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Velikonoční Krumlov

zdobená rozmanitými technikami, pomláz-
ky, jarní květiny i dekorace a sezónní pochu-
tiny.
  O Velkém pátku 3. dubna přivítá první 
návštěvníky nová českokrumlovská expozice 
akvária v Novém Městě. Během celého roku 
zde uvidíte různé druhy sladkovodních ryb 
žijících v českých řekách a rybnících. Díky 
moderní technologii akvárií budete moci 
ryby pozorovat v jejich přirozeném prostředí. 
Další program na www.ckrumlov.cz/  
velikonoce2015.

     

v Dolním Rakousku.
   Přípravy na Velikonoce začnou v Městské 
knihovně (pobočka Mír) 26. března, kdy si 
zde děti budou moci vytvořit velikonoční 
dekoraci. Zasadí si osení do země a poté 
vybarví velikonoční sádrové zápichy. Na kurz 
je nutné se předem rezervovat, počet míst je 
omezen.
  Řemeslný trh oživí náměstí od čtvrtka          
2. dubna do pondělí 6. dubna. Trhovci             
a řemeslníci nabídnou stylové výrobky, 
řehtačky, píšťalky, velikonoční vajíčka 

         
  
    

   Jaro vstoupí do města společně s Velikono-
cemi na Zelený čtvrtek 2. 4. a kromě tradič-
ních řemeslných trhů na náměstí čeká na 
všechny i různorodá zábava.
   Po dvouměsíční přestávce představí Regio-
nální muzeum již v úterý 3. března první 
sezónní výstavu tohoto roku, věnovanou 
tématu Velikonoc. Na výstavě s názvem 
Radostné Velikonoce je k vidění jedna             
z největších sbírek velikonočních pohlednic, 
kterou do Českého Krumlova zapůjčil Franz 
Salzmann z městečka Aschbach-Markt         

 

   

Text Eliška Koričarová 
Foto Lubor Mrázek
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Předávání nového zásahového vozidla Sboru dobrovolných hasičů 
Český Krumlov

Výbory Zastupitelstva města 
Český Krumlov 2014 - 2018

   Českokrumlovští dobrovolní hasiči nemohli 
v loňském roce vyjíždět k zásahům, jelikož 
neměli k dispozici vlastní výjezdový vůz, 
a proto se město Český Krumlov za podpory 
Jihočeského kraje rozhodlo sboru dobrovol-
ných hasičů vůz zakoupit. Ve středu dne          
28. ledna 2015 byl dopravní automobil značky 
Fiat Iveco s kapacitou pro děvět osob                 
a s vybavením potřebným k zásahu hasičů  

 
  

 

  

 

slavnostně předán sboru hasičů na požární 
stanici v Domoradicích. 
  Automobil předával starosta města Dalibor 
Carda před nastoupenou jednotkou hasičů 
pod vedením plk. Pavla Rožbouda. Vikář 
Václav Pícha vozu i sboru požehnal a všichni 
zúčastnění popřáli hasičům co nejméně 
výjezdů k požárům.

 

     

 

 

Co není moje, o to se nestarám

Finanční výbor
•   Jan Vozábal (předseda)
•   Jaromír Nekovařík
•   Miroslav Máče
•   David Šindelář
•   Ivana Tenklová
•   Jiří Neumann
•   Václav Beneš
•   Alexandr Nogrády
•   Jan Vaněček

 
  

 

  

 

Audit městských společností 
Pracovní skupina 
Strany, hnutí nebo seskupení v Českém Krumlově nominovaly 
své zástupce, kteří budou hájit a prosazovat jejich stanoviska      
z hlediska plánovaných auditů městských společností.

Nominovaní:
•   ČSSD - Josef Kareš 
•   KSČM - Stanislav Trnka
•   KDU-ČSL - Josef Hermann
•   ODS - Zbyněk Toman
•   ANO 2011 - Jan Novák
•   TOP 09 - Milan Cícer
•   Město pro všechny - Petr Král
•   Nezávislí a Zelení - Oldřich Hluško  

 
  

 

  

 

Kontrolní výbor
•   Vojtěch Němec (předseda)
•   Rostislav Riško
•   Aleš Mik
•   Petr Král
•   Lukáš Franta
•   Jiří Kladívko
•   Jan Novák
•   Petr Eliáš 
•   Libor Zahradník

 
  

 

  

 

Foto Zuzana Křápková

Foto archiv města Český Krumlov

     Město Český Krumlov každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na opravu svého majetku, který však z větší části slouží občanům.     
V loňském roce bylo na opravy a údržbu komunikací včetně mostů a veřejného osvětlení využito celkem 7,94 mil. Kč. Současně jsou další finanční 
prostředky investovány na rozšíření a modernizaci komunikací, chodníků a parkovacích míst. Nejde pouze o to, že se město postará o svůj majetek, 
ale hlavně chce vynaloženými prostředky na opravy, rekonstrukce a modernizaci zpříjemnit občanům bydlení ve městě, zejména pak na sídlištích. 
Přesto se opakovaně setkáváme s tím, že právě na sídlištích jsou nové a opravené komunikace a jejich okolí poškozovány způsobem, který vede k 
zamyšlení, zda město takto vlastně nevyhazuje peníze oknem. Především chodníky a jejich nejbližší okolí jsou žalostným důkazem nezájmu 
některých občanů o stav majetku města v blízkosti jejich bydlišť. Jak jinak si lze vysvětlit zajíždění osobních aut až před vchody spojené s jejich 
jízdou po chodnících, které jsou určeny pouze k pohybu chodců? Je to z pouhé pohodlnosti a nezájmu, neboť jak praví klasik "Z cizího krev 
neteče"? Zkusme se každý zamyslet nad tím, zda těch pár metrů nelze přejít pěšky a zachovat tak pěkným to, co vzniklo prací druhých.

 
  

 

  

 

Text Petr Pešek, Olga Kneiflová
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Lesy města Český Krumlov s.r.o. jsou Důvěryhodnou firmou 2015 

Město Český Krumlov je druhé nejlepší v třídění odpadů za rok 2014
    I v loňském roce bylo město Český Krumlov zapojeno do soutěže obcí a měst Jihočeského kraje ve třídění 
odpadů s názvem „Jihočeši třídí odpady 2014". Tuto soutěž vyhlašuje Jihočeský kraj ve spolupráci s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a.s. Hlavním cílem soutěže je zvýšit motivaci obcí v oblasti odděleného sběru 
využitelných odpadů a možnost porovnat výsledky úspěšnosti ve třídění odpadů s jinými velikostně podobnými 
obcemi. I v roce 2014 bylo město Český Krumlov úspěšné a umístilo se na 3. místě v kategorii Města nad 7 000 
obyvatel. Další částí soutěže byla Soutěž obcí s rozšířenou působností, ve které se město Český Krumlov umísti-
lo na 2. místě. Získalo tak peněžní poukaz na výrobky z recyklovaného materiálu v hodnotě 15 000 Kč. Jedná se 
zejména o lavičky a plastové nádoby na odpad, které budou umístěny na veřejných prostranstvích města. 

   „Děkujeme všem uvědomělým občanům města za důslednou separaci odpadů a odpovědné chování nejen k životní-
mu prostředí, ale zejména k městu, ve kterém žijí," ocenila práci občanů Vlasta Horáková, vedoucí Odboru 
životního prostředí Městského úřadu Český Krumlov.

Více informací o odpadech naleznete na www.ckrumlov.cz/odpady.
 

 
  

 

  
 
 

Město získalo finance na provoz domova pro matky s dětmi a domu na půl cesty 

  Jihočeský kraj v současné době realizuje 
projekt "Podpora sociálních služeb                        
v Jihočeském kraji III.", který je spolufinan-
cován 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 po dobu 9 měsíců, 
tj. od začátku ledna do konce září tohoto roku. 
   Za tímto účelem realizátor projektu, Jihočes-
ký kraj, v říjnu minulého roku vyhlásil veřejné 
zakázky, v rámci nichž mohli poskytovatelé 
sociálních služeb v Jihočeském kraji podat 
nabídky, a získat tak finanční prostředky na  
   
 

 
  

 

  
 
 

služeb. Dané sociální služby tak budou               
v období leden až září 2015 finančně podpoře-
ny částkou necelých 1,2 mil. Kč. 
   Dané sociální služby budou v období říjen až 
prosinec 2015 spolufinancovány z  účelové 
dotace z rozpočtu Jihočeského kraje, kterou se 
rovněž městu podařilo v  tomto roce získat. 
Jedná se o částku necelých 385 tis. Kč. 
Více o projektu najdete na oficiálních 
stránkách města: www.ckrumlov.cz.
 

 

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 února k uzavření 
Smluv o zajištění předmětných sociálních                 

 

     

 

 

    Lesy města Český Krumlov s.r.o. získaly od 
Centra výzkumu názorů klientů s.r.o. certifi-
kát důveryhodné firmy pro rok 2015. 
  Certifikát Důvěryhodná Firma se přiděluje 
podnikatelům, kteří se vyznačují výbornou 
pověstí mezi klienty a obchodními partnery. 
Tento certifikát je projektem ostravské firmy 
Centrum Výzkumu Názorů Klientů. Na 
českém trhu existuje od roku 2014. Projekt byl 
zahájen poté, co bylo zjištěno, že všudypřítom-
ný internet mění stávající obchodní modely        
a tím i chování a reakce spotřebitelů. Tato 
nová technika umožňuje dohledat veškeré 
informace o výrobcích či službách firmy. 
Spotřebitelé také zajímají informace o důvěry-
hodnosti a spolehlivosti hledané firmy. Za 
tímto účelem vytvořila firma CVNK algorit-
   

 

   

 

  
 
 

mus tzv. Ukazatel názorů. Firma na vlastní  
náklady vypracovává výzkum dané společnosti. 
Ukazatel názorů je vytvořen na základě speciál-
ního algoritmu v číselné hodnotě, která odráží 
množství negativních názorů na společnosti, 
které jsou zveřejněny na internetu. Mohou to 
být negativní názory, které ukazují pochybení 
nebo jiné nedostatky, díky kterým daná firma 
není důvěryhodná. V případě, že nebyl nalezen 
žáden negativní posudek, má firma možnost 
účastnit se projektu Důvěryhodná firma.
  Cílem certifikátu „Důvěryhodná Firma“ je 
pozitivní prezentace společnosti na internetu. 
Firmy, které se mohou pochlubit tím, že 
vlastní certifikát „Důvěryhodná Firma“, jsou 
vnímány zákazníky a dodavateli jako spolehli-
vý a důvěryhodný partner. Projekt si klade za      

 

     

 

 

cíl oslovit co nejširší veřejnost s informací, že 
společnost získala ocenění, které ji zviditelňuje 
vůči konkurenci. Centrum Výzkumu Názorů 
Klientů s.r.o. věnuje velkou finanční podporu 
subjektům, které získaly certifikát „Důvěry-
hodná Firma“. 
Zdroj: www.duveryhodnafirma.cz    

 

     

 

 

Text Vlasta Horáková

Text Štěpánka Kučerová
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POŘADATELÉ:
město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový 
fond, spol. s r.o., Lesy města Český Krumlov s.r.o., 
Služby města Český Krumlov s.r.o.
Generální partner: ČEVAK a.s.
Hlavní partneři: EUFC s. r. o., POHL CZ a. s., Kámen 
a písek, spol. s r. o., K+B Expert, spol. s.r.o.
Partneři: Pivovar Eggenberg, Autocont CZ a. s., 
Hotel Bellevue Český Krumlov, T-MAPY spol. 
s.r.o., Energo Český Krumlov s.r.o., Nakladatelství a 
vydavatelství Veduta, VIDOX, s.r.o., Stezka koruna-
mi stromů Lipno, Skiareál Lipno, Madeta a.s., Jan 
Hotels, City Lounge music club & bar

 

 
  

 

  

 

   
 
     

 

 

  

 

  

 

První reprezentační ples města Český Krumlov sklidil úspěch mezi 
hosty i partnery

  V sobotu 7. února 2015 se uskutečnil               
1. reprezentační ples města Český Krumlov. 
Vyprodaný sál, bohatý kulturní program za 
účasti známých umělců, skvělé aranžmá, 370 
darů v tombole i celkově příjemná atmosféra. 
Tak lze ve stručnosti charakterizovat ples 
města Český Krumlov, který je označován za 
společenskou událost letošní zimy číslo jedna.

    Již při příchodu do zámecké jízdárny čekalo 
hosty nevšední přivítání, o entrée se postaral 
svým repertoárem Krumlovský komorní 
orchestr. Před vstupem do samotného sálu pak 
hosty zbavil starostí samotný ranhojič Cyrano 
de Bergerac.  V 19.30 hodin zaznělo z pódia 
úvodní slovo Dalibora Gondíka, který ples nejen 
moderoval, ale také se do programu zapojil jako 
hudebník. Předtančení Radky Karvánkové           
a Tomáše Ondráška, držitelů 8 zlatých medailí     
z  Mistrovství Evropy World Artistic Dance 
Federation 2014 ve standardních tancích a show 
dance, inspirovalo k  tanci většinu přítomných. 
Již během prvních tónů Tanečního orchestru 
Variant byl parket zcela zaplněn.  Svou taneční 
show předvedl i Jan Onder a jeho taneční 
partnerka Lucie Hunčárová.  
Krátce po deváté hodině večerní byli pořada-

         

 
  

 

přispěli k úspěšnému průběhu plesu, věnovali  
dary do tomboly či akci podpořili finančně. 

   „Bylo mi velkou ctí, že jsem měl jako starosta 
Českého Krumlova možnost zahájit první 
reprezentační ples města Český Krumlov, který je 
označován jako společenská událost letošní zimy 
číslo jedna. Jsem na toto hodnocení hrdý. Podíl         
z úspěchu právem patří i partnerům města Český 
Krumlov, bez kterých bychom ples nezorganizova-
li,“ komentuje starosta města Dalibor Carda. 
    Přes 400 hostů se mohlo bavit až do druhé 
hodiny po půlnoci, kdy byl ples oficiálně 
ukončen.

  Letošním prvním ročníkem vznikla nová 
tradice v konání plesů města Český Krumlov. 
Pořadatelé věří, že i další ročníky sklidí 
pozitivní ohlasy a stanou se tak oblíbenou         
a vyhledávanou společenskou akcí mezi 
občany města i obchodními partnery.
  Již nyní se těšíme na 2. reprezentační ples 
města Český Krumlov, který se uskuteční      
23. ledna 2016!

 

telé překvapeni velkým zájmem hostů                
o tombolu. 370 atraktivních cen zlákalo 
přítomné ke koupi lístků, a není proto divu, že 
ty byly již po 20 minutách zcela vyprodány. 
   Pořadatelé dbali na detaily a aranžmá. Celý 
sál byl příjemně nasvícen, pódiu vévodila 

multimediální scéna z  LED obrazovek, která 
doplňovala atmosféru různými animacemi         
a živým přenosem z parketu i pódia samotného. 
Možnost pořízení dobové fotografie v mobil-
ním Fotoateliéru Seidel využilo bezmála 130 
párů a skupinek.  Fotograf Petr Hudičák byl 
celý večer plně vytížen. Odměnou mu pak byly 
spokojené úsměvy jeho „modelů“, kteří si 
zhotovené fotografie odnášeli po skončení 
plesu s sebou domů. 
   Dlouho očekávaným bodem programu bylo 
také losování hlavních cen tomboly dle čísla 
vstupenky. Možnost vyhrát některou z hlavních 
cen tak měli všichni přítomní hosté. Šťastní 
výherci si nakonec odnášeli například domácí 
výčepní zařízení, 120palcový ledkový televizor 

či 40kilové divoké prase. Největší aplaus večera však 
sklidilo 8 tanečníků baletu Jihočeského divadla se 
svým úryvkem z taneční humoresky „Rozladěné“    
v choreografii šéfa baletu Attily Egerháziho. 
   Že byl 1. reprezentační ples města Český 
Krumlov velmi kladně hodnocen rovněž partne-
ry, dosvědčuje citace z děkovného dopisu jednoho     
z nich, prokuristy společnosti EUFC CZ s.r.o., 
Dalibora Pitucha: „Celý večer se nesl v  nadmíru 
příjemném duchu, program byl velice atraktivní        
a proběhl bez jediného zaváhání… Ačkoliv se 
jednalo o první ročník, byla laťka nastavena 
skutečně vysoko.“ 
  Je proto namístě poděkovat všem, kteří    

Text Olga Kneiflová Foto Lubor Mrázek
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Projekt „Proč zrovna já?“
dvě stovky lidí, kteří se ocitli v nelehké životní  
situaci. Poradci paní M. Nerudová a J. Zábranský 
pomáhají lidem se zorientovat v oblasti trestního 
řízení a vyrovnat se s dopady trestného činu. 
V rámci komplexnosti poskytovaných služeb 
obětem je nabízena i právní a psychosociální 
podpora, včetně návazné psychoterapie. 
  Obětí trestného činu se rozumí člověk, jemuž 
byla nebo měla být způsobena majetková či 
nemajetková újma, anebo pokud se na jeho 
úkor pachatel trestného činu nezákonně 
 

   

   

     

 

 

obohatil. Samostatnou kategorií jsou takzvaně 
zvlášť zranitelné oběti. Těmi jsou děti, mentál-
ně, fyzicky či psychicky postižení lidé anebo 
oběti sexuálních trestných činů. Mezi ně 
například patří i oběti domácího násilí nebo 
oběti trestného činu obchodování s  lidmi. 
Zvlášť zranitelné oběti mají v  rámci zákona 
zajištěnou vyšší míru podpory a práv. 
 Poradenství je nabízeno všem lidem bez 
ohledu na druh trestného činu nebo na stav 
trestního řízení. 

   

     

 

 

  „Každou osobu, která se cítí být obětí spácha-
ného trestného činu, je třeba považovat za 
oběť, pokud nevyjde najevo opak nebo se 
nejedná o zcela zjevné zneužití postavení oběti 
podle zákona. Na postavení oběti nemá vliv, 
zda byl pachatel zjištěn nebo odsouzen.“
  Právě takto definuje oběť trestného činu 
zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestného 
činu. Během roku 2014, od kdy je zákon 
v účinnosti, se na poradny Probační a mediač-
ní služby v  jižních Čechách obrátily přes 

 

 
  

 

  

 

S vedením města diskutovaly na čtyři desítky občanů
a jiných nedostatků spojených s  provozem 
teplárny a intenzivně jej v rámci svých pravo-
mocí řeší. 
   I přesto, že na sídlištích Plešivec a Špičák 
vznikly v nedávné době desítky nových parko-
vacích míst, je stále toto téma pro občany 
aktuální a stěžují si na jejich nedostatek. 
„Domnívám se, že vytvářet stále nové a nové 
zabetonované plochy pro tento účel a ničit tak 
zelené plochy v  oblasti sídlišť není řešení. 
Můžeme pak dojít do situace, kdy sídliště 
budou plná betonu a asfaltu a lidé v nich pak 
nebudou chtít bydlet, tak jako se to stalo               
v  mnoha jiných městech,“ komentuje situaci 
starosta města Dalibor Carda. 
 Dalšími diskutovanými tématy byly 
například: nezodpovědní majitelé pobíhajících 
a volně kálejících psů, kruhová křižovatka
 

   

   

     

 

 

u Porákova mostu, sběr bioodpadu, anonymita 
stěžovatele, budova bývalých jatek či budouc-
nost Křížové hory a jejího okolí. 
  Vážení občané, v  souvislosti se vším výše 
uvedeným nám dovolte připomenout, že na 
webových stránkách města existuje aplikace       
s názvem Závady a nedostatky. Jejím prostřed-
nictvím můžete jednoduše a pohodlně 
upozornit odpovědné zaměstnance města na 
závadu či nedostatek na městském majetku 
nebo veřejném prostranství. Dále připomíná-
me také městem zřízený SMS infokanál - 
jednoduchý a pohodlný způsob získávání 
důležitých informací o dění ve městě na váš 
mobilní telefon. 
Oboje zmíněné naleznete na 
www.ckrumlov.cz/obcan. 

   

     

 

 

  Ve čtvrtek 5. února 2015 se v kavárně kina 
Luna uskutečnilo tradiční setkání vedení 
města s občany. Se starostou města Daliborem 
Cardou, místostarostou Josefem Hermannem, 
tajemníkem městského úřadu Radimem 
Roučem a dalšími zástupci úřadu a vedení 
města přišlo diskutovat cca 40 občanů České 
Krumlova.  
   Po úvodní prezentaci toho, co se ve městě již 
událo a toho, co nás ještě v  tomto roce čeká, 
následovala otevřená debata přítomných. 
Nejpalčivějším tématem občanů se ukázal být 
bývalý energoblok, nyní sídlo společnosti 
Carthamus a.s. Společnost je občany označo-
vána za původce nepříjemného zápachu, který 
se často šíří v dotčené oblasti. Stěžují si na něj 
zejména obyvatelé přilehlého sídliště Mír. 
Město Český Krumlov si je vědomo tohoto
 

 

 
  

 

  

 

Poradenské hodiny: pondělí  16.00 – 18.00, středa 8.00 – 10.00
(poradnu můžete kontaktovat i mimo uvedené dny)

• podpora a pomoc všem obětem trestných činů
• poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
• poradenství v rámci orientace v trestním řízení
• základní právní informace
• zprostředkování dalších služeb

 

 

 
  

 

  

 

• Proč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já?
• Jak a kde podat trestní oznámení, jak získat informace o vyšetřování?
• Jak sepsat odvolání, jak uplatnit nárok na náhradu škody?
• Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?
• Kde a jak rychle získat důležité právní informace a informace o průběhu trestního řízení?
• Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za trestný čin?
• Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku a strachu?
• Je možné někomu anonymně svěřit své obavy, nejistoty a starosti?
Rádi Vám dáme či pomůžeme hledat odpovědi.   
Naše služby poskytujeme zdarma a anonymně.

 

 

 
  

 

  

 

www.ckrumlov.cz/akce

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Hledáte odpovědi na následující otázky?

adresa: Plešivec 251, 381 01 Český Krumlov

poradce: Mgr. Marcela Nerudová  
telefon: 380 764 138, 773 783 585  
e-mail: nerudova.poradna@gmail.com

poradce: Mgr. Jan Zábranský 
telefon: 380 764 139, 734 362 902
e-mail: jzabransky@pms.justice.cz

Text Olga Kneiflová
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ČEVAK  a.s. 
nabízí

• Vývoz septiků, žump, odpadních 

jímek, domácích ČOV

• Likvidaci tukových lapolů

• Čištění domovních kanalizačních 

• Čištění uličních dešťových vpustí

tel.: 380 722 620, 728 841 212  

Provozní středisko Krumlovsko 
Chvalšinská 236 
381 01 Český Krumlov

hlášení poruch: 800 120 112                    
infolinka: 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz

   

INZERCE
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www.ckrumlov.cz/akce

Věra Špinarová: do Českého Krumlova se už moc těšíme!   

    28. dubna zavítá poprocková ikona česko-
slovenské a dnes české populární hudby Věra 
Špinarová také do Českého Krumlova, kde 
vystoupí za doprovodu bandu Adama Pavlíka, 
a to od 19 hodin v zámecké jízdárně.
  Návštěvníci vystoupení se mohou těšit na 
temperamentní skladby Jawa 250, Meteor lásky, 
Měj mě rád, A já ti závidím, ústřední píseň            
z filmu Tenkrát na západě a další populární 
songy z více než čtyřicetileté pěvecké kariéry 
této zpěvačky. Jednašedesátiletá Věra Špinarová 
prošla řadou kapel, začínala ve Flamingu, dále 
následoval Royal Beat, Majestic, kde se vystřída-
la s Marií Rottrovou, Speciál, Notabene, dnes 
její doprovodnou skupinu tvoří Adam Pavlík 
Band. Ten vede její syn z prvního manželství        
s muzikantem Ivo Pavlíkem.
Paní Špinarová, vystoupíte se svojí kapelou      
u nás v Českém Krumlově. Jak se k nám těšíte?
Do Českého Krumlova se už moc těšíme. 
Mám toto město moc ráda. Už ani nevím, kdy 
jsme u vás byli naposled. 
Jaké písničky uslyší diváci, kteří na vás do 
zámecké jízdárny přijdou?
Uslyší to nejlepší z mé dosavadní kariéry ve 
skoro dvouhodinovém vystoupení. Zazní 
všechny podstatné hity a nebude chybět ani 
pár nových skladeb. Moje nejznámější skladby 
zazní nově po boku doprovodné kapely mého 
syna Adama Pavlíka.
Přes čtyři desítky let je váš život spojen               
s hudbou a písničkami. Kdy a kde vaše 
kariéra začala?
Asi všechno začalo tím, když na setkání 
devítiletých škol před lety v dnešním Domě 
kultury města Ostravy byla vyhlášena soutěž 
zpěváků. A všichni mí spolužáci, říkali: Věro,  

 
 

 
  

 

  

v televizním pořadu Ring volný se mě režisér 
František Polák zeptal, jestli nemám nějakou 
pomalou písničku. A když to v televizi zaznělo, 
jako by se národ zbláznil. Píseň se stala velkým 
hitem, z čehož mám pochopitelně radost.
Jaký máte vztah se synem Adamem, který 
teď vede vaší doprovodnou kapelu?
S Adámkem máme krásný vztah. Stará se          
o všechny koncerty a dělá mi i managera. Díky 
tomu, že jsem v jeho dětství hodně jezdila          
a koncertovala, mu mám co vynahrazovat. 
Trávíme spolu teď většinu času. Navíc nám 
kapela šlape asi jako ještě nikdy předtím. Mám 
z toho radost. Přijďte se sami přesvědčit na 
můj koncert. Těšíme se na vás!

Vstupenky je možno zakoupit v Infocentru, 
nám. Svornosti 2. Cena od 350 Kč.

Soutěž o volné vstupenky:
Chcete vidět, slyšet a třeba i osobně se potkat 
s Věrou Špinarovou? Soutěžte s námi!
Soutěžní otázka: Jakou částku využilo město 
Český Krumlov v roce 2014 na opravy                
a údržbu komunikací?
Odpovědi zasílejte do středy 18. března 2014 
10.00 hodin na email: noviny@mu.ckrumlov.cz.
Ze všech zaslaných správných odpovědí budou 
vylosováni 2 výherci, kteří obdrží 1 vstupenku 
na koncert Věry Špinarové zdarma.
Sledujte dále webové stránky a sociální profily 
města. Chystáme další soutěže!

 

běž! Neboť věděli, že „břinkám” na kytaru. Tak 
jsem se přihlásila. Hrál tam tenkrát orchestr 
pod vedením doktora Sochora a zpívala Marie 
Rottrová. Všichni jsme zpívali úryvek z písnič-
ky Vánoce, Vánoce přicházejí. Soutěž jsem 
vyhrála a dostala vánoční kolekci. Přiběhla 
jsem domů a řekla jsem, že budu zpěvačka. To 
se mi naštěstí splnilo a jsem za to moc ráda!
Kde jste získala tak obrovský hlasový fond, 
který vám závidí mnohé operní pěvkyně?
Sama si mnohdy kladu tuto otázku, vždyť 
mám menší postavu a s altovým projevem          
a velkým hlasovým rozsahem jsem nikdy 
pořádně neuměla hospodařit. Správnou 
techniku mě ale naučili v ostravském rozhlase.
Jednoho dne se vrátíš je název písně, bez níž 
bychom si nedovedli představit hudební 
dramaturgii rozhlasových stanic, televizních 
pořadů, diskoték…Vnímáte vůbec tu magic-
kou sílu svého hlasu, když ji slyšíte?
To je velký dramaturgický počin Iva Pavlíka.  
Pamatuji si, že tuto Morriconeho melodii           
z filmu Tenkrát na Západě vybral právě on, ale 
byla bez textu. Spolupracoval se Zbyškem 
Malým, který napsal úžasně nadčasový text, 
vpravdě básnický, jenž evokuje radost, smutek 
a další poetické záležitosti. K úspěchu nahráv-
ky samozřejmě pomohl Ostravský rozhlasový 
orchestr a hudební aranžmá Drahoslava 
Volejníčka. Je zajímavé, že tato písnička byla 
dlouho natočená a nikdo si jí nevšiml. Až     
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Nominace na cenu města za rok 2014 zasílejte do konce března
   Do 31. března můžete nominovat své kandidáty na udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2014. Náležitosti nominačního formuláře jsou 
zveřejněny na www.ckrumlov.cz/cenamesta. Vaše návrhy můžete zaslat přímo z webového formuláře nebo je doručit na adresu města Český 
Krumlov, oddělení kanceláře starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. Nominace může být sepsána volnou formou, musí však 
obsahovat tyto povinné údaje: jméno a adresu nominovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu, jméno a adresu navrhovatele.              
O udělení Ceny města Český Krumlov bude rozhodovat Zastupitelstvo města nejpozději na květnovém jednání (28. května).  

 
  

 

  

 

Velikonoce 2015
Radostné Velikonoce 3. 3. - 12. 4. Regionální muzeum 
v Českém Krumlově
Soukromá sbírka Franze Salzmanna, Aschbach-Markt, Rakousko 
V rámci svých dlouhodobých přeshraničních kulturních kontaktů     
a výstavních aktivit představí muzeum část jedné z největších sbírek 
velikonočních pohlednic, kterou do Českého Krumlova zapůjčil 
Franz Salzmann z městečka Aschbach-Markt v Dolním Rakousku.

Velikonoční dekorace - kurz tvoření 26. 3. 2015 16.30 - 18.00 
Městská knihovna - pobočka Mír 
Městská knihovna v Českém Krumlově pořádá kurz tvoření veliko-
noční dekorace s Hankou Šustrovou pro děti od 4 let. Na kurz je 
nutné se předem rezervovat, počet míst je omezen.

Velikonoční trhy 2. 4. - 6. 4 náměstí Svornosti
Od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí nabídnou trhovci         
a řemeslníci stylové výrobky, řehtačky, píšťalky, velikonoční vajíčka 
zdobená rozmanitými technikami, pomlázky, jarní květiny a dekorace. 
Trh provoní čerstvě upražené mandle či oříšky a smažené brambůrky.

Velikonoční koncert duchovní hudby 5. 4. 2014 Kostel sv. Víta
Tradiční velikonoční koncert městského pěveckého sboru Perchta   
a Komorního krumlovského orchestru.

Otevření nového akvária 3. 4. Nové město
V pátek 3. 4. se v Českém Krumlově otevře nová expozice živých 
sladkovodních ryb. Během celého roku budete moci vidět v akvári-
ích různé druhy sladkovodních ryb žijících v českých řekách               
a rybnících. Díky moderní technologii akvárií budete moci ryby 
pozorovat v jejich přirozeném prostředí.

Souhrn všech akcí na www.ckrumlov.cz/velikonoce2015.

 
  

 

  

 


