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KAMPAŇ Český Krumlov se jako 
každý rok zapojí do  mezinárodní kam-
paně „Vlajka pro Tibet“, jež vznikla 
v  polovině devadesátých let v  západní 
Evropě a  stala se jednou z  nejvýznam-
nějších symbolických akcí vyjadřují-
cích podporu ochrany lidských práv 
nejen Tibeťanů, ale i  obyvatel Čínské 
lidové republiky. Akce probíhá každý 
rok 10. března, v  den výroční povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 
Při povstání v  roce 1959 zemřelo více 
než 80  000 Tibeťanů, přes milion Ti-
beťanů zemřelo v  následujících letech 
ve vězeních, pracovních táborech nebo 
v důsledku hladomoru. Cílem kampaně 
je poukázat na dlouhodobé porušování 
lidských práv v  Tibetu. Česká republi-
ka se ke  kampani připojuje pravidelně 
od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvě-
sila první čtyři česká města. V loňském 
roce se k akci připojilo 697 obcí, měst, 
městských částí nebo krajů. V  Českém 
Krumlově bude vlajka vyvěšena na bu-
dově radnice na náměstí Svornosti.
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čtěte také...

Jednání se koná 
ve čtvrtek 28. dubna 2016 
od 16.00 hodin
v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Českém Krumlově, 
Kaplická 439, 3. patro

Jan Vozábal

V  médiích se objevila 
informace, že město 
Český Krumlov chce 

zakázat či omezit pouliční hraní. 
Vzhledem k tomu, že informace není 
přesná, dovoluji si všechny, koho uve-
dená problematika zajímá, informo-
vat o stavu v této věci.

Radě města byl dne 8. února 2016 
předložen k  diskuzi materiál k  pro-
blematice pouličního hraní v Českém 
Krumlově a  pražská vyhláška jako 
informativní materiál, jak bylo po-
stupováno v  podobné věci v  hlavním 
městě.

Je třeba předeslat, že v  Českém 
Krumlově bylo pouliční muzicírování 
dlouhou dobu zakázáno, před několi-
ka lety opět povoleno a vydáno dopo-
ručení stanovující základní pravidla 
této činnosti na veřejném prostranství. 
Uvažovaná vyhláška by měla tato 
pravidla převést do  režimu vymaha-
telnosti, neboť doporučení není závaz-
né a vymahatelné.

Rada města, vědoma si toho, že 
situace v  Českém Krumlově se nedá 
srovnávat se situací v hlavním městě, 
si vyžádala přesné zhodnocení stavu 
v Českém Krumlově a konkrétní pro-
blémy, které byly řešeny v  uplynulém 
roce. Zároveň si vyžádala návrh tako-
vé vyhlášky od městského úřadu a vy-
jádření poradních komisí rady města, 
v tomto případě komise kulturní a ko-
mise pro cestovní ruch.

Cílem tedy není pouliční hraní za-
kázat či zásadně omezit, ale stanovit 
jednoduchá pravidla. Ta se mohou 
týkat stanovení vhodné doby provozo-
vání takové aktivity na jednom místě, 
vymezení prostranství, kde tato akti-
vita není žádoucí, jako např. u  škol 
v době výuky. Také se může týkat po-
užití výkonné ozvučovací aparatury či 
bicích souprav pro pouliční hraní.

Většina muzikantů vnímá podob-
ná pravidla jako přirozená. I nadále 
nám tedy budou zpříjemňovat dny 
ve městě a plnit je pohodou.

V případě zájmu mne můžete kon-
taktovat se svými postřehy na e-mailu 
jan.vozabal@divadlock.cz.

Monika Petrů
Oddělení rozvoje 

a kontroly veřejných zakázek

ROZVOJ Je v silách města řešit přetí-
ženou intenzitu dopravy a  nedostateč-
nou dopravní vybavenost? Jsou stávající 
kapacity mateřských a  základních škol 
dostačující s ohledem na možnou změ-
nu školského zákona a  předpokládaný 
dlouhodobý vývoj obyvatelstva? Jakými 
prostředky uhradit náklady na  případ-
né vybudování čističky odpadních vod 
a  základní technickou vybavenost pro 
možnou revitalizaci bývalých kasáren 
Vyšný, když předpokládané náklady 
přesahují částku celkového roční-
ho rozpočtu města? Jak se vypořádat 
s  požadavky na  nové využití pozemků 
a  jak využít stávající území s  ohledem 

na  technické, přírodní, kulturní limity? 
Je pro město prioritní řešit dostatek 
parkovacích míst na  sídlištích a  parko-
vištích, údržbu a rozšiřování zeleně, re-
alizovat protipovodňové úpravy na řece 
Polečnici, rekonstruovat mosty, zatep-
lovat veřejné budovy a  snižovat jejich 
energetickou náročnost, dbát na  kana-
lizační síť a  vodohospodářský majetek, 
rozšiřovat nabídku sportovního vyžití? 
Toto je ukázka otázek ohledně budoucí-
ho rozvoje města, na jejichž řešení hledá 
vedení města odpověď. Aby město zís-
kalo veškeré informace a  své následné 
rozhodnutí opřelo o  vyjádření většiny 
obyvatel, počítá se zapojením veřejnosti 
do  rozhodování o  budoucnosti města 
participativním způsobem aktualizace 
strategického plánu. 
                                                Čtěte dále na straně 2

Krumlov sobě 

Filmaři v Českém Krumlově Vlajka pro Tibet

Jednání zastupitelstva

Velikonoční Krumlov

5

Rozhovor s Jiřím Strachem
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FILM Pro natáčení pokračování oblíbené pohádky Anděl Páně si fi lmaři vybrali mimo 
jiné i Český Krumlov, který se tak na týden proměnil v místo plné rekvizit, kulis, fi lmových 
klapek a hereckých hvězd. FOTO: MFP/ČT
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PROFIL Od 1. února 2016 má město 
Český Krumlov nový profi l zadavatele 
veřejných zakázek. Umístění odkazu 
na nový profi l zadavatele naleznete na 
htt p://zakazky.ckrumlov.cz/, kde jsou 
zveřejněny veškeré informace a doku-
menty k veřejným zakázkám zadáváným 
v režimu dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách v platném znění. 
Pod odkazem jsou k dispozici informace 
a dokumenty týkající se veřejných zaká-
zek malého rozsahu, které byly zveřej-
něny od 1. února 2016. „Cílem je zpře-
hlednění zadávání veřejných zakázek 
a současně tímto krokem chceme navá-
zat na trend v poskytování komplexních 
informací veřejnosti,“ uvedl tajemník 
městského úřadu Radim Rouče.

Nový profi l veřejných zakázek

 – tvořme spolu město
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MĚSTO I STRATEGICKÝ PLÁN I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Josef Hermann
místostarosta

ROZVOJ Poslední aktualizace stra-
tegického plánu rozvoje Českého 
Krumlova je stará více jak osm let. 
Za tu dobu se mnohé v životě města 
změnilo. Jsou to nejen odlišné pod-
mínky, za  kterých se město  rozvíjí, 
ale i potřeby jeho obyvatel. Proto se 
vedení radnice rozhodlo znovu se 
zamyslet za účasti co nejširší veřej-
nosti nad dalším rozvojem města. 
Vyhodnotit, co se v  posledních de-
seti letech povedlo, co nikoliv,  zeptat 
se občanů, podnikatelů a všech, kteří 
se účastní života města, jak se jim 
ve městě žije a podniká,  co je nejvíce 
trápí, co by chtěli změnit, kam by se 
město mělo ubírat. A pak na základě 
vyhodnocení všech zjištění a zpraco-
vaných analýz vypracovat nový rea-
listický plán rozvoje města na dalších 
zhruba deset let. 

Na  základě moderních trendů 
v  oblasti strategického plánování 
měst jsme se rozhodli použít meto-
du tzv. participativního plánování. 
Je postavena na  základním principu 
spočívajícího v tom, že  čím více lidí 
ve městě se bude moci podílet na plá-
nu jeho rozvoje, tím lépe bude přijat 
a tím více se lidé ztotožní s jeho bu-
doucím směrováním. Věříme, že se to 
podaří a že zapojení široké veřejností 
do plánování budoucnosti města 
přinese své ovoce a rovněž přispěje 
k tvorbě občanské společnosti.  

Monika Petrů
Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek

 Pokračování ze strany 1

Co je vlastně strategický plán rozvoje 
města? Je to dokument určující směr, 
kterým se město bude v  následujícím 
období (horizontu cca 2 volebních 
období) ubírat. Jeho vytvoření bude 
předcházet vypracování analytické části 
– tedy souhrnné charakteristiky dosa-
vadního vývoje a současného stavu měs-
ta včetně uvedení vzájemné provázanos-
ti všech jeho sociálně-ekonomických, 
technických a  územních souvislostí. 
Tato část bude zpracována na  základě 
analýzy stávajících koncepčních mate-
riálů města a existujících dat, na základě 
polostrukturovaných rozhovorů s  nej-
významnějšími subjekty a osobami, kte-
ré nejvíce ovlivňují dění ve  městě a  je-
jichž každodenní výkon práce má dopad 
na další rozvoj města. 

Další data budou získána průzku-
mem v terénu, využitím interaktivní ma-
pové aplikace pro sběr dat a na plánova-
ném setkání s občany města, na kterém 
budou mít možnost vyjádřit vnímání 
podmínek a  kvality života ve  městě. 
Webová aplikace bude přístupná od 
20. března 2016 na webových stránkách 
www.ckrumov.cz/krumlovsobe, veřejné 
projednání se pak uskuteční ve  dnech 
22.–23. dubna 2016. V současné době 
se připravují webové a FB stránky pro-
jektu. Bližší informace naleznete v příš-
tím vydání novin. 

Za  účelem realizace tvorby strate-
gického plánu byl vytvořen přípravný 

tým složený jak ze zástupců politické 
reprezentace, tak ze zástupců odborní-
ků, úředníků, podnikatelů a  veřejnosti. 
Na  tvorbě strategického plánu se bude 
účastnit i  veřejnost, jak je již zmiňová-
no. Protože všichni máme různé zájmy, 
máme k  dispozici různé prostředky 
a také sledujeme různé cíle, je pro nale-
zení našich průsečíků a shody na klíčo-
vých tématech, na jejichž řešení budeme 
všichni ochotni spolupracovat, zahrnut 
i  externí poradce v  roli komunikátora 
celého procesu plánování. 

Nedílnou součástí analytické části 
strategického plánu je i  defi nování pří-
ležitostí a  hrozeb v  budoucnosti, které 
nelze ovlivnit a  předpokládané scénáře 
budoucího rozvoje. V  této části budou 
zkoumány a  prověřovány informace 
o předpokládaném prostředí, ve kterém 
bude město fungovat v budoucnosti.  

Výstupem analytické části strategic-
kého plánu je pojmenování problémů 
a stanovení klíčových témat. Z poznání 
o  tom, jaké mají řešené území a  jeho 
obyvatelé problémy, budou účastníci 
strategického plánování postupně do-
spívat ke shodě o  tom, co je třeba pře-
devším změnit, aby byly identifi kované 
problémy řešeny a  kterými klíčovými 
tématy se prioritně zaobírat a hledat je-
jich řešení. 

Poznání a pochopení výchozího sta-
vu a  trendů (tedy KDE se nacházíme) 
je základem pro porozumění o vizi bu-
doucnosti (KA M KRÁČÍME) a  na  ni 
navazující pochopení s  posláním jed-
notlivých účastníků při jejím dosahová-
ní a naplňování – jejich tzv. mise. 

Krumlov sobě
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Jihočeský kraj obdržel 
11. ledna 2016 dokumentaci 
vlivů na životní prostředí 
k záměru úpravy tepelného 
zdroje na spalování biomasy 
v Domoradicích, jejímž 
oznamovatelem je společnost 
CARTHAMUS, a.s. Krajský úřad 
vydal 3. února 2016 stanovisko 
k vlivu na oblast CHKO Blanský les. 

Veřejnost se může k  dokumentaci pí-
semně vyjádřit do  30 dnů ode dne 
zveřejnění informace o  dokumentaci 
na  úřední  desce Krajského úřadu – Jiho-
český kraj. Informace byla zveřejněna 
9. února 2016. Písemné vyjádření je 
nutné zaslat na adresu Krajský úřad – Ji-
hočeský kraj, Odbor životního prostředí, 
zemědělství a  lesnictví, U  Zimního sta-
dionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Do  dokumentace je možné nahléd-
nout, dělat výpisy nebo kopie na adrese: 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, Odbor 
životního prostředí, zemědělství a  les-
nictví, pracoviště B. Němcové 49/3, 
č. dveří 231, v pondělí a ve středu v době 
od  8.00 do  16.30 hodin nebo v  ostatní 
dny po  telefonické dohodě. Do  doku-
mentace lze nahlédnout také na  webu 
www.cenia.cz/eia, kód záměru JHC711 
nebo na www.kraj-jihocesky.cz.

Na  základě porovnání dostupných 
informací a  dat o  posuzovaném zá-
měru úpravy tepelného zdroje na  spa-
lování biomasy na  soustavu Natura 
2000, respektive na  dotčenou evrop-
sky významnou lokalitu Blanský les, 
a  v  souladu s  výše vyvozenými závěry 
hodnocení dospěl zpracovatel studie 
k závěru, že posuzovaný záměr nebude 
mít významný negativní vliv na příznivý 
stav životního prostředí a celistvost sou-
stavy Natura 2000. Mírně negativní vliv 
bude mít záměr na  výskyt polopřiro-
zených suchých trávníků a facie křovin 
na vápnitých podložích, a  to z důvodu 
možného ovlivnění dlouhodobého pů-
sobení zvýšené vlhkosti mezoklimatu, 
kterou předpokládá klimatický model. 
Vliv můžou mít i  zvýšené depozice 
polétavého prachu a oxidů síry, a to pře-
devším v  kombinaci s  dalšími látkami 
a  faktory. Tyto skutečnosti je vhodné 
monitorovat.

redakce

DISKUZE Důstojné prostory Velkého 
sálu v  klášteře klarisek se staly místem 
pro letošní setkání veřejnosti s  před-
staviteli města, které se uskutečnilo 
začátkem února. Obyvatelé Českého 
Krumlova se na  vedení města obraceli 
s  nejrůznějšími dotazy, diskuze se tý-
kala nevyhovujících stavů některých 
chodníků a  komunikací, rekonstrukce 
autobusového nádraží, parkování, kru-
hové křižovatky u  Porákova mostu, až 
po složitou situaci v Energobloku. „Ne-
šlo o to, abychom dokázali vyřešit pro-
blém do  poslední fáze hned na  místě, 
ale abychom si vyslechli problémy, které 
občany města zajímají a mohli jsme tak 
učinit kroky ke zlepšení,“ uvedl starosta 
Dalibor Carda.

Setkání veřejnosti s představiteli města

FOTO: Zuzana Křápková

Tvořme 
spolu město

Momentka ze setkání představitelů města s veřejností. 

Připomínkujte 
stanovisko kraje
ke spalování 
biomasy 
v Domoradicích
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Kateřina Kalíšková
Lucie Budková
Soňa Fialová 
Základní škola Za Nádražím

NÁVŠTĚVA Minulý týden probíhal 
na naší škole ve zcela jiném duchu, než 
bývá zvykem. Navštívili nás totiž mladí 
stážisté z různých koutů světa – Brazí-
lie, Gruzie, Jordánska a  Číny. Během 
pondělního úvodního setkání jsme si 
představili projekt Edison, který zašti-
ťuje studentská organizace AIESEC, 
zahraniční studenti měli možnost se-
známit se s některými ze svých patronů 
z řad žáků naší školy a zazněla i školní 
kapela NÁDRŽ, která do svého reper-
toáru zařadila mimo jiné i texty anglic-
kých písní.

Stážisté si pro děti připravili velmi 
pěkné prezentace o zemích, ve kterých 
žijí a  studují. Jejich prostřednictvím 
žáky seznámili s  krásami, zvyky, tradi-
cemi a  dalšími zajímavostmi své rodné 
země. Netradiční výuka probíhala v an-
glickém jazyce, nicméně děti měly mož-
nost naučit se i  některá slova a  jedno-
duché fráze v rodných jazycích stážistů. 
A že to byl někdy velký oříšek! Celý pro-
jekt vyvrcholil páteční akcí Global Vill-
age, kdy se žáci mohli podívat na tamní 
kroje, osahat si různé tradiční předmě-
ty, zhlédnout další zajímavé fotografi e, 
napsat své jméno netypickým písmem 
a  dokonce ochutnat i  některé národní 

speciality. Na  oplátku jsme si i  my pro 
zahraniční studenty připravili krátkou 
prezentaci o České republice a nechyběl 
ani lidový tanec. 

Po  celý týden byl pro naše stážisty 
připraven bohatý kulturní odpolední 
program, kterého se účastnili i naši žáci. 
Společně podnikli prohlídku města 
s  průvodkyní paní Šimečkovou, navští-
vili Hradní muzeum a věž, areál klášterů 
či Muzeum fotoateliér Seidel. Dokonce 
je vřele přivítal i  pan starosta Dalibor 
Carda na českokrumlovské radnici. Po-
časí nám přálo, proto jsme náš společný 
mezinárodní týden zakončili sobotním 
výstupem na Kleť.

Zapojení naší školy do projektu EDI-
SON bylo přínosné z  mnoha hledisek. 
Žáci nejenže získali mnoho nových 
poznatků o  zcela odlišných kulturách 
a  národnostech, ale zároveň měli jedi-
nečnou možnost využít a  zdokonalit 
své dosavadní komunikační dovednosti 
v anglickém jazyce. 

Na  závěr bychom chtěly poděkovat 
všem, kteří se podíleli na realizaci toho-
to projektu, zejména hostitelským rodi-
nám, které se po  celý týden o  naše za-
hraniční kamarády tak láskyplně starali: 
paní Šimečkové za  nabídku prohlídky 
historickým centrem Českého Krum-
lova, všem patronům, kteří s  ochotou 
a  nadšením pomáhali po  celý týden, 
a na závěr i všem kolegům za trpělivost 
při občasných zmatcích. 

Václava Šnokhousová
Festival Jeden svět 

FESTIVAL Mezinárodní fi lmový festi-
val Jeden svět se věnuje dokumentárním 
fi lmům s  problematikou lidských práv. 
Od svého vzniku v roce 1999 je jednou 
z  aktivit obecně prospěšné společnosti 
Člověk v  tísni. Patří k  nejvýznamněj-
ším festivalům tohoto druhu v  Evro-
pě a  v  roce 2007 získal čestné uznání 
UNESCO za  výchovu k  lidským prá-
vům. Od roku 2011 probíhá regionální 
část festivalu rovněž v Českém Krumlo-
vě. Letos tato významná kulturní udá-
lost zavítá do našeho města již pošesté.

Jednotlivé ročníky se snaží upozornit 
na nosná témata v oblasti lidských práv, 
která hýbou naší dobou. V minulosti se 
Jeden svět zaměřil kupříkladu na  pro-
blematiku (ne)snášenlivosti mezi lid-
mi, význam práce pro člověka či stinné 
stránky společenské pasivity a  pohodl-
ného nevědomí. Letošní slogan „Hledá-

ní domova“ odkazuje nejen ke geopoli-
tickým problémům dnešního světa, ale 
i k hledání identity společného domova. 
Kromě pohledu na  nejrůznější aspekty 
migrace fi lmy na-
bídnou především 
příležitost k zamyš-
lení, co pro nás zna-
mená domov, který 
často bereme jako 
samozřejmost a  za-
čneme mu věnovat 
pozornost, až když 
o něj přicházíme.

MFF Jeden svět proběhne v Českém 
Krumlově od 17. do 19. března v Měst-
ském divadle. Nově se zaměří na oblasti, 
které se v minulých ročnících neobjevo-
valy – pečující roboty pro osamělé staré 
lidi, osamělost jedince v individualistic-
ké společnosti na  příkladu švédského 
modelu, muslimské sektářství v  Pákis-
tánu, střet příznivců bicyklu se světem 
aut či mrazivý pohled na život v Severní 

Koreji. Projekce budou jako obvykle 
doplněny o debaty se zajímavými hosty. 
Abychom vyšli vstříc zahraničním ná-
vštěvníkům města, plánujeme letos pro-

mítnout všechny 
fi lmy též s anglický-
mi titulky. Filmový 
program najdete 
na  webu CPDM 
o.p.s. Č. Krum-
lov, v  sekci „Fes-
tival Jeden svět“ 
(www.cpdm.cz).  

Součástí festivalu jsou školní pro-
jekce, které se uskuteční v třetím břez-
novém týdnu od  pondělí do  pátku 
v  klubu Bouda, v  Městském divadle 
a  v  přednáškovém sále gymnázia. Pe-
dagogové mohou vybírat z  nabídky 
Jeden svět dětem a Jeden svět studen-
tům, kde jsou fi lmy uspořádány podle 
věkových kategorií. Po projekcích vždy 
následuje moderovaná debata s mladý-
mi diváky.  

Festivalové dny v  Krumlově zahá-
jíme v  pátek 11. března benefi čním 
koncertem pro Jeden svět v  klubu 
Fabrička, vystoupí písničkář Xavier 
Baumaxa a perkusivní kytarista Tomáš 
J Holý.

Zlatým hřebem doprovodného pro-
gramu bude v  sobotu 19. 3. od  13.00 
v  divadelním klubu Ántré teoretický 
seminář „Jak číst fi lm“ s  režisérem 
Bohdanem Bláhovcem. Seminář obsa-
huje úvod do  dokumentárního fi lmu, 
základní režijní přístupy k  dokumen-
tárnímu fi lmu na  základě konkrétních 
ukázek z  celosvětové dokumentární 
tvorby.

Spolupořadateli regionálního festiva-
lu v  Českém Krumlově jsou Centrum 
pro pomoc dětem a  mládeži, Gymná-
zium Český Krumlov a  Člověk v  tísni, 
s podporou Městského divadla a ČKRF.      

Záštitu nad festivalem již tradičně 
převzali starosta města Dalibor Carda 
a senátor Tomáš Jirsa.

Jiří Muk
Vlastimil Kopeček
CPDM o.p.s. Český Krumlov

VZDĚLÁNÍ Projekt se uskuteční 
v  malém rumunském horském měs-
tečku Busteni za účasti celkem 54 mla-
dých lidí (většinou studentů) z  šesti 
evropských států – Španělska, Řecka, 
Maďarska, Turecka, Rumunska a České 
republiky. 

Tematicky bude projekt zamě-
řen na  mediální výchovu (především 
na tvorbu animovaných a dokumentár-
ních fi lmů), na interkulturní poznávání, 
komunikaci v cizím jazyce a neformální 
vzdělávání mladých lidí. CPDM tak po-
kračuje na  poli mezinárodních aktivit 
i v tomto roce. 

V příštím období plánujeme také vy-
slat mladé lidi na  nejrůznější projekty 
mimo jiné do Polska, Slovinska, Lotyš-
ska, Itálie, Estonska a dalších zemí. 

Nejbližším dalším zahraničním pro-
gramem, na  který CPDM vysílá čes-
kokrumlovskou skupinu (tentokrát dětí 
do 15 let), je týdenní projekt s názvem 
„TIME CAPSULE“, který se uskuteč-
ní ve dnech od 21. do 25. března 2016 

v maďarské Budapešti. 
Projekt v  Maďarsku, který má letos 

již svoje čtvrté pokračování, je určen 
pro děti, které žijí v  dětských domo-
vech a v pěstounských rodinách. Účast-
ní se jej vždy pětičlenné skupiny dětí 
z Maďarska, Slovenska, Polska a České 
republiky. Obsahové zaměření „buda-
pešťského“ projektu je tradičně také 
„fi lmové“ (soutěžní tvorba krátkých 
fi lmových snímků) a  jak vyplývá z  ná-
zvu projektu, tak fi lmový program bude 
hodně nabitý... 

Stojí také za to připomenout, že krát-
ké fi lmy českých skupin na  fi lmovém 
kurzu v  Budapešti slavily v  minulosti 
významné úspěchy. Například fi lm 
„FOREST“, který české děti natočily 
v  Budapešti v  roce 2013, byl nomino-
ván do  jedné ze soutěžních kategorií 
na  prestižní fi lmový festival mladého 
fi lmu „Four Rivers“ v  chorvatském 
Karlovaci. Nebo snímek českých dětí 
s názvem „To be continued...“ z loňské-
ho projektu v Budapešti (2015) byl no-
minován na  soutěžní přehlídku tvorby 
dětí a  mládeže na  REC-Film Festival, 
který se uskutečnil na přelomu září a říj-
na 2015 v Berlíně.

Projekt Edison
Centrum pro pomoc dětem a mládeži (CPDM) vysílá v termínu 
od 9. března do 22. března 2016 devítičlennou skupinu mladých lidí 
z Českého Krumlova, Českých Budějovic a Kaplice na mezinárodní 
vzdělávací projekt s názvem „Reaching the Goals“, který pořádá 
partnerská rumunská organizace Zan Art.

CPDM vyšle studenty do ciziny

Jeden svět 2016: Hledání domova
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Březnové číslo přináší pokračování 
seriálu o českokrumlovských 
klášterech, který vám tentokrát 
přiblíží život Františka z Assisi.

Vladana Bílková 
Kláštery Český Krumlov

KULTURA Sv. Fran-
tišek z  Assisi, zakla-
datel pozdějšího řádu 
minoritů, se narodil 
kolem roku 1181 v ro-

dině bohatého kupce Petra Bernardoni. 
Pokřtěn byl Jan Křtitel, avšak jeho otec 
po  návratu z  obchodní cesty po  Fran-
cii mu začal říkat Francesco. František 
měl vášnivou, básnicky citlivou pova-
hu a  jeho život byl v  období dospívání 
a mládí plný mladických prostopášností 
a  marnotratnosti. Přezdívali mu „král 
assiské mládeže“. Roku 1202, v  době 
ozbrojené srážky mezi městy Assisi 
a Perugií, byl zajat. Během věznění a lé-

čení z  následků zranění se nad sebou 
zamýšlí, a přichází tak počátek proměny 
jeho života. Tři roky po  válce s  Perugií 
se odebírá na  další vojenskou výpravu. 
Na  cestě po  Spoletu uslyšel tajemný 
hlas: „Františku, proč hledáš sluhu mís-
to Pána?“ Vrací se do  rodného města, 
nechává opravit napůl zřícený kostel 

sv. Damiána, kde ho Pán z kříže vyzývá 
slovy: „Františku, pojď a oprav můj dům, 
neboť se rozpadá.“ Jeho rozhodnutí je 
radikální. Zříká se dosavadního způsobu 
života a dává se na cestu následování Je-
žíše Krista. Opouští domov, rodiče, slávu 
a  majetek, aby mohl ve  svobodě ducha 
vykročit za tím, který neměl kam hlavu 
složit. František se obklopil nevelkou 
skupinkou bratří, které nazýval „men-
šími bratry“. Roku 1210 schválil papež 
Inocenc III. reguli Řádu menších bratří 
(později Františkánů). Františkánský 
řád byl ryze evangelický, základem byla 
pokora, chudoba a čistota. V roce 1212 
zakládá s  řeholnicí Klárou řád klarisek, 
který proslul svou extrémní zbožností. 
Členkou řádu sv. Kláry byla i naše Anež-
ka Česká. Roku 1218 založil František 
třetí řád pro věřící, kteří ho chtěli násle-
dovat, ale nechtěli nebo nemohli se zříci 
světského života a  majetku. Byli to tzv. 
Terciáti. Patrně v roce 1223 poprvé také 
postavil na  Vánoce první betlém a  zin-

scenoval scénu narození Páně ve  chlé-
vě s  živými zvířaty. Následující rok se 
František stáhl do  ústraní. V  této době 
se začal podobat Kristu nejen způsobem 
svého života, ale i utrpením – na těle se 
mu objevila stigmata. Do Assisi se vrátil 
těžce nemocen a téměř slepý. Dle legend 
kázal nejen lidem, ale i ptákům a jiným 
zvířatům. Svými bratry a sestrami nazý-
val lidi, zvířata, nebeská tělesa i přírodní 
síly. Existuje legenda o tom, jak napravil 
zlého vlka, který původně lidem škodil. 
Zemřel 3. října 1226 v Porziuncule v Itá-
lii. Život svatého Františka je opředen 
mnohými legendami. Pro své zásluhy 
a  uznání církví již za  svého života byl 
nedlouho po  své smrti 16. července 
1228 svatořečen papežem Řehořem 
IX. Cyklus lunetových obrazů ze života 
sv. Františka z Assisi z poloviny 17. stole-
tí se nachází v ambitu  bývalého konven-
tu minoritů v českokrumlovském klášte-
ře, Expozice Středověký klášter – život 
a umění v klášteře minoritů.

František z Assisi – „král assiské mládeže“

SOUTĚŽ Čtenáři Novin města Český 
Krumlov mohou soutěžit celkem o 4 vstu-
penky do 5 muzeí s kartou Český Krum-
lov Card. S  kartou můžete zdarma 
navštívit Hradní muzeum a  věž, Regi-
onální muzeum v  Českém Krumlově, 
Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schie-
le Art Centrum a nově i Kláštery Český 
Krumlov. Platnost karet je do prosince 
2016, více na: www.ckrumlov.cz/card. 

Soutěžní otázka: Jaký název nese 
výstava, která probíhá od března do 
května 2016 v Regionálním muzeu 
v Českém Krumlově? 
a) Muzejní jubilejní výstava
b) Lidové kroje z Čech, Moravy 
 a Slovenska
c) Poklady, depoty, obětiny...

Správné odpovědi zasílejte na: noviny
@mu.ckrumlov.cz do  20. března 
2016. Do  e-mailu prosím uveďte vaše 
jméno a telefonní kontakt. Ze zaslaných 
správných odpovědí budou vylosováni 
2 výherci, každý obdrží 2 karty. Český 
Krumlov Card do soutěže věnovala vy-
jmenovaná muzea. Děkujeme!

Václav Bedřich
Lékař, kolega a přítel Alexandra Jegorova

VZPOMÍNKA Význačný chi-
rurg, záchranář, cestovatel 
a mykolog Alexandr Jegorov 
zemřel 27. ledna 2016.

Každý člověk je jedinečný originál. A je 
osudovou radostí a  poctou mít možnost 
sdílet čas s  mimořádnou osobností, jakou 
byl náš kolega Alexandr Jegorov. Nepoznal 
jsem nikoho s  takovou šíří zájmů. Obdi-
vuhodné byly jeho znalosti chemie, fyziky, 
matematiky, které celý život používal. Podle 
plánku sletoval funkční televizi s malou ob-
razovkou i rádiem, stavěl plachetnice, věděl, 
k  čemu jsou elektronky, tranzistory, uměl 
pracovat se soustruhem i svářečkou. 

Vždy říkal: „Jsme součástí živé přírody 
a ta je s námi jednotná. Nikdy bych neutr-
hl kytičku zbytečně a  na  Vánoce nezabiju 
kapra. Nejsem schopný zničit jakýkoli život.“ 
Byl ohromen nebeskou bání a my žasli nad 
jeho astronomickými znalostmi i nad tím, že 
si dokázal sám sestavit dalekohled. 

Zdrojem radosti a  poučení bylo s  ním 
jít do  lesa. Oslovoval květiny s  úctou: „To 
je černohlávek – Prunella, a  tady je pů-
vabný rozrazil rezekvítek – Veronica cha-
maedris…“ Mnozí jsme nevěřili v  takové 
znalosti, někteří ho i  zkoušeli, ale on vše 
znal. Šperkem obdobných krásných exkur-
zí byl úžas nad jeho postojem k mykologii. 
S jakou láskou oslovil první Morchellu es-
culentu, smrže, májovky Tricholomy, jak 

láskyplně držel v dlani šupinovku opěnku 
a nůžkami stříhal penízovky Collybie.

Stal se členem a  instruktorem horské 
i  vodní záchranné služby, Českosloven-
ského červeného kříže i  potápěčem. Začal 
stavět windsurfová prkna, postavil kata-
marán, složil kapitánské zkoušky. Miloval 
literaturu, řeckou mytologii, Klostermanna, 
Třebízského, Dostojevského a Puškina četl 
v  originálech. Byl také dlouholetým skau-
tem a vpravdě bratrsky se snažil předávat 
svoje znalosti nejen nám skautům, ale i vl-
čatům i světluškám.

Za významné počiny pro Český Krum-
lov, profesi chirurga a traumatologa, hlubo-
kou znalost v mykologii a fytologii, nesčetné 
přednášky a  besedy a  publikační činnost 
byl oceněn Cenou města Český Krumlov 
za  rok 2008. Stal se soudním znalcem, 
oblíbeným přednášejícím, který je vždy per-
fektně připraven po stránce odborné a vtip 
u něj není nežádoucí. 

Člověk je nešťastnější, když se setká 
s  pravdou, ne jako abstraktem, ale kon-
krétně v  životě s  přírodou a  lidmi. Jsme 
vlastně rostlinami v té naší světové zahradě 
a máme přinášet plody našeho života, kaž-
dý svým způsobem a podle svého povolání. 
Tak jako Alexandr Jegorov. 

Tajemná ekonomie lidských dějin spo-
čívá na  vahách spravedlnosti, třebaže ne 
zcela zřetelné z naší perspektivy, že nazmar 
nepřijde žádná oběť a že posledním slovem 
všech věcí je láska, která vládne stvoření 
i času. 

Jsme součástí živé přírody

Stigmatizace, obraz je ve vlastnictví Rytířského 
řádu Křižovníků s červenou hvězdou

redakce

PROJEKT Město Český Krumlov, 
Českokrumlovský rozvojový fond 
a Sdružení cestovního ruchu v Českém 
Krumlově uzavřely v  září 2014 smlou-
vu s Vysokou školou hotelovou v Praze 
na zpracování první etapy projektu Ana-
lýza přínosů cestovního ruchu a strate-
gie rozvoje cestovního ruchu v Českém 
Krumlově.

Hlavním cílem prvním etapy pro-
jektu bylo analyzovat dosavadní vývoj 
cestovního ruchu v  Českém Krumlově 
od  roku 1990 a  stanovení dopadů ces-
tovního ruchu na  rozvoj města. V  září 
minulého roku proběhly v  Českém 
Krumlově dvě veřejné prezentace první 
etapy projektu a  mezi nejvýznamnější 
ekonomické přínosy uvádí studie tvor-
bu pracovních míst. 

V  současné době byla se společnos-
tí KPMG Česká republika uzavřena 
smlouva na  zpracování druhé etapy 
projektu, tj. Strategie rozvoje cestovní-
ho ruchu v Českém Krumlově. Projekt 
navrhne opatření k udržitelnému rozvo-
ji cestovního ruchu ve městě, jeho cílem 
je nalézt soulad mezi potřebami občanů, 
návštěvníků, podnikatelů a  veřejného 
sektoru.

Předpokládané zpracování strategie 
je v polovině roku 2016.

Analýza přínosů 
cestovního ruchu 
směřuje do II. etapy
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novinky

KULTURA I KNIHOVNA

Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na  měsíc březen jsme pro vás při-
pravili další novinky z  fondů naší 
knihovny. Pevně věříme, že si vy-
berete. A  pokud vám tato nabídka 
nestačí a  chcete se podívat na  další 
novinky, navštivte web www.knih-
-ck.cz a vyberte si z našeho on-line 
katalogu. Přejeme příjemné chvíle 
při čtení.

Velká kniha Čtyřlístku – edice
Od  roku 2002 vychází každý rok 
jedna Velká kniha Čtyřlístku. Zahr-
nuje příběhy základní komiksové sé-
rie vydávané od roku 1969 v časopi-
secké edici Knihovnička Čtyřlístku. 
Dosud vyšlo 14 souborných knih. 

Mahler, Zdeněk: 
…ale nebyla to nuda
Vzpomínkovou knihu tvoří osobité 
poznámky, glosy a  úvahy vybrané 
z deníkových záznamů autora, který 
patří k  nejvýraznějším osobnostem 
naší kultury. Dílo mapuje nejen jeho 
osobní a  tvůrčí život, ale zároveň 
refl ektuje události velké části mi-
nulého století s přesahem do století 
současného.

Jensen, Frances E.:
Mozek teenagera
Mezinárodně uznávaná neuroložka 
čerpá ze svého výzkumu a zkušenos-
tí z klinické praxe, a nabízí nám tak 
revoluční vědecký pohled na fungo-
vání mozku náctiletých. Z poznatků 
obsažených v této knize lze vyvodit 
praktické rady, které mohou usnad-
nit život jak rodičům, tak samotným 
teenagerům.

Alexijevičová, Světlana: 
Doba z druhé ruky
Mimořádná kniha, ověnčená řadou 
nejprestižnějších cen. Běloruská 
spisovatelka a  novinářka předkládá 
názory a  vzpomínky Rusů i  jiných 
národů bývalého Sovětského svazu 
věnované životu v této zemi i v sou-
časném Rusku.

Malšínský, Jindřich: 
Principál
Jihočeský spisovatel Jindřich Mal-
šínský je jedním z potomků vý-
znamné kočovné společnosti, jejímž 
principálem byl jeho dědeček Ond-
řej Červíček. Na základě vzpomínek 
autora můžeme sledovat osudy této 
divadelní společnosti.

Nepřehlédněte 
v knihovně!

Akce v knihovně
pozvánka

Eliška Jaukerová
Českokrumlovský rozvojový fond

JARO vstoupí do města společně s Ve-
likonocemi a  kromě tradičních řemesl-
ných trhů čeká na všechny i různorodá 
zábava.

Řemeslný trh oživí náměstí od čtvrt-
ka 24. března do  pondělí 28. března. 
Trhovci a  řemeslníci nabídnou stylové 
výrobky, řehtačky, píšťalky, velikonoční 
vajíčka zdobená rozmanitými technika-
mi, pomlázky, jarní květiny i  dekorace 
a  sezónní pochutiny. Na  bohatý pro-
gram lákají Kláštery Český Krumlov. 

Celý areál si budete moci prohlédnout 
během netradičních prohlídek, vyzkou-
šíte si lidová řemesla na klášterním dvo-
ře a děti si užijí hledání pokladů, divadlo, 
velikonoční tvoření nebo netradiční čte-
ní pohádek. Tradice jako pletení pomlá-
zek, barvení vajíček nebo velikonoční 
pečení připomene Velikonoční slavnost 
s  folklórním souborem Jitřenka a  Du-
dáckou kapelou.   

Tradiční velikonoční koncert Krum-
lovského komorního orchestru a měst-
ského pěveckého sboru Perchta rozezní 
kostel sv. Víta v neděli 27. března. Více 
na www.ckrumlov.cz/velikonoce.

11. - 13. bøezna 2016

12. 3.
14:00

50,-Kè

12. 3.
17:00

50,-Kè

13. 3.
10:00

50,-Kè

POHÁDKOVÝ VÍKEND
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12. 3.
10:05

50,-Kè

Divadelní spolek ROLNIÈKA

Divadelní soubor PIKI Volynì

Divadélko MÚZIKA

Divadelní soubor TÁBOR

Studio DELL´ ARTE È. Budìjovice

JAK PØEÈAROVAT ÈARODÌJE

ÈERTOVSKÁ BABKA

ORDINACE V RAJSKÉ ZAHRADÌ

ANDULKA A LOUPEŽNÍCI

O ZVÌDAVÉM SLÙNÌTI
13. 3.
15:00

50,-Kè

100,-Kèza 5 pøedstavení 

Mìstské divadlo Èeský Krumlov o.p.s., Horní ulice 2, 381 01 Èeský Krumlov, tel: 380 727 367, 
pokladna: 380 727 370. Pokladna divadla je otevøena v úterý a ve ètvrtek 13 -17 hodin a hodinu 
pøed každým pøedstavením, mailto: veronika.malatova@divadlock.cz

Výpravná pohádka na motivy bajky R. Kiplinga „Sloní mládì“ s velkými loutkami afrických zvíøat.

V hlubokém lese jednoho království se usadí tlupa loupežníkù, kteøí se rozhodnou, že unesou princeznu Anièku.

Pohádková férie na motivy známého èeského „nekoneèného“ seriálu.

Pohádka o tom, že když jsou èerti líní jako vši a na svìtì se dìje samá neplecha, je tøeba s tím nìco udìlat. 

Pohádka o síle pøátelství mezi princem a bytostmi, které však byly zlým èarodìjem vyhnány ze své øíše.

• 7. 3. od 18.00 hodin
 oddělení pro dospělé

 „Evropské příležitosti“
 Společně s Centrem pro pomoc dětem 

a mládeži o. p. s. – Informačním cent-
rem pro mládež vás srdečně zveme 
na  zajímavou přednášku. Pracovníci 
centra nás seznámí s Českou národní 
agenturou a  programem „Erasmus+: 
Mládež v akci (2014-2020)“, výměna-
mi studentů, Evropskou dobrovolnou 
službou, workcampy, programy pro 
studenty českých škol, evropským 
portálem pro mládež Eurodesk atd.

• 14. 3. od 18.00 hodin
 oddělení pro dospělé

 „S Františkem Niedlem 
o knihách a psaní“

 Nenechte si ujít setkání s oblíbeným 
autorem nejen historických románů 
(Čtvrtý králův pes, Čas vlků, S  vlčí 
hlavou v erbu). Pro milovníky 1. a 2. 
světové války jsou určeny knihy Po-
slední batalion, Past, Útěk do  pekel. 
Za  zmínku stojí určitě i  detektivní 
thrillery Pohled šelmy, Štvanice, Plat-
néř: Temné uličky pražské či prvotina 
Skleněný vrch nebo postkatastrofi cká 
sci-fi  Slunce na útěku. 

• 16. 3. od 16 hodin
 oddělení pro dospělé

 „Lesy a příroda kolem nás“
 Vyhlášení výsledků místního kola 

6. ročníku výtvarné soutěže pro děti.

• 18. 3. od 16.30 hodin
 oddělení pro děti
 „Autorské čtení paní 
 Pavly Benettové“
 Příběhy ze Žaltického lesa určenou 

mladším dětem. Zveme všechny děti 
i jejich rodiče, kteří mají rádi zvířátka 
a naši přírodu.

• 21. 3. od 18.00 hodin
 oddělení pro dospělé

 „Tři generace českých 
 Eggenberků v Krumlově“
 Přednáška Mgr.  Anny Kubíkové ze 

Státního oblastního archivu v Třeboni, 
oddělení Český Krumlov o  význam-
ném šlechtickém rodu, který vládl 
v Českém Krumlově bezmála 100 let.

• 21.–22. 3. 
 v  pondělí od  13.00 do  18.00 hodin, 

v úterý od 8.00 do 18.00 hodin
 oddělení pro dospělé

 „Výstava netradičních kraslic“

Velikonoční Krumlov

FOTO: Lubor Mrázek
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BAZÉNY PRO ŽIVOT

Set obsahuje: vanu bazénu
integrované schodiště skimmer, trysky 
Filtrace Combo Master/0,55kW 
8,10 m3, ruční vysavač 
montáž a doprava 

61 000 Kč bez DPH

Set obsahuje: vanu bazénu, 
nerezové schodiště skimmer, trysky 
fi ltrace Combo Master/0,55 kW 
8,10 m3, ruční vysavač, 
montáž a doprava

58 000 Kč bez DPH

Akční sety lze doplňovat o další bazénové 
příslušenství vč. bazénového zastřešení.

Akční set bazénu
6 x 3 x 1,2 m

Akční set bazénu
6 x 3 x 1,2 m

BAZÉNY KREIDL s. r. o.

U starého nádraží 53
391 65  Bechyně

tel.: 381 213 398
tel.: 381 212 751
mob.: 733 180 181
e-mail: info@kreidl.cz

Naše přednosti
• PROFESIONALITA
• KVALITA
• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
• CENOVĚ VÝHODNÉ ŘEŠENÍ – BAZÉNY S 15% DPH
• ŠIROKÁ NABÍDKA TVARŮ
• KRÁTKÉ DODACÍ TERMÍNY

• BAZÉNY
• ZASTŘEŠENÍ
• VÍŘIVÉ VANY

• PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MONTÁŽ

www.kreidl.cz

redakce

KAMPAŇ Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko je nová kampaň, jejímž cílem je zapo-
jit do  likvidace pohozených odpadků 
i  nelegálních skládek alespoň 100  000 
dobrovolníků. Dvě dříve samostatné 
„uklízecí“ kampaně Ukliďme svět (21 
298 dobrovolníků v roce 2015) a Ukliď-
me Česko (30 544 dobrovolníků) nyní 

spojily síly. Dnem D, kdy se v  nové 
kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko 
bude uklízet opravdu v  celé republice, 
je sobota 16. dubna. Uklízet nepořádek 
v  přírodě však bude možné i  v  jiných 
termínech. Důležité je, se co nejdříve 
přihlásit na www.uklidmecesko.cz. 

Ukliďme svět, ukliďme Česko
redakce

ÚTULEK Do  psího útulku jsme přijali 
nové přírůstky, pro které hledáme domov... 

BERT je další ze starších (cca 10 let)
opuštěných pejsků. Páníček ho v noci 
z 26. na 27. ledna 2016 uvázal na síd-
lišti Mír v  Českém Krumlově. Bertík 
byl podchlazený a hladový. Rozhodně 
si zaslouží prožít svůj psí podzim ži-
vota v klidu. Novému majiteli přinese 
do  života jen pohodu, nevyžaduje 
dlouhé procházky a s ostatními psy se 
bez problémů snáší, je velmi čistotný 
a neštěká.

TERRY byl odchycen ve Větřní. Ter-
ry je typický kočičí puberťák, tempera-
mentní a stále připravený k hrám a sko-
tačení. Vůči lidem i ostatním kočkám je 
přátelský. I Terry je velmi čistotný. 

EDA byl nalezen ve  Větřní. Edovi 
jsou asi čtyři roky a je to přátelský psík, 
který je vhodný i  do  rodiny s  dětmi. 
Ostatní psy většinou snáší bez problémů 
a je velmi učenlivý.

HERKUL je asi 6 let starý pes mo-
hutného vzrůstu a  dobrácké povahy. 
Špatně snáší přítomnost ostatních psů 
a je proto nutné, aby byl jediným psem 
v rodině. Vůči lidem se chová přátelsky, 
ale bude i dobrým hlídačem.

Útulek najdete v  Kaplické ulici – 
v  nové budově na  konci města naproti 
odbočce na Přídolí. 

Podpořte prosím provoz útulku, naši 
čtyřnozí kamarádi vám budou vděčni za 
konzervy i granule pro kočky a psy, příp. 
za dar fi nanční na č. ú. 19-221241/0100, 
variabilní symbol 9619. Děkujeme!

Čekají na nový domov

Eda Bert Herkul
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2016 březen ROZHOVOR I OSOBNOST I MÓDA

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

ROZHOVOR Český Krumlov se stal 
v únoru místem, které si fi lmaři vybrali 
pro natáčení pokračování oblíbené po-
hádky Anděl Páně. V ulicích města bylo 
možné zahlédnout Ivana Trojana neboli 
anděla Petronela, Jiřího Dvořáka v kos-
týmu čerta Uriáše, Pavla Lišku, Marka 
Taclíka nebo Vicu Kerekesovou. Režie 
se opět ujal Jiří Strach, který v  rozho-
voru pro naše noviny prozradil, čím ho 
Krumlov překvapil, jak fi lmaři zvládali 
výkyvy počasí a jaký projekt chystá ještě 
v letošním roce. 

Jak jste dospěl k rozhodnutí, 
že Český Krumlov je tím 
správným místem pro natáčení 
Anděla Páně 2?

My čeští fi lmaři máme předsudky 
o  Krumlovu, že tím, jak je turisticky 
známý a  vyhledávaný, tak fi lmování tu 
musí být jistojistě drahé. Čili jak někoho 
z fi lmových tvůrců nebo režisérů napad-
ne tady natáčet, tak si to vždy nějakým 
způsobem předem sám zakáže v  hlavě. 
Očekáváte, že město bude rozmazlené, 
nafoukané. Já jsem si však dodal odvahu, 
protože jsem tušil, že v  Čechách nena-
jdu lepší lokaci. Zajeli jsme se sem podí-
vat, abychom zjistili možnosti, a dostalo 
se nám vřelého přijetí od pana starosty, 
kdy najednou nic nebyl problém a  na-
opak nám bylo řečeno, jak to bude pro 
Český Krumlov skvělé, že se po  delší 
době objeví v českém fi lmu.  

Splnil tedy Český Krumlov 
vaše očekávání?

Více než na sto procent! Točilo se mi 
tu úžasně, protože kdekoli postavíte ka-
meru, tam je to úžasné. Člověk zjišťuje, 
že technických úprav jsme nemuseli dě-
lat tolik, jen jsme zakryli výlohu a v pod-
statě jsme mohli fi lmovat. Ta autenticita 
a  nezkaženost místa je úžasná, a  fi lmař 

může přijet a  začít točit rok 1850 bez 
mrknutí oka. To je opravdu nevídané! 
Ani v  Praze tohle nelze, možná v  pár 
uličkách na Malé Straně. 

S jakými reakcemi jste se 
setkávali u místních obyvatel?

Chápu, že pro místní obyvatele to 
nemuselo být vždy příjemné, svítili jsme 
jim do  oken ještě v  půlnoci a  někdo 
neustále na  place vykřikoval: Kamera! 
Stop! Akce! Jedem! Nikdo nenadával, 
podnikatelé ochotně sundávali cedule 
z  obchodů a  domů, skutečně každý 
se k  tomu postavil s  velikou laskavostí 
a  s  velikým pochopením, což je neob-
vyklé. Možná je to i tím, že pohádku An-
děl Páně všichni znají a třeba ji mají rádi, 
takže se těší a byli shovívavější. Pak vi-
děli Ivana Trojana, který chodil s křídly 
po Krumlově, a měli z toho milý zážitek. 

Chtěl bych vyjádřit obrovské podě-
kování všem obyvatelům, kteří to s námi 
těch pár dní sdíleli, a doufám, že výsle-
dek bude takový, abychom měli všichni 
radost z toho, že tu fi lm vznikl.

Přálo vám počasí?
Když jsme točili v  lomu za  Krum-

lovem, potřebovali jsme vodu, tak tam 
nám pánbůh pršel, na Latránu jsem déšť 
nepotřeboval, tak tam pánbůh pršet 

přestal. A  pak jsem potřeboval natočit 
záběr, kdy sněží a přesně na tu půlhodi-
nu padaly velké nádherné vločky. Mám 
to zařízené s pánembohem, on mi to po-
časí posílá přesně, jak potřebuji. Protože 
on ví, že mu točím reklamu.

Kde budete dál natáčet?
Na  konci února jsme měli poslední 

exteriérový natáčecí den a  na  přelomu 
dubna a  května budeme točit v  nebi 
– v  ateliéru České televize. Tam budu 
mít další české hvězdy, Jiřím Bartoškou 
počínaje, Luckou Bílou konče, takže to 
bude pro mne setkání v nebi s tím nej-
lepším, co v českém herectvu máme. 

Jaké další projekty máte v plánu?
Teď mám hlavu stoprocentně pohl-

cenou natáčením Anděla Páně, a až ho 
dokončím, tak si chviličku odpočinu 
a  vrhnu se na  druhou sérii Labyrintu, 
který budeme točit na  podzim v  Brně. 
To mám před sebou ve výhledu, ale teď 
nemám čas myslet na nic jiného, vždy 
mám v hlavě jen jeden projekt. 

Je vám Český Krumlov blízký 
i jinak než pracovně?

S manželkou jsme často na Šumavě, tak 
sem kolikrát v  létě zavítáme. Český Kru-
mlov mám v srdci jako české Benátky. 

S pánembohem to mám zařízené
Rozhovor s režisérem Jiřím Strachem

aktuality

redakce

GRATULACE Na  konci února 
oslavila své životní jubileum Ruth 
Hálová, rodačka a  členka židovské 
obce v  Českém Krumlově, jedna 
z  Wintonových dětí, doktorka pří-
rodních věd, překladatelka, malířka, 
úžasná vypravěčka a  obdivuhodná 
dáma. 
Paní Ruth Hálové přejeme pev-
né zdraví, vitalitu, nadšení tvořit 
a neutuchající elán, který ji provází 
všude, kam vstoupí.

Dáma naší doby

FOTO: MFP/ČT

Lenka Vlachová

MÓDA Po loňském založení tradice 
pořádání módních přehlídek v Čes-
kém Krumlově přivítají příznivci 
projektu první dámu české módy 

paní Tatianu Kovaříkovou. Její ko-
lekce jaro/léto 2016 bude inspirací 
pro všechny, kteří v sobotu 16. dub-
na 2016 v  19.30 hod. usednou 
do  hlediště sálu Zámecké jízdárny. 
Rezervace vstupenek: vstupenky@
moda-fd.cz, tel. 606  235  805. Sou-
částí  MODA Fashion Days 2016 
je seminář na  téma “Ženy a  fi nan-
ce” aneb cesta k  fi nanční svobodě 
a  nezávislosti. Nabízí setkání zají-
mavých žen, které podporují myš-
lenku vzájemné sounáležitosti nejen 
v  ryze ženských tématech. Více na 
webu www.zenskyinvesticniklub.cz.

MODA Fashion 
Days vstupuje 
do svého 2. ročníku
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redakce

TRHY Historické trhy v Českém Krum-
lově jsou již neodmyslitelnou součástí 
městských slavností. Dokreslují atmo-
sféru a nabízejí návštěvníkům staročes-
ké dobroty, řemeslné výrobky a ukázky 
starých řemesel. Organizaci trhů v rám-
ci Velikonoc, Slavností pětilisté růže 
a  Svatováclavských slavností zajišťuje 
Hana Pelzová. Zároveň město vypsalo 
výběrové řízení na  pronájem pozemků 
za  účelem zajištění občerstvení a  gas-
tronomických služeb při historických 

trzích na Slavnostech pětilisté růže 2016 
a  Svatováclavských slavnostech 2016. 
Přihlášky do  tohoto výběrového řízení 
je možné doručit do kanceláře starosty 
města Český Krumlov, a to do 31. břez-
na 2016. Zájemci o účast na řemeslných 
historických trzích se mohou přihlašo-
vat jednotlivě na  každou akci. Organi-
zátorem adventních trhů je Sdružení 
cestovního ruchu v Českém Krumlově. 
Bližší informace k  adventnímu trhu na-
leznete na  www.sdruzenicrck.cz. Další 
informace k  historickým trhům nalez-
nete na www.ckrumlov.cz/trhy.

Jana Sedláčková
Krajská správa Českého statistického 

úřadu v Českých Budějovicích

STATISTIKA Český statistický úřad 
(ČSÚ) organizuje v roce 2016 výběrové 
šetření o životních podmínkách domác-
ností v ČR, které navazuje na předchozí 
ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto 
zjišťování je získávat dlouhodobě srov-
natelné údaje o  sociální a  ekonomické 
situaci v celkem 32 evropských zemích. 
Dalším cílem je získat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na  území celé 
České republiky, z  toho v  Jihočeském 
kraji v  706 domácnostech, z  nichž se 
416 zúčastnilo šetření již v předchozích 
letech. Všechny nově zařazené domác-
nosti byly do šetření zahrnuty na zákla-
dě náhodného výběru. 

Vlastní šetření proběhne v  době 
od 6. února do 5. června 2016 prostřed-
nictvím speciálně vyškolených tazatelů. 
Do  šetření budou zahrnuty všechny 
osoby, které mají ve vybraném bytě ob-
vyklé bydliště. 

S případnými dotazy se prosím obra-
cejte na pracovníka Krajské správy ČSÚ 
Ing.  Vieru Zikovou, tel.: 386  718  561, 
e-mail: viera.zikova@czso.cz.

PODPORA Pro letošní jubilejní 
25. ročník Mezinárodního hudebního 
festivalu Český Krumlov město vyčleni-
lo ze svého rozpočtu na podporu festi-
valu částku 1 milion korun.           (red)

Životní podmínky 2016

Podpora festivalu

PODPORA Město Český Krumlov 
poskytne i letos Egon Schiele Art Cen-
tru  fi nanční podporu na zajištění kul-
turního programu. V rozpočtu města 
pro rok 2016 je schválena částka ve výši 
400 tisíc korun.                                 (red)

Podpora galerii

Historické trhy 
v Českém Krumlově 2016

aktuality

Vlasta Horáková
Odbor životního prostředí 
a zemědělství

ODPAD Dobrých zpráv není - ani 
v oblasti odpadů – nikdy dost a sku-
tečně nás tedy těší, že v našem městě 
je většina těch, kteří se při likvidaci 
odpadu chovají zodpovědně. 

Jak jinak totiž hodnotit výsledek, 
že v  rámci sběru oděvů, hraček, 
textilu i  obuvi se během minulého 
roku nasbíralo v ČK neuvěřitelných 
44 tun. Většina z  vás si vysoké bílé 
kontejnery zvykla využívat, těm 
ostatním si dovolujeme připome-
nout, že jsou umístěny na  sídlišti 
Mír, Nádraží, Vyšný, Vyšehrad i Ple-
šivec, v  Novém Spolí, na  Tavírně, 
třídě Míru, Horní Bráně i  Nových 
Dobrkovicích v  celkovém počtu 
18 ks. Ukládáním do těchto kontej-
nerů nejen umožníme jejich další 
využití i  zpracování, ale zároveň 
šetříme místo na naší městské skládce.

V  únoru jsme rozšířili nabídku 
na  odkládání dalšího druhu odpa-
du - vyřazeného drobného elekro-
zařízení z domácností. Vysoké šedé 
kontejnery se nacházejí na  sídli-
šti Plešivec, Nádraží, Mír a  Vyše-
hrad, v  Novém Spolí a  na  Tavírně. 
Do této doby bylo možné odkládat 
vysloužilá elektrozařízení pouze 
na  sběrném dvoře v  Kaplické ulici, 
což nebylo pro mnoho z  nás kom-
fortní a často tedy fény, přehrávače, 
žehličky apod. končily v  běžném 
komunálním odpadu. Doufáme, že 
nabídka možnosti odkládat elektro 
kdykoliv (sběrný dvůr má pocho-
pitelně provozní dobu omezenou /
pondělí, středa 14.30–18.00 hod., 
sobota 10.00–16.00 hod.) a na více 
místech v  katastru města povede 
k  výraznému navýšení množství 
tohoto odpadu. Je nutné zdůraznit, 
že odevzdaný odpad se dále využívá 
a zpracovává (a pouze 2 % jsou uklá-
dána na skládku). I nadále však platí, 
že velká elektrozařízení (pračky, led-
ničky apod.) patří na sběrný dvůr.

Odpadové okénko

FOTO: Lubor Mrázek

redakce

BUDKY Z  města zmizí celkem čtyři 
telefonní automaty, které dle provozo-
vatele společnosti O2 Czech Republic 
nemají dostatečnou rentabilitu. Jedná 
se o budky v ulicích Kaplická, Linecká, 

Domoradická a Pivovarská. V jednání je 
také přesun telefonní budky na náměstí 
Svornosti u  budovy bývalé spořitelny, 
neboť překáží při pracích na rekonstruk-
ci objektu. Jeden z návrhů je přesunutí 
budky na místo k Infocentru, což je blíz-
ko jejího stávajícího místa. 

Zrušení telefonních budek

redakce

NOMINACE Do  konce března mů-
žete zasílat nominace svých kandidátů 
na Cenu města za rok 2015. Náležitosti 
nominačního formuláře jsou zveřejněny 
na  www.ckrumlov.cz/cenamesta. Vaše 
návrhy můžete zaslat přímo z  webo-
vého formuláře nebo je doručit na  ad-
resu 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: jmé-
no a  adresu nominovaného kandidáta, 
zdůvodnění předkládaného návrhu, 
jméno a adresu navrhovatele. O udělení 
Ceny města Český Krumlov bude roz-
hodovat zastupitelstvo města na dubno-
vém zasedání.

Nominujte kandidáty na Cenu města

PODPORA Do 18. března 2016 do 
11.00 hodin mohou uchazeči doručit 
žádost o dotaci z Programu podpory 
zahraniční spolupráce.  Program je pro-
středkem, jak podpořit zahraniční aktivi-
tu především místních škol, neziskových 
organizací a spolků. Více informací na 
www.ckrumlov.cz/dotace.               (red)

Zahraniční spolupráce


