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Program podpory kultury m ěsta Český Krumlov 2014  
Výsledky I. výzvy s uzáv ěrkou 31. 1. 2014 

 
Schváleno usnesením 0084/RM/2014 ze dne 3. 3. 2014 a usnesením č. 0025/ZM3/2014 ze dne 27. 3. 2014. 

 
Opatření I. Zájmová činnost místních kulturních organizací, soubor ů, spolk ů působících celoro čně na území m ěsta 
min. 30% spoluú časti, min. 5.000 K č, max. 35.000 K č 
celková alokace: 180 000 K č 
Ev. 
č. 

Žadatel, IČ Název projektu, termín Požadovaná 
částka  

Celkové 
náklady 

Spoluú čast % Bodování Návrh HK  
(Kč) 

Dotace K č 

21 

Sdružení rodičů a přátel 
českokrumlovského dětského 
sboru, o.s., 27036821 Sborové děti 2014 35 000 275 000 87% 83 25 000 25 000 

Projekt zahrnuje 2 tradiční aktivity českokrumlovského dětského sboru ZUŠ: 1) zájezdy a výměnné pobyty, které probíhají jako 1-4 denní akce vždy s účastí alespoň 40 
sboristů a 5 dospělých. Jejich náplň tvoří společné koncerty, poznávání místních pamětihodností a přírodních krás, přátelská setkání i společná zábava formou her a 
soutěží. Ubytování a strava dětí probíhá většinou v partnerských rodinách, péči o dospělé zajišťují hostitelé, kterými jsou kvalitní dětské sbory s víceletou tradicí. 

2) tradiční letní tábor  je určen pro 70-80 vybraných Brumlíků,           mladších Medvíďat a nově také výtvarníků ZUŠ od 10 do 15 let. Má podobu 10 denního 
soustředění, kdy se nejen nacvičuje nový repertoár a přijímají se noví zpěváci do hlavního sboru, ale můžeme se vzájemně lépe poznat a užít si při herních, turistických 
či sportovních aktivitách, které probíhají za přispění sehrané party  12 dospělých.  Žádáme o dotaci na dopravné a DPP. 

18 
Krumlovský komorní orchestr, 
22722769 Celoroční činnost orchestru 25 200 42 500 41% 82 15 000 15 000 

Hlavními aktivitami spolku je studium nových  skladeb jeho členy, s cílem rozvoje hráčských dovedností členů orchestru, příprava a organizace veřejných vystoupení a 
koncertů pro místní obyvatele a návštěvníky města, podpora kulturního života, spolupráce s ostatními hudebními sdruženími a reprezentace města při realizaci 
koncertů mimo region. 

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou členové orchestru, obyvatelé města Český Krumlov a jeho návštěvníci. 

11 
Dům dětí a mládeže Český 
Krumlov, 665711 

Celoroční činnost dětského 
folklórního souboru Jitřenka 35 000 58 000 40% 78 20 000 20 000 

Jitřenka se ve své činnosti zabývá folklórní oblastí Českokrumlovska, Zlatokorunska a Křemežska. Uchovává tak tradice oblasti, které spoluvytvářejí kulturní charakter 
našeho města. Výsledky své práce předvádí soubor nejen na aktivitách pořádaných v našem městě, a obohacuje tak život občana  našeho města, kultivuje ho a 
vyplňuje smysluplně jeho volný čas. Naše vystoupení nejsou ale určena jen obyvatelům a návštěvníkům našeho města. Naše aktivity směřují i k divákům 
mezinárodních folklórních festivalů v České republice i v zahraničí.  

Cílem projektu je připravit vhodné podmínky pro práci souboru. 

Soubor během školního roku nacvičuje taneční pásma, zabýváme se choreografií a nácvikem nových písní. Důležitou aktivitou je zapojení dorůstajících členů souboru 
z přípravného oddělení do oddělení starších. Tato práce je velmi náročná, ale zajišťuje 
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7 Krumlovští pištci, 60086076 
Celoroční činnost souboru 

Krumlovští pištci 35 000 80 700 57% 78 20 000 20 000 

Cílem projektu je udržení stávajících kvalit dětského flétnového souboru a jeho rozvoj. Aktivitami projektu je úhrada nákladů spojených s fungováním souboru, náklady 
na propagaci souboru, dále postupná obnova již velmi starých a vyžilých kostýmů, pořízení další části nových kostýmů (i chlapeckých) pro děti, na něž staré kostýmy 
nezbyly nebo velikostně nevyhovují. Vzhledem k rozšiřující se členské základně souboru je také v plánu nákup dalších nástrojů, především druhů fléten, jež nejsou 
samostatně využitelné a jsou značně nákladné, a proto není možné jejich pořízení požadovat po dětech (základní druhy fléten má každý člen vlastní).  Dále jsou 
předmětem žádosti běžné výdaje a dopravné souboru během roku. Cílovou skupinou projektu jsou primárně členové souboru, tj. děti a mládež od 6 do 20 let, jejichž 
vybavení a kostýmy slouží k reprezentaci souboru i města, takže druhotně má vliv na každého našeho příznivce a posluchače. 

36 

Městský pěvecký sbor 
PERCHTA Český Krumlov, 
60084235 MPS Perchta Český Krumlov 35 000 132 150 74% 76 18 000 18 000 

Cílem projektu je obohacení kulturního života města, vystoupení v rámci všech městských slavností i vlastní koncertní činnost ve městě, ale i za hranicemi města. 
Všechny akce sboru jsou podmíněny pravidelnými zkouškami a soustředěními tak, abychom mohli podat co nejlepší výkony. Jako nejdůležitější aktivitu tohoto projektu 
uvádíme koncert v rámci Cantate Budweis. Následuje Velikonoční koncert v Trhových Svinech a v Českém Krumlově, Slavnostní koncert v kostele v Rožmberku, 
tradiční Hudební matiné v rámci Slavností pětilisté růže v Českém Krumově, koncert k výročí vzniku  republiky a zároveň 20. výročí od založení sboru 
v českokrumlovské synagoze a další sborové aktivity zakončené Vánočním koncertem v našem rodném městě. 

2 
KoCeRo - komunitní centrum 
Rovnost o.p.s, 26107287 Sobě i druhým pro radost 14 500 20 800 30% 75 8 000 8 000 

Projekt „Sobě i druhým pro radost“ je zaměřen na rozvoj zájmové umělecké činnosti dětí a mládeže z řad Romů, na prezentaci romské kultury většinové společnosti 
a na kulturně vzdělávací aktivity. Cílem projektu je 1) podpora dětí a mládeže z romské komunity v rozvoji jejich umělecké činnosti, 2) prezentace výsledků zájmové 
umělecké činnosti podporovaných romských souborů české většině různých věkových kategoriích, 3) seznámení české veřejnosti s romskou kulturou a histori. 
Cílovou skupinou jsou a) příslušníci romského etnika, kteří se budou věnovat zájmové umělecké činnosti (cca 35 dětí a mládeže), b) většinová společnost různých 
věkových kategorií - žáci ZŠ, senioři z domovů pro seniory nebo z DPS, děti z dětského domova, obyvatelé Č. Krumlova, kteří se účastní různých kulturních akcí 
pořádaných Městem Č. Krumlov - cca 200 osob  

15 
Andrej Lukeš, 
neveřejný údaj GALERIE proRADOST 

 
13 000 24 000 46% 74 8 000 8 000 

Seskupení PRORADOST je neformální seskupení hrajících neherců. Název seskupení je datován ke dni 6. 2. 1997. Seskupení PRORADOST je v současnosti již 
fenoménem, byl a je pionýrem neotřelých a neopakovatelných realizací na území města Český Krumlov. Mezi cíle seskupení PRORADOSTi patří: bavit sebe a bavit 
ostatní, oslovovat a spojovat občany milovaného města, vzdělávat sebe i ostatní neotřelými realizacemi, předkládat nové výzvy a jejich řešení na základě nových 
nápadů a objevů. GALERIE proRADOST si klade za cíl především představit seskupení a odprezentovat své realizované akce spojené především se zámeckou věží. 

45 
FIORETTO, skupina 
historických tanců, 63263971 

Podpora celoroční činnosti 
souboru 35 000 144 000 76% 71 16 000 16 000 

Příprava a nácvik celoročních aktivit souboru. 

14 
Fotoklub Český Krumlov, 
46621989 

Provoz Fotogalerie v Městském 
divadle Český Krumlov 6 700 10 000 33% 71 5 000 5 000 

Galerie v Městském divadle Český Krumlov byla před léty pronajata Fotoklubu Český Krumlov na základě smlouvy. Od této doby nejstarší krumlovský fotoklub 
zodpovídá za její provoz a výstavní program. Fotoklub Český Krumlov se snaží těmito prostory podporovat nejen svou výstavní činnost, ale především (dáno 
unikátností prostoru) hledat a nabízet galerii autorům nejen z České republiky tak, aby široké veřejnosti představil zajímavé autory a trendy fotografování. 
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10 
Folklórní klub - soubor Růže, 
46622187 

Celoroční činnost folklórního 
souboru Růže 35 000 67 000 48% 70 16 000 16 000 

Folklórní soubor Růže se zabývá folklórem naší oblasti. Výsledky své činnosti předvádí nejen na folklórních akcích v České republice, ale i v zahraničí. Cílem naší 
činnosti je uchovávat folklór Českokrumlovska, ale také dobře a se ctí reprezentovat město Český Krumlov. 

Naše činnost je zaměřena na členy souboru, ale také samozřejmě na diváky vystoupení, kterými nejsou jen obyvatelé našeho města. Diváci se rekrutují z celé Evropy. 
Soubor Růže obohacuje život občanů našeho města, kultivujeme je a snažíme se vyplňovat smysluplně jejich čas volna.  

Cílem projektu je připravit vhodné podmínky pro práci souboru, a díky tomu zapojit část obyvatel Českého Krumlova do aktivního trávení svého volného času. Naše 
aktivity vyžadují relativné hodně volného času a také chuť tvořit něco nového, chuť nenechat se pouze někým bavit. Dalším naším cílem je umožnit odrostlým členům 
Jitřenky pokračovat nadále ve folklórní práci. Soubor Růže se stává místem, kam směřují kroky dospívajících členů Jitřenky, a nadále i oni zůstávají těmi, kteří baví 
sami sebe a nejsou pouze v očekávání toho, jak budou baveni městskými institucemi. 

Nejdůležitější aktivitou souboru v posledních čtrnácti letech je organizování Mezinárodního folklórního festivalu Český Krumlov. Tato práce se stává s tím, jak festival 
získává na důležitosti a věhlasu ve střední Evropě, stále náročnější na skvělou organizaci. Pověst festivalu nás všechny zavazuje k precizní práci. 

Vystoupení souboru se nedají předjímat. Pravidelně reagujeme na požadavky vystoupení při nejrůznějších příležitostech a festivalech , těch probíhajících v České 
republice i v zahraničí. Počet vystoupení je nyní těžko odhadnutelný, ale pravidelně vystupujeme až desetkrát ročně. Naše programy jsou i dvouhodinové, což vyžaduje 
již velmi pečlivě připravený, kompaktní a pestrý program. Naše vystoupení sleduje ročně až 3000 diváků. 
Souboru Růže bude ctí, pokud bude moci vystupovat při prezentacích města Český Krumlov. 

13 
Musica Divina,  
22889795 

Celoroční činnost pěveckého 
sboru Musica Divina 2014 35 000 54 100 35% 69 16 000 16 000 

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. Mezi zásadní aktivity sboru patří koncertní činnost  a spolupráce s jinými hudebními tělesy a umělci 
z České republiky i zahraničí. Projekt se týká pravidelné činnosti sboru, pořádání koncertů k různým příležitostem především na území Českého Krumlova ve spolupráci 
s městem Český Krumlov a v okolí a zároveň reprezentace Města Český Krumlov v rámci České republiky a zahraničí. Značná část aktivit sboru je provozována 
opakovaně a stala se již tradicí.  Cílem projektu je obohacení kulturního života nejen posluchačů a návštěvníků koncertů, ale i členů sboru. Mezi zásadní aktivity sboru 
patří především koncertní činnost sboru a spolupráce 

30 
Centrum pro pomoc dětem a 
mládeži, 25158058 

Internetové mládežnické Rádio 
ICM v roce 2014 30 000 125 600 76% 65 13 000 13 000 

    Předmětem této žádosti je finanční podpora mládežnického internetového Rádia ICM pro rok 2014. Rádio ICM hodlá i v příštím období pokračovat ve svých 
činnostech, které jsou pro město Český Krumlov přínosné a zaslouží si jeho podporu. 
    Již od svého vzniku (2004) se Rádio ICM snaží jednak rozšiřovat formy mediálních aktivit pro děti a mládež a tím jim pomáhat k pozitivní seberealizaci. Rádio ICM 
šíří také  přináší reportáže z oblastí, které nejsou komerčními rádii pokryty (prezentuje mladé umělce a lokální kulturu, přináší souhrnné informace lokálního a 
regionálních charakteru, přináší mladým moderátorům a redaktorům zkušenosti a dovednosti v mediální scéně,  komunikuje a spolupracuje po internetu s obdobnými 
uskupeními i jedinci v celé ČR a motivuje další k vytvoření obdobných, přispívá k  výměně zkušeností, prezentaci odlišné kultury, kooperaci mládežníků. 
     V těchto všech aspektech činnosti hodláme i nadále pokračovat v příštím období.  
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25 Muzeum Vltavínů, 27048781 
Rozšíření kulturní nabídky Muzea 

Vltavínu 34 908 56 305 38% 50 5 000 5 000 
Projekt je zaměřen na rozvoj celoroční činnosti Muzea vltavínů, jehož cílem je být kulturní, informační a vzdělávací institucí. Projekt je zaměřen na odbornou i laickou 
veřejnost včetně dětí a mládeže. 
 
1) Vybavení koridoru Muzea pro uspořádání tematických výstav. Vybavení obnáší závěsný systém s rámy upevněný na zeď a 3 samostojných panelů v místech, kde 
instalace na zeď není možná. Jako první je plánována instalace výstavy poštovních známek a obálek s geologickou tematikou. Termín a umístění navrženo 
organizátory Mezinárodního setkání hornických spolků 2014 v Českém Krumlově a materiál na výstavu poskytne Svaz českých filatelistů (organizuje p. Radoslav 
Kolář) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opatření II. Publika ční činnost  
min. 50% spoluú časti, min. 5 000 K č, max. 20 000 K č 
celková alokace: 20 000 K č  
Ev. 
č. 

Žadatel, IČ Název projektu, termín Požadovaná 
částka  

Celkové 
náklady 

Spoluú čast 
% 

Bodování Návrh HK  
(Kč) 

Dotace K č 

41 

Sdružení pro rozvoj ZUŠ v 
Českém Krumlově, o.s., 
69114382 

Velká obrázková knížka rodu ze Schwarzenbergu, 
aneb Další křivolaká putování krumlovských pánů 20 000 117 550 83% 77 13 000 13 000 

Hlavním cílem projektu je vydání knížky dětských prací s tematikou historie Českého Krumlova a okolí od roku 1600 do roku 1950. Žáci výtvarného oboru ZUŠ se celý 
školní rok věnují tématu rodů vládnoucích českému Krumlovu  ( Habsburgům, Eggenbergům a hlavně Schwarzenbergům) – jejich skutkům  státotvorným i příběhům 
rodinným, dnům svátečním i životu všednímu. Na tomto projektu se podílí přes 200 žáků od 6 do 18 let. Publikace čerpající z odborné literatury nabídne dětské texty 
reflektující příběhy z historie Českého Krumlova a především jejich výtvarné zpracování. Kniha inspirovaná historií města a regionu by tak mohla být smysluplným 
završením celoročního úsilí celého výtvarného oboru ZUŠ. Bude určena jak dětem a jejich rodičům, tak široké odborné i laické veřejnosti. 

3 
Jan Vaněček, 
neveřejný údaj  Vydání vlastní knihy 

 
10 000 44 300 77% 42 0 5 000 

Předmětem projektu je vydání  knihy s názvem Vejrovské zkazky, v humorné nadsázce pojednávající o v minulosti oblíbené pánské stolní společnosti, která se 
scházela v hostinci U Dušků v Českém Krumlově. Vejři, jak se jim říkalo, měli smysl pro legraci a recesi. Kniha volně navazuje na předchozí knihy, v nichž jsem Vejry 
rovněž zmiňoval. Knihy se setkaly se čtenářským zájem a jsou v 500 knihovnách ČR. Humor patří v současné době k žádaným titulům. 
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Opatření III. Reprezentace m ěsta 
min. 50% spoluú časti, min. 5 000 K č, max. 25 000 K č 
celková alokace: 40 000 K č  
Ev. 
č. 

Žadatel, IČ Název projektu, termín Požadovaná 
částka  

Celkové 
náklady 

Spoluú čast 
% 

Bodování Návrh HK  
(Kč) 

Dotace K č 

22 

Sdružení rodičů a přátel 
českokrumlovského 
dětského sboru, o.s., 
27036821 Děti na sborových soutěžích 2014 25 000 430 000 94% 79 15 000 15 000 

Projekt zahrnuje účast dětských sborů ZUŠ Č. Krumlov na soutěžích, které mají dlouhou tradici a výborné renomé v tuzemském i mezinárodním sborovém dění:                                          
1) regionálního charakteru - 7.4. v jihočeských Strakonicích           - starší přípravný sbor Brumlíci + mladší Medvíďata na krajském kole 24. Celostátní přehlídky 
školních dětských pěveckých sborů v kategorii II.A.                                     

2) mezinárodního charakteru  -  29.4.-7.5. v belgickém Neerpeltu  - hlavní sbor Medvíďata na 62. Evropském hudebním festivalu pro mládež v kategoriích B, C a G
Během této zahraniční cesty plánujeme koncert v Praze i návštěvu Bruselu, Antverp, Gentu a Aachen. Dále počítáme s 1-2 nesoutěžními vystoupeními a účastí ve 
workshopech přímo v Neerpeltu.   

Více viz příloha č. 4 a/b – propozice a detaily obou soutěží.  
 

8 Krumlovští pištci, 60086076 Bienále flétnových souborů 19 000 58 000 67% 76 8 000 8 000 

Prezentace českokrumlovského dětského flétnového souboru na Bienále flétnových souborů v Boskovicích a s tím spojená propagace města. Toto setkání 
flétnových souborů je jednou z etap Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles, který trvá již 18 let a probíhá vždy v několika etapách v 
různých městech po dobu celého roku. Festival pořádá Národní informační a poradenské středisko pro neprofesionální kulturu Praha s podporou Ministerstva kultury 
České republiky.  

Pro náš soubor je to jedna ze vzácných příležitostí představit se profesionálním i poloprofesionálním hudebníkům v rámci takové prestižní akce. 
 

37 

Městský pěvecký sbor 
PERCHTA Český Krumlov, 
60084235 Hudební festival "Moravskotřebovské arkády" 30 000 61 500 51% 60 6 000 6 000 

„Moravskotřebovské arkády 2014“jsou 14.ročníkem nekomerčního hudebního festivalu pořádaného ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a České 
televize Pomozte dětem. Původní přehlídka amatérských pěveckých sborů byla rozšířena od 10.ročníku o repertoár hudebních seskupení různých žánrů. Během 
týdenní akce, které se v předchozích letech, kromě tuzemských, zúčastnily pěvecké sbory z Holandska, Norska a Německa a nad kterými převzaly odbornou garanci 
přední osobnosti české kultury, jako Prof.M.Knížák, ak.sochař O.Zoubek, ak.malíř L.Bartoš, fotograf J.Saudek, probíhá sbírka Pomozte dětem, na jejíž konto odchází 
i dobrovolné vstupné a účastnické poplatky sborů. 

48 

FIORETTO, skupina 
historických tanců, 
63263971 Reprezentace města - Sulmona 25 000 65 000 62% 55 5 000 5 000 

Návštěva partnerského souboru z italské Sulmony na Slavnostech pětilisté růže. Ubytování, stravování italského souboru a společné vystoupení v rámci slavností. 
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6 
Krumlovští pištci, 
60086076 Giostra di Zante, Zakynthos - Řecko 25 000 60 000 58% 52 5 000 5 000 

Prezentace části flétnového souboru na věhlasných slavnostech evropského významu Giostra Di Zante v Řecku.  

Jedná se o prezentaci města Český Krumlov, Jihočeského kraje i i celé České republiky na hojně navštěvované historické události. 

Řecký prezident Giostry spolu s pořadateli nás po shlédnutí českokrumlovských souborů v italské Sulmoně v létě 2013 pozvali na řecké slavnosti, abychom 
představili českou renesanci. Naším vystupováním byli tak nadšeni, že projevili zájem příští jubilejní (15.) ročník své řecké Giostry v roce 2015 věnovat barvám 
Rožmberků a rovněž nabízeli významnou spolupráci v oblasti kultury s městem Český Krumlov.  

V letošním roce se jedeme místním lidem představit v menším počtu. Naším cílem je co nejlepší reprezentace města. 
 

47 

FIORETTO, skupina 
historických tanců, 
63263971 Reprezentace města - Zakynthos 25 000 70 000 64% 50 5 000 5 000 

Návštěva partnerského souboru na řeckém ostrově Zakynthos  ve městě Zanté a společné vystoupení na jejich renesančních slavnostech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opatření IV. Kulturní projekty dlouhodob ě se opakující, tradi ční 
min. 70% spoluú časti, min. 30 000 K č, max. 250 000 K č 
celková alokace: 550 000 K č 
Poř. 
č. 

Žadatel, IČ Název projektu, termín Požadovaná 
částka  

Celkové 
náklady 

Spoluú čast 
% 

Bodování Návrh HK  
(Kč) 

Dotace K č 

32 

Nadační fond Festival 
komorní hudby Český 
Krumlov, 
42396107 28. ročník Festivalu komorní hudby 250 000 1 814 550 86% 87 180 000 180 000 

Program celého 28. ročníku Festivalu komorní hudby je koncipován k letošnímu „Roku české hudby 2014“,  a to s důrazem na domácí hudební tradice a speciálně 
pak na tradice p ěstování hudby na zámku Český Krumlov .  
Na základě historických pramenů bude obnovena Schwarzenberská kapela granátnické gardy , kterou bude řídit dirigent Martin Voříšek, mimo jiné, autor knihy 
„ Kapela schwarzenberské gardy“.   
Kapela vystoupí několikrát, a to včetně open air na náměstí a II. zámeckém nádvoří. Volba koncertního místa na terase Hotelu Růže není zvolena náhodně, ale 
proto, že se tam v historii koncerty skutečně konaly.  Program tohoto koncertu bude odlišný od dvou předcházejících. 
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16 

Festivaly Český Krumlov 
o.s., 
26567652 VII. ročník Festivalu barokních umění 200 000 2 320 000 91% 83 100 000 111 000 

Festival barokních umění je nekomerčním festivalem staré hudby. Protože interpreti, kteří na festivalu vystupují, jsou pravidelně ze zahraniční, považujeme ho také 
za mezinárodní. Jedná se o festival „krumlovský“, jeho cílem je oživit barokní architekturu města (UNESCO) původní barokní uměleckou kulturou. Cílem je držení 
vysoké míry odbornosti při tvorbě dramaturgie festivalu. Snažíme se prezentací původních interpretačních hudebních praktik o osvětu při vnímání barokní atmosféry 
– k tomu slouží i tištěný, vícejazyčný, festivalový program. Hlavní aktivitou je vždy provedení novodobé světové premiéry vybrané barokní opery v zámeckém 
barokním divadle. Cílovou skupinou jsou zájemci o barokní umění v původní autentické formě v okruhu regionu střední Evropy. Cílovou skupinou jsou i příznivci 
z našeho města – každoročně rozdáme kolem 70 vstupenek všem těm, kteří mají o barokní operu opravdový zájem (SHZ, ZUŠ, ČKRF a podobně) 

33 

Vlašský dvůr Český 
Krumlov s.r.o., 
28104811 IV. ročník Krumlovských podzimních recitálů 100 000 300 000 67% 83 50 000 50 000 

Vlašský dvůr Český Krumlov s.r.o. provozuje v rámci svého objektu koncertní sál a realizoval v něm již řadu koncertů. Rádi bychom z "Krumlovských podzimních 
recitálů" vytvořili tradici a proto po realizaci I., II., a III. ročníku jsme se pustili do plánování dalšího, tedy IV. ročníku. Cíle projektu je v daném termínu uskutečnit 
cyklus komorních recitálů, koncertů interpretů zvučných jmen. Cílovou skupinou jsou pro nás jak občané města Český Krumlov, tak i turisté, které chceme v čase 
předvánočním do Českého Krumlova nalákat a nabídnout jim za ne zcela komerčních podmínek nevšední kulturní zážitek. 

4 
Krumlovští pištci, 
60086076 Giostra cavalleresca d'Europa v Českém Krumlově 62 000 204 000 70% 81 30 000 30 000 

Cílem projektu je navázat na zkušenosti z předešlých let a zrealizovat ve spolupráci s italskou školou renesance - trubači, praporečníky, tanečníky - a vrcholnými 
představiteli Giostry vystoupení v rámci Slavností pětilisté růže. 

12 
Feng-yün Song o.s., 
28558502 Songfest.cz - Vítání roku koně 2014 149 000 373 308 60% 74 50 000 25 000 

Festival Songfest.cz je hudební slavnost u příležitosti vítání Nového čínského luno-solárního roku. Festival má za cíl seznámit české publikum s autentickou východní 
kulturou představenou v aktuálních tématech. V průběhu hlavního programu - večerního koncertu - zažijí diváci nevšední kulturní zážitek spojením domácích a 
asijských resp. čínských umělců na jedné scéně. Odpolední doprovodný program s názvem Pavilon VRYTMU nabízí hudebně rytmické hry a tvůrčí dílny pro děti a 
rodiny. Návštěvníci mohou navíc ochutnat kvalitní čaj z Dobré čajovny a přírodní kokosovou vodu. Dále si mohou vyzkoušet poradnu tradiční čínské medicíny a další 
přírodní produkty. 
Doprovodný program je obohacený především pro děti. Čínská hedvábná legenda z Divadla Studna v produkci Městského divadla Český Krumlov. 
Festival je pořádán již od roku 2002, probíhá tedy již 12 let. Během posledních sedmi let se festival rozšířil do celé České republiky. 
Festival vykazuje vysokou uměleckou i odbornou kvalitu. Jeho iniciátorka a hlavní protagonistka Feng-yün Song dlouhodobě působí na české umělecké scéně a je 
uznávanou hlasovou pedagožkou a zpěvačkou. O společenskou osvětu usiluje širokou škálou hudebních aktivit, od mezikulturního dialogu, porozumění a tolerance, 
až po téma kvality života. 

31 

Centrum pro pomoc dětem 
a mládeži, 
25158058 Mladá hudba na Českokrumlovsku 30 000 79 020 62% 73 18 000 18 000 

Festival „Cihelna – Vystupovat“  9. ročník “ je zaměřen na mladé začínající umělce z Českokrumlovska. Jedná se o již tradiční dvoudenní festival, kde mladí 
začínající hudebníci, tanečníci a filmaři mají jedinečnou možnost představit (jak svým vrstevníkům, tak  i široké veřejnosti ) svou uměleckou činnost. Na  „Cihelně“ 
vystoupí v pr ůběhu dvou dn ů 16 hudebních skupin, 1 divadelní soubor a 1 tane ční soubor  ( z toho jeden z NZDM Bouda) .Jedná se o jedinečnou nekomerční 
akci tohoto typu v na Českokrumlovsku. V průběhu dvou dnů konání festivalu počítáme s prezentací 100 mladých um ělců a z návštěvnosti přibližně 250 - 300 lidí  
ve věku od 14-ti do v ěku prarodi čů účinkujících.  
Věříme že se nám těmito aktivitami a vhodnou propagací podaří přispět k dobrému jménu našeho města a přivést k účasti více než 300 návštěvníků a v neposlední 
řadě  tak rozšířit nabídku kulturních akcí v našem městě. 



 8 

46 

Společnost pro zachování 
Hořických pašijových her, 
26653338 Pašijové hry o Letnicích 30 900 103 900 70% 65 12 000 12 000 

V představení účinkuje 70 osob, včetně dětí a mládeže a jeho délka je 1,5 hodiny a je překládáno do znakové řeči. 
Představení je určeno pro širokou veřejnost, tj. pro veškeré věkové kategorie – děti, dospělí, starší osoby. Vzhledem k tomu, že je představení tlumočeno do znakové 
řeči, jsou vítáni neslyšící, popř. jinak zdravotně handicapovaní – ti jsou, včetně neslyšících zvýhodněni vstupem zdarma. Výhodou tohoto představení je, že neí určeno 
pouze věřícím občanům, ale též nevěřícím a turistům, protože se příjemný zážitek a vzpomínku z divadelního kousku si odvezou právě i ti, kterým náboženství nic 
neříká. 

9 
Miroslav Mleziva, 
42399921 Májový multifest 2014 52 000 192 000 73% 63 20 000 20 000 

Předmětem žádosti o dotační podporu je uspořádání víkendového kulturního programu pro širokou veřejnost na odstavné ploše (parkingu) FabriČKa a v hudebním 
klubu FabriČKa. V rámci programu proběhne koncert moderní hudby pro mladší a střední generaci a koncert dechové hudby pro starší generaci. Minulý rok proběhl 
první ročník festivalu. Jeho plánovaná podoba však musela být nakonec změněna a proběhl pouze koncert moderní hudby. Důvodem bylo zjištění, že ve stejném 
období naplánovalo město Č.Krumlov podobný kulturní program „Kouzelný Krumlov“, navíc tato akce byla pro návštěvníky se vstupem zdarma. Cílem festivalu je 
každoroční opakování této kulturní akce v měsíci květnu, rozšíření kulturní nabídky pro občany a návštěvníky města a podpora oživení zanedbané krumlovské lokality 
bývalého výrobního závodu Jitona. 

20 
Ekofilm, 
26590883 Edukofilm - ozvěny festivalů 150 000 400 000 63% 63 30 000 30 000 

Projekt: Edukofilm - ozv ěny festival ů 
Cílem projektu je navázat na patnáctiletou historii MFF Ekofilm v jižních Čechách, zachovat tradici a atmosféru filmového festivalu s možností zhlédnout zajímavé 
filmy pro pravidelné návštěvníky, a to především pro školy. 
Edukofilm je koncipován jako přehlídka filmů z tematicky zpřízněných festivalů (MFF Voda, moře, oceány, Envirofilm a Life Sciences Film Festival). Nebude chybět 
ani doprovodný program v podobě besed, seminářů, workshopů a výstav. Pro základní a střední školy budou jako každý rok připraveny speciální projekce a 
interaktivní programy spojené se soutěžemi.  
Do dramaturgie letošního programu jsme zařadili připomenutí 25. výročí sametové revoluce. Především promítání zajímavých filmů z předrevolučního období 
festivalu Ekofilm a také besedu s návratem do historie – jak probíhaly besedy a velmi bouřlivé diskuse na Ekofilmech před r. 89. 
Cílové skupiny 
I.-II. stupeň základních škol, střední a vysoké školy, pedagogičtí pracovníci, odborná a široká veřejnost, filmoví tvůrci, nestátní neziskové organizace, rodiny s dětmi. 

35 

Sdružení cestovního ruchu 
v Českém Krumlově, o.s., 
26554712 

Kulturní program ke Dni osvobození města Český 
Krumlov americkou armádou 140 000 450 000 69% 63 25 000 25 000 

Záměrem projektu je připomenutí občanům a návštěvníkům 69. výročí osvobození části jižních Čech americkou armádou v roce 1945, konkrétně města Český 
Krumlov a historické události, které se v roce 1954 udály. Součástí akce budou ukázky dobové válečné situace za simulace použití historických zbraní, vozidel a 
vojáků v dobových uniformách obou válčících stran. Dále na náměstí Svornosti proběhne předání správy města do českých rokou a předvedení bojové techniky. 
Akce bude realizována ve spolupráci se společností ČKRF s.r.o., kterou jsme v této souvislosti oslovili. 
Předpokládaným přínosem je udržení povědomí o historii 20. století, tj. vzdělávací přínos a snaha přiblížit zábavnou formou i mladé generaci první květnové dny r. 
1945. Tato akce je určena pro všechny věkové kategorie. 
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44 
JAZZKY KRUMLOV o.s., 
26585120 

Jazzky Krumlov - festival jazzové a alternativní 
hudby 120 000 422 000 72% 62 40 000 40 000 

Pravidelná kulturní nabídka převážně nekomerční hudby, spolupráce při udržování vysoké úrovně divadelního klubu Ántré. 
Jako jediný hudební festival zachováváme cíle grantu, tedy celoroční činnost a obohacování kulturní nabídky mimo hlavní turistickou sezónu. Nezaměřujeme se na 
masovost, ale na kvalitu produkce a vyhledávání zajímavých nových projektů. 

 
 
 
 
 
Opatření V. Živá kultura pro širokou ve řejnost  
min. 30% spoluú časti, min. 5 000 K č, max. 40 000 K č 
celková alokace: 279 000 K č   
Poř. 
č. 

Žadatel, IČ Název projektu, termín Požadovaná 
částka  

Celkové 
náklady 

Spoluú čast 
% 

Bodování Návrh HK  
(Kč) 

Dotace K č 

39 
Umělecká beseda Český Krumlov, 
65025458 Živý Betlém 2014 33 000 56 000 41% 83  30 000 30 000 

a) cílem projektu je přispět k slavnostní atmosféře adventu a Vánoc v našem městě. 
b) v divadelním představení vystoupí občané našeho města a soubory (děti a učitelé ze ZUŠ, Kapka,  Perchta, Muzica Divina, Fioretto, Lakomá Barka, členové 

Komorního orchestru a další). Za zpěvu českých a moravských koled sehrají biblický příběh o narození Ježíše Krista.  
c) Cílovou skupinou jsou obyvatelé našeho města, rodiče s dětmi i zahraniční turisté.  

 

29 

Centrum pro pomoc dětem a 
mládeži, 
25158058 

JEDEN SVĚT 2014 - Lidská práva ve 
filmovém dokumentu 40 000 131 460 70% 81 27 000 30 000 

Cílem již pátého ročníku projektu je, prostřednictvím prezentace aktuálních filmových dokumentů s lidskoprávní tématikou, přinést veřejnosti informace, které 
v běžných médiích chybí a nebo jsou zmiňovány okrajově. Samotný projekt se skládá ze čtyř základních aktivit:: A1.Soustředěný týdenní MFF Jeden svět Český 
Krumlov 2014 - část a) školní projekce (17. až 21.3.2014) + část b) veřejné projekce (20. až 22.3.2014), A2.Filmové projekce v rámci Fimového klubu JS v roce 2014, 
(celkem 7 x v roce, frekvence 1 x měsíčně vyjma měsíců 01, 03, 07, 08, 09 / 2014), A3. Benefiční koncert na podporu MFF JS ČK 2014 (15. března 2014, A4. 
Organizace projektu. Cílové skupiny: děti (12-15 let), mládež (15-26 let), široká veřejnost. Předpokládaný počet účastníků aktivit: kolem 950 až 1.000  Poznámka: 
Více informací – samost.text.projektová příloha.        

38 

Městský pěvecký sbor PERCHTA 
Český Krumlov, 
60084235 Vánoční koncert duchovní hudby 22 000 31 500 30% 81 13 000 13 000 

Tento projekt má za úkol rozšířit kulturní nabídku ve městě ve vánočním období a přispět ke zpříjemnění tohoto období jak pro občany města, tak pro jeho 
návštěvníky. 
Jedná se o společné vystoupení MPS Perchta a Krumlovského .komorního orchestru za pomoci profesionálních sólistů a dirigenta. 
V programu zazní Česká mše vánoční J.J.Ryby a další skladby s vánoční tématikou. 
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19 
Krumlovský komorní orchestr, 
22722769 

Adventní koncert s houslistou 
Miroslavem Ambrošem 27 500 40 000 31% 80 15 000 15 000 

Cíle – navázat na úspěšné adventní koncerty v letech 2011, 2012 a 2013 a opět obohatit adventní program v Č.K. o vystoupení předního mladého představitele české 
hudební scény. 
Aktivity – domluva repertoáru se sólistou, příprava notového materiálu, nácvik skladeb, propagace koncertu (grafický návrh plakátu, distribuce propagačních materiálů, 
…), organizační zajištění koncertu (ubytování sólisty, doprava, květiny, …) 
Cílová skupina – obyvatelé a návštěvníci města; samotní hráči orchestru, kteří si opět rozšíří své muzikantské obzory 

23 

Sdružení rodičů a přátel 
českokrumlovského dětského 
sboru, o.s., 
27036821 

Koncerty dětských sborů v březnu, říjnu, 
a prosinci 2014 40 000 84 500 53% 80 25 000 25 000 

V roce 2014 opět chystáme cyklus jarních, podzimních a  advent. vystoupení dětských sborů ZUŠ pro veřejnost v Č. Krumlově. Tradičně půjde o tématicky zaměřené 
programy s účastí hostů z ostatních oborů naší ZUŠ i jiných dětských ansámblů jihočeského regionu (zatím v jednání).Vlastním veřejným koncertům předchází 
systematická příprava a nácvik písňového repertoáru  ve všech našich sborových odděleních (Diblíci, Lentilky, Brumlíci                 a Medvíďata s Krumbrumchórem).                                                  
Při koncipování těchto akcí vycházíme z bohatých zkušeností předchozích let, a tak opět očekáváme opakovanou koncertní účast více než 230 letošních členů 
českokrumlovského dětského sboru (ČDS) ve věku 4-18 let s nejméně stovkou hostů pro celkově více než 1400 posluchačů.  Dotaci žádáme na nájemné, příspěvek 
na dopravu pro hosty, umělec. honoráře + DPP a dále na propagaci (tisk plakátů a pozvánek). 

34 

Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém 
Krumlově, o.s., 
69114382 

Jarní koncertní sezóna ZUŠ Český 
Krumlov 2014 40 000 77 000 48% 79 22 000 22 000 

Projekt zahrnuje přípravu a provedení několika tematicky zajímavých koncertů hudebního oboru ZUŠ Český Krumlov včetně výroční výtvarné výstavy v prostorách 
Kláštera Zlatá Koruna, taneční slavnosti divadelního představení žáků ZUŠ, které obohatí jarní kulturní sezonu v Českém Krumlově a mohou svou kvalitou 
poskytnout pěkný umělecký zážitek návštěvníkům všech generací. Budou se konat ve velkých prostorách Městského divadla, Jezuitského sálu. V závěru jarní 
sezony zaujímá důležité místo Koncert vítězů Concertina Praga 2014 jako vzor interpretačního umění mladých evropských hudebníků. Je určen zejména 
krumlovským dětem a rodičům. 

27 

Dům dětí a mládeže Český 
Krumlov, 
665711 

Krumlovská Dětská Porta a Jihočeský 
zvonek 2014 26 300 38 900 32% 79 15 000 15 000 

Cílem tohoto projektu je především podpořit zájem dětí o hudbu a kulturu vůbec, smysluplně využít jejich volný čas, motivovat je k rozvoji jejich hudebních dovedností 
a umožnit jim postup do Republikového finále v Praze (Dětská Porta) nebo do krajského kola (Jihočeský zvonek) v Českých Budějovicích. 
Aktivitami projektu jsou dvě soutěžní přehlídky - Krumlovská Dětská Porta, jejíž 18. ročník se uskuteční v letošním roce, je soutěž v interpretaci a tvorbě folkových, 
tramských a country písní. Učastní se jí děti z celého Jihočeského kraje. Jihočeský zvonek je tradiční soutěž ve zpěvu (sólo i v seskupeních)  převážně lidových 
písní. DDM Č. Krumlov pořádá její okresní kolo.  
Cílovou skupinou projektu jsou samotní účinkující obou přehlídek – tj. děti a mládež od 6 do 26 let a také diváci – tj. rodiče dětí, učitelé, kteří děti připravovali a 
veřejnost – obyvatelé Krumlova, celého regionu, žáci a studenti. 

42 

Základní umělecká škola Český 
Krumlov, 
60084375 Masopustní průvod masek 2014 20 300 29 000 30% 78 12 000 15 000 

Hlavním cílem projektu je konání osmého ročníku Masopustního průvodu městem -  letos 4. března 2014 - za účasti žáků a učitelů ZUŠ a občanů města Český 
Krumlov. 
   Žáci výtvarného oboru pod vedením učitelů po dobu tří měsíců připravují masky a ve volném čase ve spolupráci s rodiči tvoří kostýmy.  Současně probíhá příprava 
hudebně dramatického programu za účasti pedagogů ostatních oborů, který bude předveden na 14 zastaveních v centru města. 
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  Letos vzniká kolem 70 nových masek a kostýmů se zastřešujícím tématem „Nádhera i bizarnost baroka“. Součástí průvodu budou též masky let minulých, hudebníci, 
tanečníci,  studenti SUPŠ sv. Anežky České a hosté (cca 100 - 140 osob) 
 Program je určen široké veřejnosti, občanům města i turistům.  
(cca 500-700 diváků). 

28 

Dům dětí a mládeže Český 
Krumlov, 
665711 Krumlovská Prima sezóna 2014 13 000 32 800 60% 77 10 000 10 000 

Krumlovská Prima sezóna je krajská přehlídka studentské tvořivosti, která je určena studentům středních škol a ZUŠ ve věku  
15 - 20 let (21 let u fotografie a filmu).  
Soutěží se v těchto oborech: literární tvorba, výtvarná tvorba, amatérská fotografie a nově v tomto roce i studentský film. 
Ve všech oborech se jedná o soutěžní přehlídky s postupem nejlepších vyhodnocených prací na festival studentské tvořivosti v Náchodě.  
Cílem přehlídky je podpořit zájem mladých lidí o umění a kulturu. Umožnit setkání, vzájemnou inspiraci, prezentaci a porovnání prací studentů z celého Jihočeského 
regionu.  Součástí této přehlídky je také soutěžní přehlídka studentského divadla – Mladá scéna Český Krumlov. 

40 
Umělecká beseda Český Krumlov, 
65025458 

Koncert souborů Chairé a Musica Divina 
"O Vánocích zpívám" 11 000 20 000 45% 74 6 000 6 000 

Uspořádání slavnostního vánočního koncertu. 
Společné vystoupení obou hudebních těles zaměřených  
na adventní a vánoční hudbu.  
Večer je určen rodičům s dětmi, místní veřejnosti i zahraničním turistům. 
 

43 
Aver drom-Jiná cesta Větřní, 
22826882 AMARO ROMANO KALO RAT 39 900 57 000 30% 70 15 000 15 000 

Občanské sdružení Aver drom-Jiná cesta Větřní plánuje uspořádat festival romských hudebních kapel a přehlídku tanečních souborů: AMARO ROMANO KALO RAT. 
Zúčastní se ho romské taneční soubory z širokého okolí, a hudební skupiny. Hlavním cílem a posláním celé akce je kromě pozitivní propagace romské kultury a 
folklóru především smysluplné využití volného času mládeže, která je ohrožena sociálním vyloučením a souvisejícími jevy jako jsou drogy, prostituce a kriminalita. 
Naše sdružení se od počátku své existence věnuje vyhledávání a oslovování pohybově nadaných dětí, ve snaze o využití jejich talentu a energie v aktivitách tanečního 
souboru. V rámci naší činnosti dbáme na docházku, disciplínu a podporu týmového ducha. Výsledky naší usilovné práce chceme potom předvést na akcích podobného 
typu a tuto příležitost chceme poskytnout také dalším souborům z jiných měst a obcí. 

26 

Dům dětí a mládeže Český 
Krumlov, 
665711 Krumlovské tancování 14 800 22 300 34% 69 8 000 10 000 

Jedná se o regionální postupovou přehlídku tanečních skupin a jednotlivců s možností postupu do finále soutěže „Děti fitness aneb sportem proti drogám“.  
Cílem projektu je podpořit u dětí zájem o tanec a kulturu vůbec, umožnit všem - především neorganizovaným skupinám jihočeského kraje prezentovat své taneční 
dovednosti a umění.  
Aktivitami tohoto projektu jsou tedy: 
1. Taneční soutěž skupinových choreografií 
2. Soutěž „One in group“, která spočívá v tom, že děti tančí nebo cvičí podle cvičitelky a porota hodnotí každého individuálně. Tím se naše přehlídka otvírá všem, kteří 
mají rádi pohyb a tanec a přitom nenavštěvují žádný taneční kroužek ani taneční klub. 
Cílovou skupinou projektu jsou samotní účinkující – tj. děti od 6 do 18 let z jižních Čech a také diváci (rodiče dětí, trenéři, volně příchozí). 
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1 
Miroslav Mleziva, 
42399921 Top koncert jaro 2014 30 000 84 000 64% 68 15 000 15 000 

Předmětem žádosti o dotační podporu je uspořádání žánrově špičkových hudebních vystoupení skupin. Tyto koncerty jsou součástí celoročního  programu hudebního 
klubu Fabrička. Klub nabízí pravidelný hudební program především pro občany a návštěvníky Č.Krumlova a občany a návštěvníky spádové oblasti „českokrumlovska“. 
Informace o klubu a program naleznete na www.fabrickaklub.cz. 

24 
Gymnázium Český Krumlov, 
583839 Studentský majáles 22 000 33 000 33% 63 10 000 5 000 

Studentským majálesem, během něhož projde kostýmovaný průvod studentů gymnázia městem a po krátkém programu každé třídy bude vyhlášen král a královna 
pro rok 2014, chceme založit novou tradici. Majáles se bude opakovat každoročně ve stejném termínu. Studenti gymnázia se svými učiteli tak získají možnost zapojit 
se ve větší míře do kulturního života města a budou mít příležitost setkat se se statutárními zástupci města. 
Tato akce zároveň vhodně doplní program slavnosti Kouzelný Krumlov. 
Do projektu, jehož výstup je určen i široké veřejnosti, se aktivně zapojí všech 419 studentů gymnázia. 

5 

 
Krumlovští pištci, 
60086076 Renesanční kejklování 36 000 92 500 61% 61 14 000 14 000 

Cílem projektu je navázat na zkušenosti z předešlých let a zrealizovat ve spolupráci se soubory zaměřenými na historii i amatérskými i poloprofesionálními umělci 
komponované vystoupení plné hudby, tance a vyprávění z doby renesance se zapojením diváků do učení tance. Nejméně jedno vystoupení bychom chtěli časově 
umístit do podzimních měsíců, kdy se těší největší návštěvnosti a vyplňuje jinak kulturně relativně volnější období ve městě. Každý rok se snažíme vystoupení nějak 
zaměřit, letos bychom jej chtěli pojmout částečně jako oslavu svobodné kultury, která zde má posledních 25 let velký prostor. 

17 
Festivaly Český Krumlov o.s., 
26567652 

II. ročník Festival piva - Setkání 
šumavských pivovarů 20 let výročí 
Papouškovo sirotci 20 000 185 000 89% 54 6 000 6 000 

V minulém roce jsme založili dlouho očekávanou a v Českém Krumlově chybějící pivovarskou slavnost, kterou jsme nazvali Festival Piva a záštitu nad ní převzal 
senátor T. Jirsa. Protože se aktivita netýká primárně prezentaci místní značky (Eggenberg), pozvali jsme malé pivovary z regionu a z Rakouska, a akci nazvali 
Setkání šumavských pivovarů. Pro kvalitní ohlas budeme v akci pokračovat. V letošním roce chceme kulturní program, v sobotu dne 5. července, v pivovarské 
zahradě, věnovat 20 výroční nejpopulárnější českokrumlovské kapely  - Papouškovo sirotkům. Žádáme město o podporu honorářů muzikantům a především jejich 
host ů. Chceme ochutnávkou piv, zorganizováním různých soutěží a kulturním programem přilákat co nejširší, celo-generační krumlovskou veřejnost, do centra 
města – pivovarské zahrady. Vstupné bude 50,-Kč. Druhý den budou slavnosti pokračovat ve spolupráci s TV Šlágr (dechovky), avšak mimo rámec této žádosti. 

 


