Krumlovská synagoga zazáří zeleným světlem 
plastiky Uranium Figure. Její autor Rony Plesl 
je držitelem mnoha ocenění včetně Red Dot 

 
 

 
  

 

  

 

   CZECH THE LIGHT je sérií kulturních 
akcí, které rozzáří světelným uměním významná 
města České republiky. Jejím záměrem je oživit 
veřejný prostor a památky UNESCO prostřed-
nictvím uměleckých světelných instalací, 
videomappingů na ikonické objekty české 
architektury a workshopů „malování světlem“. 
Projekt, který zaštiťuje agentura CzechTourism, 
už navštívil Kutnou Horu, Brno a Olomouc a ve 
dnech 5. a 6. září jej přivítáme v Českém Krum-
lově. Po oba večery rozsvítí centrum města 
a oblast III. meandru světelné instalace význam-
ných českých i zahraniční umělců. 
   Mezi nejzajímavější patří instalace s názvem 
MRAK, kterou vytvořilo kanadské duo 
Caitlind Brown & Wayne Garrett. Tato 
instalace využívá tisíce obyčejných domácích  

 
 

 
  

 

Design Award a Good Design Award. 
V současné době se věnuje především velkým 
projektům v architektuře a volné tvorbě. Dále 
se můžeme těšit na Dům stínů Františka Skály, 
světelnou projekci Metropolia Jakuba Nepraše, 
Slunce Josefa Šafaříka nebo videomapping 
Andreje Boleslavského nazvaný ArchiBio. 
Více na www.czechthelight.cz.

 
 

 
  

 

  

 

Českokrumlovská synagoga nabídne letos pestrý kulturní program
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi (B'resit 
bara Elohim...). Po zamyšlení nad obrazy 
Ivana Bukovského odhalí člověk to, co bylo 
dávno odhaleno, ale také dávno zapomenuto. 
Jednoduchá fakta, zapsaná do jednoduchých 
slov. Smysl života, vytesaný do kamene, stokrát 
odborně popsaný a vyložený, přitom tak velmi 
snadný. Výstava bude otevřena denně od 10 do 
18 hodin.
  V letošním roce nabídne synagoga bohatý 
hudební program. Velmi zajímavým koncertem 
bude 10. července vystoupení souboru Kon 
Sira. Projekt sester García a Predraga Duron-
jiće je zaměřen na osobitou interpretaci tradič-
ních písní sefardské diaspory a Balkánu. Písně 
sefardských Židů představují unikátní písňový 
repertoár, ve kterém se propojuje hispánský 
a židovský jazykový a literárně-hudební odkaz 
s melodikou a obrazností Balkánu.

       
  

 
 

 
  

 

  

 

 Projekt revitalizace synagogy v Českém Krum-
lově realizovaný Českokrumlovským rozvojo-
vým fondem, spol. s r.o., má za cíl vytvoření  
místa kulturních a společenských setkání se 
zajímavým programem obohacujícím nabídku 
města.  O to se bude snažit i v  letošním roce 
s invencí a elánem nového provozovatele, kterým 
je společnost Vlašský dvůr Český Krumlov s.r.o. 
a jeho jednatelka paní Helena Plachtová.  Ta je 
mimo jiné pořadatelem oblíbeného koncertního 
cyklu Krumlovské podzimní recitály, v  rámci 
něhož vystoupil v  loňském roce v  synagoze na 
velmi úspěšném koncertu světově uznávaný 
operní pěvec Štefan Margita.
  V  letošním roce zahájila kulturní program 
výstava maturitních prací SUPŠ sv. Anežky 
České. Na tu naváže v období od 18. července 
do 31. srpna 2014 letní výstava obrazů akade-
mického malíře Ivana Bukovského s názvem   

 
 

 
  

 

   V rámci Festivalu komorní hudby vystoupí 
29. června v 18 hodin Musica Divina. 

   Připravujeme ještě několik dalších zajíma-
vých kulturních akcí.  Věříme, že si vyberete 
nejen z bohaté hudební nabídky, ale najdete si 
také čas na posezení v  příjemném prostředí 
Cafe Synagoga. Více informací na www. 
synagoga-krumlov.cz. 

 
 

 
  

 

  

 

Hudební podzim v synagoze:
5. září Czech the Light - Zeiher Quartett 
hraje hudbu Erwina Schulhoffa
26. října Městský pěvecký sbor Perchta
1. listopadu Jaroslav Svěcený - housle, 
slavnostní zahájení IV. ročníku Krumlovských 
podzimních recitálů
29. listopadu Chantal Poullain & Trio Štěpá-
na Markoviče 
20. prosince  Robert Křesťan a Druhá Tráva 
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PLACENÁ INZERCE PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

NOVÁ
POHŘEBNÍ SLUŽBA
ČESKÝ KRUMLOV
Poskytujeme kompletní služby 

v pohřebnictví, přepravu zesnulých,
tisk smutečních oznámení, smuteční 

květinovou vazbu a výzdobu,
smuteční hudbu, obřady civilní, obřady 

církevní, pohřby do hrobu,
kremační obřady, sjednání obřadu 

z pohodlí Vašeho domova.

Telefon - 728 115 115
kancelář v areálu G K D 
- bývalá �rma A M B I T

U Poráků 512, 
Český Krumlov, 381  01
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Prázdniny v KoCeRu
v průběhu prázdnin za nadstandartní možnosti 
(například delší čas strávený na PC), nebo si je 
budou šetřit na konec prázdnin, kdy si za 
naspořené virtuální peníze koupí poklad - 
různé ceny. Soutěž bude navíc zpestřena 
výchovně vzdělávacími výlety. V  předešlých 
letech jsme v  rámci soutěže navštívili např. 
ZOO Hluboká nad Vltavou, ZOO 
a Dinopark v  Plzni, Pohádkovou rezervaci 
v Hořicích na Šumavě, hipoterapii a zooterapii 
ve Skřidlech u Velešína. Zapojili jsme se také 
do projektu Regionálního muzea v  Českém 
Krumlově Cesta do pravěku, děti si též 
vyzkoušely, jak poskytnout první pomoc apod. 
Stejně bohatý program chceme připravit i na 
letošní prázdniny.
 Během nich budou nadále pokračovat 
pravidelné volnočasové aktivity. Ve výtvarné 
dílně budeme malovat na plátno, bude pokra-
čovat činnost kroužku Mladý novinář, se

 
 

 
  

 

  

 

   KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s. 
připravilo na letošní prázdniny pro děti bohatý 
a zajímavý program. Již třetím rokem se mohou 
děti zapojit do prázdninové etapové soutěže. 
V předchozích letech to byla Cesta kolem světa 
či Cesta za dobrodružstvím a na letošní prázdni-
ny chystáme pro děti Cestu za pokladem. Jedná 
se o etapovou soutěž výchovně vzdělávacího 
charakteru, při které děti nejenom získají nové 
vědomosti a znalosti, ale obohatí své prázdniny 
o spoustu zážitků a legrace. Každý týden budou 
probíhat soutěže na různá témata (ekologie, 
historie, kultura, zdravý životní styl apod.). 
   Letošní soutěž je oproti předešlým zajímavá 
tím, že bude zaměřena také na základní znalos-
ti z  oblasti finanční gramotnosti a zdravého 
životního stylu. V jednotlivých soutěžích 
budou děti získávat body, které budou následně 
převáděny na virtuální peníze. Bude záležet 
pouze na nich, zda peníze (body) utratí
 

 
 

 
  

kterým také navštěvujeme zajímavá místa, 
a v  divadelním kroužku vyrobíme loutkové 
divadlo. Tak jako v  loňském roce budeme 
znovu chodit venčit pejsky z  místního psího 
útulku.
A komu by se snad stýskalo po škole, i během 
prázdnin může využít možnosti doučování 
nebo procvičování školní látky. Více informací 
naleznete na www.kocero.cz.

 
 

 
  

 

  

 

Bohemian Gran Fondo - cyklistická výzva s charitou
metry (cca 4500 m) může směle měřit i se svým 
velkým sportovním vzorem La Marmotte, se 
4. října 2014 stane město Český Krumlov.

 
 

 
  

 

  

 

  Co je  to Gran Fondo? Energie, vzrušení 
a atmosféra.
 Gran Fondo znamená v italštině velkou 
vzdálenost či velkou vytrvalost. Gran Fondo 
jsou obvykle 160-225 km dlouhé jízdy či 
závody. Kratší fonda jsou zkrácenou verzí Gran 
Fonda, vedoucí po stejné trati a vyhýbající se 
některým pasážím, zejména stoupání.
  Spojení mimořádného sportovního výkonu 
s projevem lidské sounáležitosti dokumentované 
poskytnutím finančních prostředků na podpo-
rou celospolečensky významného projektu bylo 
základní myšlenkou organizátorů při vzniku 
Bohemian Gran Fondo. Jejich inspirací se staly 
kultovní La Marmotte ve Francouzských 
Alpách, jeden z nejtěžších cyklistických amatér-
ských závodů na světě, a Pan Massachusetts 
Challenge v USA, který každoročně získává od 
účastníků vytrvalostní cyklistické jízdy mnoha-
miliónové částky v USD na výzkum rakoviny. 
Centrem Bohemian Gran Fondo, které se 
celkovou vzdáleností (186 km) i nastoupanými 

 
 

 
  

  Vedle tratě Gran Fondo si účastníci mohou 
zvolit i dvě kratší tratě – Fondo Český Krum-
lov na 126 km či Mamma HELP Fondo na 46 
km, probíhající na části tratě Bohemian Gran 
Fondo. I tyto tratě však svou délkou a zejména 
výškovým profilem představují pro jezdce, 
kteří si je zvolí, vážnou sportovní výzvu. I oni 
tak mohou pomoci naplnit motto organizáto-
rů: "Race to Help, Help to Win“.
   Bohemian Gran Fondo spojila své jméno 
v roce 2014 s neziskovou organizaci Mamma 
HELP, která má ve svém poslání pomoc 
ženám s onkologickým onemocněním prsu 
a která se stala charitativním partnerem 
závodu. Veškerý výtěžek z registračních 
poplatků účastníků připadne této organizaci 
a registrační poplatek bude placen přímo na 
účet Mamma HELP.
  Akce proběhne pod záštitou starosty města 
Český Krumlov Dalibora Cardy.
 Více informací a registrační formulář na 
www.bohemiangranfondo.cz.

 
 

 
  

 

  

 

Text Dagmar Turnhöferová
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