
města Český Krumlov  I  ročník 14 I  měsíčník  I  říjen 2016 I  zdarma

slovo radní

čtěte také...

Informace o volbách

Prázdniny v KoCeRo

8

Jednání se koná 
v úterý 4. října 2016 
od 16.00 hodin
mimořádně ve Velkém sálu 
v Klášterech Český Krumlov
Online přenos sledujte na webu:
www.ckrumlov.cz/zastupitelsvo

Jednání 
zastupitelstva

Jitka 
Zikmundová

V  úvodním slově 
zpravidla bilan-
cujeme, zveme 

na  akce, vysvětlujeme nejnovější 
aktivity a projekty města, někdy se 
chválíme či si povzdychneme. Zabý-
váme se minulostí nebo aktuálním 
děním. Já si tentokrát dovolím po-
dívat se na Český Krumlov budouc-
nosti. Jednak je to volná disciplína 
a  mohu popustit uzdu fantazii 
a  svým přáním, jednak na  podzim 
schválíme Strategický plán města 
Český Krumlov, tedy jak by měla 
vypadat naše budoucnost. Také 
mám ráda citát Charlie Chaplina 
„Zajímám se o budoucnost, protože 
v ní hodlám strávit zbytek života.“ 
Český Krumlov budoucnosti? Na-
chází se ve svobodné, demokratické 
zemi, která je součástí silné a  bez-
pečné Evropy. Má dostatek kvalitní 
pitné vody, městem protéká čistá 
řeka Vltava, kolem města se zelena-
jí nezastavěné přírodní horizonty. 
Český Krumlov je stále 617. památ-
kou na Seznamu světového dědictví 
UNESCO a vítá návštěvníky z celé-
ho světa. Veřejná prostranství jsou 
bezpečná, upravená, vybízí k  od-
počinku, hrám i  umělecké tvorbě. 
Městem se hlavně chodí, prochází 
či jezdí na  kole a  funguje rychlé 
a komfortní dopravní spojení všemi 
směry. Jsme dobrými sousedy mezi 
sebou, sousedů v  regionu i  za  hra-
nicemi si vážíme a  pomáháme si 
navzájem. Občanky a  občané se 
usmívají a  jsou hrdí na  své město, 
Český Krumlov má před sebou dal-
ších 700 let. Hodně štěstí!
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redakce

P  Zajímají vás úspory energie 
a  chcete dotaci na  investice do  vašeho 
bydlení? Poradíme vám, jak na to! 

Státní fond životního prostředí ČR 
a  Městský úřad Český Krumlov zvou 
všechny zájemce o  úspory energií, za-
teplení nebo změny způsobu vytápění 
ve svých rodinných domech na seminář. 

Na  semináři se dozvíte aktuální in-
formace o  vyhlášené výzvě k  podávání 
žádostí o  dotaci z  programu Nová ze-
lená úsporám. Odborníci ze Státního 
fondu životního prostředí ČR vám kro-
mě obecných informací poskytnou také 
individuální konzultace a  poradenství. 
Zájemci se mohou na seminář dostavit 
bez předchozího přihlašování. Seminář 
je bezplatný. 

Termín a místo konání 
13. října 2016 od 16.00 hodin v zase-

dací místnosti Městského úřadu v Čes-
kém Krumlově, Kaplická 439, 3. patro.

Možnosti čerpání 
podpory z programu 
Nová zelená úsporám

Blanka Fenigbauerová
Odbor vnitřních věcí

V Za několik dnů se na území celé 
republiky uskuteční volby do  zastupi-
telstev krajů a v jedné třetině senátních 
obvodů budou občané volit i  nové se-
nátory. V  říjnu končí čtyřleté volební 
období stávajících krajských zastupitel-
stev, a proto prezident republiky vyhlá-
sil termín konání voleb na  dny 7. a  8. 
října 2016. Český Krumlov je sídlem 

senátního obvodu č. 10 a i zde končí še-
stileté volební období stávajícího sená-
tora. Volby do 1/3 Senátu se uskuteční 
ve stejném termínu jako volby do zastu-
pitelstva kraje.

Voliči budou vybírat své zástupce 
do 55 členného krajského zastupitelstva 
z 23 volebních stran, jejichž kandidátní 
listina byla do  těchto voleb zaregistro-
vána krajským úřadem. O  senátorské 
křeslo se uchází devět přihlášených kan-
didátů.

Schvalování 

strategického plánu

4. října 2016 v 17.30 hodin

Velký sál  Klášterů 

Český Krumlov

Přijďte a řekněte svůj názor!

 www.KrumlovSobe.cz

Volby do zastupitelstva kraje 
a Senátu Parlamentu ČR

Pokračování na str. 5 a 6

Sousedská slavnost Krumlováků

REDAKCE V pohodové místo setkání sousedů, přátel, známých i neznámých se 17. září 
proměnila Masná ulice v centru města. Krumlováci tu pořádali druhý ročník akce Zažít 
Krumlov jinak, která je založená na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzá-
jemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních obyvatel. Rozmanitý program pří-
chozím nabízel řadu živých hudebních a literárních vystoupení, ochutnávky domácích ku-
linářských specialit, soutěží a workshopů, návštěvníci si vyměnili knihy na burze knihovny 
a v neposlední řadě byl pro všechny účastníky přidanou hodnotou společně strávený čas.
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služby

PARTNERSKÁ MĚSTA I VZDĚLÁVACÍ ČINNOST I PODPORA

Paventia rozšiřuje 
služby pro rodiny

Oldřich Hluško, Paventia z.s.

Paventia z.s. je neziskovým 
občanským sdružením, vzniklým 
roku 2013 podle zákona o  sdružo-
vání občanů, novelou občasného 
zákoníku transformováno na  za-
psaný spolek. Paventia podporu-
je rozvoj náhradní rodinné péče 
a  pomáhá znevýhodněným dětem 
a  mladým lidem k  jejich příznivé-
mu vývoji a  dosažení kvalitního 
života ve  společnosti. Již od  roku 
2013 podporuje v  Českém Krum-
lově a okolí náhradní rodiče v jejich 
nelehké úloze. V  portfoliu služeb 
pro osoby pečující a v evidenci na-
leznete doprovázení pěstounských 
rodin (účelová odlehčovací péče, 
neúčelová odlehčovací péče (re-
spitní péče), zajištění či zprostřed-
kování odborné pomoci, zajištění 
průběžného vzdělávání pěstounů, 
podpora vztahu s  rodiči a  dalšími 
blízkými osobami nebo dohled nad 
naplňováním dohody o  výkonu 
pěstounské péče), vzdělávání v ob-
lasti náhradní rodinné péče, a to jak 
v  prezenční formě, tak distanční, 
kdy od  roku 2013 Paventia nabí-
zí e-learningové vzdělávací kurzy 
v  této oblasti, asistované kontakty, 
asistované předávání a  odborné 
poradenství v  oblasti asistovaných 
kontaktů, adiktologie, arteterapie, 
sociálně-právní, právní oblasti, psy-
chologie a psychiatrie, speciální pe-
dagogiky a on-line poradny ve shora 
uvedené oblasti. Dále se zabývá pre-
vencí sociálně patologických jevů 
pro předškolní, mladší školní děti 
a adolescenty v oblasti lidských práv 
a dalších odvětví. 

Od  léta 2016 Paventia nabízí 
nejen svým klientům v  oblasti ná-
hradních rodin, ale všem rodinám 
na  Českokrumlovsku, Kaplicku 
a Českobudějovicku služby v oblas-
ti rodinných konferencí, případo-
vých konferencí a mediace. V rámci 
případových konferencí Paventia 
nabízí pomoc s organizací případo-
vého konference, facilitaci případo-
vého setkání, organizaci a  facilitaci 
případové konference na  zakázku 
v  prostorách organizace Paventia. 
V této oblasti má vyškolené dva fa-
cilitátory. V rámci rodinných konfe-
rencí nabízí pomoc s organizací, ve-
dení setkání a vyhodnocení setkání, 
přičemž disponuje krajským koor-
dinátorem vyškoleným na  MPSV. 
V  rámci mediace Paventia nabízí 
rodinnou mediaci, občanské spo-
ry, rozvodové spory, vnitrofi remní 
a zaměstnanecké spory.

Kamila Zemanová
oddělení kancelář starosty

S  Ve dnech 9. – 11. září 2016 
se konalo ve Vöcklabrucku již osmnác-
té setkání partnerských měst. Sešli se 
zde zástupci rakouského Vöcklabrucku, 
slovinského Slovenj Gradce, německé-

ho Hauzenbergu a Českého Krumlova. 
Z  našeho města se na  setkání partner-
ských měst vydala 21členná delegace 
složená ze zástupců městského úřadu, 
skupiny studentů z  českokrumlovské-
ho gymnázia, muzikantů ze základní 
umělecké školy a  volejbalového týmu.  
Sobotní pestrý dopolední i  odpoled-

ní program byl pro jednotlivé skupiny 
rozdílný. Představitelé jednotlivých 
měst prezentovali vývoj a současný stav 
cestovního ruchu v  jejich domovinách 
a  diskutovali o  možnostech další spo-
lupráce v  tomto odvětví. Gymnazisté 
navštívili vědecký park Otelo a absolvo-
vali technologický workshop 3D tisku. 
Žesťové kvarteto ze ZUŠ absolvovalo 
prohlídku města, technického muzea 
a  také se účastnilo jazzového festivalu. 
Zaměstnanci městských úřadů se vě-
novali výměně zkušeností v matričních 
záležitostech a  registru osob. Kdo však 
v Rakousku triumfoval nejvíce, byli čes-
kokrumlovští volejbalisté, v turnaji měst 
vybojovali první místo, a  odvezli si tak 
z Vöcklabrucku putovní pohár. 

Celé setkání se neslo ve  velmi přá-
telské atmosféře, města dojednala další 
oblasti vzájemné spolupráce a podpory, 
přičemž se již teď mohou těšit a pláno-
vat další společné setkání, které se za rok 
uskuteční ve Slovenj Gradci.

Setkání partnerských měst

Vlastimil Kopeček
Centrum pro pomoc dětem 
a mládeži, o.p.s. Český Krumlov

VÝROČNÍ ZPRÁVA Minulý rok byl 
v  Centru pro pomoc dětem a  mládeži 
opět nabitý programy a  vzdělávací čin-
ností našich projektových pracovišť. 

Informačnímu centru pro mládež 
(ICM) se vedle pravidelné denní in-
formační a  poradenské činnosti velmi 
dobře dařilo zvládat také vzdělávací pro-
jekty pro děti a mládež, žáky a studenty. 
V roce 2015 to byly především projekty 
„Multikultura aneb společně proti před-
sudkům“, což byl celoroční neformálně 
vzdělávací projekt zaměřený multikul-
turní témata, „Kam co patří“ vzdělávací 
projekt zaměřený do  oblasti ochrany 
životního prostředí, cyklus cestovatel-
ských besed a promítání „Cestování tro-
chu jinak“, projekt „Ulicemi Krumlova“ 
zaměřený na  uměleckou oblast street-
-artu, letní tábor „Prázdniny v pohybu“ 
a další.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Bouda poskytuje ambulantní 
a terénní služby dětem a mládeži ve věku 
od 6 do 26 let, jež jsou ohroženy spole-
čensky nežádoucími jevy, žijí v sociálně 
vyloučených lokalitách, jsou ohroženy 

rizikovým způsobem života svého oko-
lí apod.  Vedle výše uvedených aktivit 
a  služeb pak Bouda organizuje či spo-
luorganizuje pro děti a  mládeže řadu 
významných dílčích projektů v běžném 
roce. V  roce 2015 to byly například 
tyto projekty a  akce: multikulturní fes-
tival „Cihelna – Vystupovat“ zaměřený 
na mladou hudbu, divadlo, fi lm, výtvar-
né projekty pro děti a  mládež „Sochy 

a  děti“ a  „Výtvarný podzim v  Boudě“, 
regionální fi lmový festival s  lidskopráv-
ní tématikou „Jeden svět“, kurz animo-
vaného fi lmu, prázdninové programy, 
letní tábor a další aktivity. 

Obsahem služby terénního programu 
„Streetwork pro města Český Krum-
lov a  Kaplice“ v  průběhu celého roku 
2015 byl kontakt se stávajícími uživateli 

služby, tzn. s problematickými, pravidel-
nými, nebo příležitostnými uživateli ná-
vykových látek. Program během celého 
roku 2015 pracoval na vyhledávání no-
vých klientů, poskytoval odborné harm 
reduction služby, individuální poraden-
ství, testování na infekční onemocnění, 
realizoval úkony sociální práce a moni-
toroval a  mapoval všechna místa, kde 
terénní program v současnosti působí.

Internetové Rádio ICM a  hudeb-
ní studio se snažilo o  rozvoj mediální 
gramotnosti mládeže a  to především 
v projektu „Mládež a média“ a v meziná-
rodním mediálně uměleckém projektu 
„Přeshraniční spolupráce mládeže“.

Pořádání mezinárodních výměn-
ných a vzdělávacích projektů pro děti 
a mládež a vysílání českých skupin mla-
dých lidí na obdobné projekty do zahra-
ničí patří tradičně mezi významné úkoly 
CPDM již od  roku 1997. Obdobně 
jako v minulých letech se i v roce 2015 
se Centru pro pomoc dětem a mládeži 
podařilo zapojit do několika mezinárod-
ních aktivit a projektů mládeže, z nichž 
některé jsme přímo sami organizovali. 
Vyslali jsme skupiny dětí do Rumunska, 
Lotyšska, Maďarska nebo Slovinska. 

Více informací o činnosti Centra na-
leznete na www.cpdm.cz. 

Pestrý rok v Centru pro pomoc 
dětem a mládeži

Starostka a starostové stvrzují partnerství měst.  Zleva: Dalibor Carda 
z Českého Krumlova, Herbert Brunsteiner z Vöcklabrucku, Gudrun Donaubauer z Hau-
zenbergu a Andrej Čas ze Slovenj Gradce

Letní tábor v Čeříně FOTO: archiv CPDM
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DOPRAVA I PROJEKTY I MĚSTO

redakce

P  6. září se v  Českém 
Krumlově za  přítomnosti odborníků, 
zpracovatele dokumentace a  posudku, 
představitelů města, dotčených společ-
ností, občanů a médií uskutečnilo veřej-
né projednání záměru úpravy tepelného 
zdroje na  spalování biomasy v  Domo-
radicích a  jeho dopadu na  životní pro-
středí.

Program seznámil přítomné s  pro-
cesem posuzování vlivů na životní pro-
středí a  provozní ředitel společnosti 
CARTHAMUS, a.s. Jiří Drobný před-
stavil hlavní rysy záměru a připravované 
změny, které by měly odstranit nedo-
statky, které se projevily při zkušebním 
provozu. Společnost má připraveny 
projekty, které by po  realizaci mohly 
přinést změny. Jde nejen o zakrytování 
hlavního zdroje emisí sušárny biomasy, 
ale i o změnu umístnění vlečky a jejího 
ukončení, tak aby bylo možné vykládat 
kontejnery s biomasou. Je připravována 
změna s dosavadním způsobu chlazení, 
které přinese i  snížení spotřeby vody. 
Společnost také aktuálně realizuje za-
krytování skladovací haly a  odstávky 
provozu navazují na  odstávky vodovo-
du.

Se svými stanovisky vystoupili i zpra-
covatelé dokumentace a posudku a vy-
jádřili se i zástupci obecních samospráv. 
Zpracovatel posudku Josef Tomášek 
podrobně informoval o  dokumentu, 
jehož tvorba nebyla jednoduchá vzhle-
dem k  některým nedostatečně zpraco-
vaným částem, změnám v  provedení 
záměru a  množství problematických 
oblastí jako doprava, zápach, chlazení, 
vypouštění vod a vlhkost v ovzduší. Pro-
blematika dopravy vyžaduje dohodu 
a kompromis mezi silniční a železniční 
dopravou obce Přísečná, města Český 
Krumlov a společnosti CARTHAMUS, 
a.s. Přes všechny problémy navrhl Josef 
Tomášek kladné stanovisko, protože je-
dině tak je možné provést změny, které 
jsou potřebné, aby bylo možné záměr 
realizovat, a proto je v návrhu stanoviska 
tolik podmínek.

Za  obec Přísečná uvedl Michal Ber-
nard hlavní problémy nesouhlasu se 
záměrem, a  těmi jsou doprava, mokré 
chlazení, sušení, zápach a voda. Zásadní 
nesouhlasí se silniční dopravou a  upo-
zornil, že by měla být 100 % železnič-
ní a  nikoli navrhovaných 20 %, navíc 
v  územním plánu je nová komunikace 
navržena. Dalším nesouhlasným sta-
noviskem je mokré chlazení, navzdory 

původnímu uzavřenému vodnímu chla-
zení. Apeloval i  na  použití biofi ltrů při 
přípravě štěpky a zdůraznil, že vypouš-
tění vody do bezejmenného potoka zvy-
šuje riziko povodní.

Město Český Krumlov seznámi-
lo s  oběma zveřejněnými materiály 
a  předložená dokumentace neposky-
tuje dostatečné podklady k  tomu, aby 
bylo možné ustoupit od již dříve uplat-
něných požadavků a  námitek ke  všem 
oblastem: ke  změně dopravy biomasy, 
ke změně původně navrženého systému 
chlazení generátoru, ke změně systému 
vypouštění odpadních vod a  k  obtě-
žování zápachem, hlukem a  prachem. 
Společnosti CARTHAMUS, a.s. se 
nepodařilo stanovit podmínky tak, aby 
odpovídaly nejen hlediskům ochrany 
životního prostředí, ale i  oprávněným 
zájmům a  potřebám občanů okolních 
samosprávných celků, což mimo jiné 
dokládá i  zpracovaný posudek o  vlivu 
na životní prostředí.

Celé znění zápisu z  veřejného pro-
jednání, včetně připomínek obyvatel 
a  dotčených společností a  celé znění 
vyjádření města Český Krumlov k  do-
plněné dokumentaci naleznete na inter-
netových stránkách  www.ckrumlov.cz
/obcan.

Město Český Krumlov trvá na úpravě
provozu Energobloku

redakce
 
Projekt Na minulém jednání zastupi-
telstva města představil Miroslav Reitin-
ger, jednatel Českokrumlovského roz-
vojového fondu (dále ČKRF), projekt 
pro nový dopravní terminál. Plánovaná 
rekonstrukce areálu autobusového ná-
draží proběhne ve  dvou fázích. Během 
první se opraví terminál nádraží, ve dru-
hé samotná budova. Vznikne tu moder-
ní dopravní terminál se 130 místy pro 
parkování osobních automobilů a se stá-
ním pro kola. K tomu bude 19 zastávek 
pro autobusy s krytým stáním. 

Práce na  novém terminálu začnou 
na  jaře příštího roku. „Orientační roz-
počtová částka na  rekonstrukci je 71 
milionu korun. Předpokládáme, že vy-
soutěžená cena v  rámci výběrového říze-
ní bude až o 25 procent nižší, mohla by 
se pohybovat okolo 50 milionů korun,“ 

uvedl Miroslav Reitinger. Začátkem 
září podal ČKRF žádost o dotaci z In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu, která v  případě úspěšného 
získání pokryje až 90 procent z ceny. 

Z  důvodu plánovaných podnájmů 
v nádražní budově, bude druhá etapa re-
konstrukce realizována bez dotační pod-
pory. Studií řešení jednotlivých funkcí 
v  budově byly prověřeny dvě plnohod-

notné varianty, kdy jedna počítá pouze 
s dvoupodlažní přístavbou u západního 
štítu a druhá varianta uvažuje i o drob-
ném objektu podél vstupních stání.

Rekonstrukce budovy se bude pohy-
bovat okolo 24,5 milionu korun. Proto-
že zde vzniknou i prostory pro obchody 
a různé provozovny, počítá město s vý-
nosy z pronájmu ve výši zhruba 1,7 mi-
lionu korun. 

Světlo světa spatřil projekt 
autobusového nádraží

redakce

I   Zastupitelstvo města 
schválilo koupi mostního provizo-
ria, které u pivovaru Eggenberg stojí 
od  roku 2002, kdy původní most 
strhla ničivá povodeň. Bezprostřed-
ně po  povodni byla zadána projek-
tová dokumentace na  otočný most, 
nicméně náklad na investici by činil 
cca 58 milionů korun a  město tyto 
peníze nemělo. Doposud si tedy 
most město pronajímalo od  Správy 
státních hmotných rezerv, celkem 
za pronájem od roku 2008 do 2016 
zaplatilo 1 milion korun. V polovině 
října tato smlouva o  nájmu končí, 
proto město přistoupilo na návrh od-
koupení mostu za  cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, předpokládá-
na částka je 5 – 7 milionů korun. 

„Ve chvíli, kdy se podaří najít pro-
středky na nový most, nebude problém 
konstrukci prodat. Mezi stavebními 
fi rmami je o tyto provizorní lávky vel-
ký zájem, využívají je například při 
opravách mostů. Proto je možné tuto 
investici zároveň vnímat jako dobře 
uložené peníze,“ uvedl starosta města 
Dalibor Carda.

Jakmile město most odkoupí, 
začne kompletní rekonstrukce 
mostovky s  novým způsobem ulo-
žení prken, který by měl lépe odolá-
vat tlaku dopravy.

Město koupí most 
u pivovaru

redakce

D Českému Krumlovu 
chybí komplexní dopravní koncep-
ce, město proto zadalo výběrové ří-
zení na zpracovatele, do kterého se 
přihlásilo pět fi rem. Po  odborném 
posudku byla vybrána fi rma, které 
přišla s nejnižší nabídkou za 1,5 mi-
lionu korun. „Vybraná cena je pro nás 
milé překvapení. Pro jistotu jsme si ješ-
tě pomocí expertního posudku ověřili, 
zda je možné za tuto částku koncepci 
zpracovat. Byli jsme ubezpečení, že 
ano. Rada města tedy rozhodla, a nyní 
lze uzavřít smlouvu,“ uvedl místosta-
rosta Josef Hermann.

Do  dopravní koncepce, která 
bude zpracovávána odbornou fi rmou 
po dobu 18 měsíců, je nutné zahrnout 
všechny oblasti dopravy – od pěší až 
po městskou hromadnou a tranzitní. 

Pro město i kraj bude tento ma-
teriál základním dokumentem pro 
realizaci nějakého obchvatu. - místo 
toho....pro realizaci případného ob-
chvatu. 

Město zadalo 
koncepci dopravy

Vizualizace dopravního terminálu
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KNIHOVNA I KLÁŠTERY I KULTURA I INZERCE

Ministr kultury 
se zajímal 
o obnovené 
památky

novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na  měsíc říjen 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.

Waltari, Mika: 
Velká iluze
Románový debut uznávaného fi n-
ského spisovatele vychází poprvé 
v českém překladu. Zachycuje život 
umělců a  mladých lidí v  Helsin-
kách.

Maasburg, Leo: 
Momentky ze života 
Matky Terezy
Autor vzpomíná s  jemným humo-
rem na léta strávená po boku Matky 
Terezy. Pomáhal jí jako kněz a do-
provázel ji na zahraničních misích.

Faber, Adele: 
Jak mluvit, aby se děti lépe 
učily doma i ve škole
Tento světový bestseller je určený 
jak rodičům, tak pedagogům. Uka-
zuje jim, jak mohou inspirovat děti 
k sebedisciplíně, sebekontrole a po-
krokům v učení.

Hoff stadter, Jana H.:
Cesta na svět
Cílem autorky je nabídnout rodi-
čům a  jejich potomkům knížku 
ke  společnému čtení, aby mohli 
snadněji mluvit o  tom, jak děti 
přicházejí na svět. Na obsahu pub-
likace se též podílela psycholožka 
a gynekoložka.

Heřmánková, Hana: 
Drobotiny/Kleinigkeiten
Spontánní autobiografi cké vyprá-
vění bývalé lékařky, v němž autorka 
líčí humorné stránky života i  jeho 
drobné absurdity. Je psána souběž-
ně v českém a německém jazyce.

www.knih-ck.cz

Jiří Bloch, Kláštery Český Krumlov

H  U  vstupu do  ambitu mi-
noritského kláštera v  Českém Krumlo-
vě upoutají naši pozornost pozůstatky 
obvodového zdiva zaniklé stavby s půl-
kruhovým ukončením.  Nejedná se 
o základy nejstarší svatyně kláštera s ar-
chaickým „románským závěrem“, ale pa-
radoxně o  jeden z  nejmladších klášter-
ních objektů - pohřební kapli sv. Anny.  

Kapli určenou pro minoritskou ko-
munitu nechal postavit Vilém z  Rož-
mberka v  roce 1583, zřejmě ve  snaze 
přispět k  záchraně své vážně nemocné 
manželky Anny Marie Bádenské, kte-
rá však již 25. dubna 1583 zemřela. 
K  vysvěcení této stavby došlo 8. srpna 
za  účasti pražského arcibiskupa Marti-
na Medka. Kaple (měla již svého blíže 
neznámého předchůdce) byla součástí 
mnišského hřbitova v prostoru Tramínu. 

Její podoba je na  dálkových vedutách 
Českého Krumlova z barokního období 
zachycena poměrně schematicky, takže 
ji lépe charakterizuje popis z roku 1786: 
kaple měla 7 oken, dvoje dveře, na  kůr 
vedoucí kamenné schody. Nad střechou 
byla umístěna věžička. Z  bývalého vy-
bavení kaple lze zmínit především oltář 
sv. Anny a  dvanáct dřevěných lavic. 
V interiéru byl také umístěn obraz Stig-
matizace sv. Františka z raně barokního 
období, který je dnes součástí oltáře 
sv. Františka v klášterním kostele. 

Kaple zrušená v  rámci Josefovských 
reforem byla prodána v  dražbě měšťa-
nu Kašparovi Koutnému. Stavba byla 
do  roku 1814 využívána jako skladiště, 
kdy ji koupila městská rada. Po neúspě-
chu záměru využít stavbu jako městskou 
sýpku byla kaple zbořena.

Ilustrační představu o  základních 
proporcích zaniklé kaple v  Českém 
Krumlově nám podává dochovaná po-
hřební kaple sv. Anny z roku 1648 v cis-
terciáckém klášteře ve Vyšším Brodě. 

Dochované základové zdivo kaple 
sv. Anny s  několika kosterními nálezy 
bylo detailně zdokumentováno společ-
ností ARCHAIA Jih o.p.s. v  roce 2011 
při záchranném archeologickém prů-
zkumu. Tato zaniklá památka je tak dnes 
jedinou větší prezentovanou archeolo-
gickou lokalitou v našem městě.

Čerpáno z archivních podkladů zpraco-
vaných Mgr. Annou Kubíkovou

www.krumlovskerec i ta ly .cz   •  www.krumlovskerec i ta ly .cz  

KRUMLOVSKÉ
PODZIMNÍ RECITÁLY
KRUMLOVSKÉ
PODZIMNÍ RECITÁLY

VI. ročník

Beata Hlavenková (klavír, zpěv), Lenka Dusilová (kytara, 
vokály), Dorota Barová (violoncello, zpěv)

 
Parnas Quintet – dechový kvintet 
(flétna, hoboj, klarinet, lesni roh, fagot)

Trio Martinů (klavír, housle, violoncello)

 
Florian Noack (klavír) /Belgie/ 

 
Dagmar Pecková (mezzosoprán), Miroslav Sekera (klavír)

redakce

N Na  revitalizaci památek, 
historického centra a dalších městských 
částí a jejich fi nancování se při své zářijo-
vé cestě do Českého Krumlova zaměřil 
ministr kultury Daniel Herman. Minis-
tr si prohlédl rekonstruované památky 
na  území třetího meandru řeky Vltavy 
a  jeho pozornosti neunikly ani zno-
vuzrozené českokrumlovské kláštery. 

„Diskutovali jsme o fi nancování obnovy 
památek ze státních i  evropských fondů 
na  záchranu kulturního dědictví, což je 
vždy investicí, která podporuje zkvalitně-
ní života místních obyvatel a  atraktivitu 
nabídky cestovního ruchu,“ uvedla radní 
města Jitka Zikmundová. 

Ministr navštívil také sousedskou 
slavnost Zažít Krumlov jinak a  nejen 
o  kultuře debatoval obyvateli města 
na veřejné besedě.

Hřbitovní kaple sv. Anny

Základové zdivo kaple  FOTO: archiv Kláštery ČK

Ministr v klášterech      FOTO: Ladislav Pouzar
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Oznámení o době a místě konání voleb 
do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky
Mgr. Dalibor Carda
starosta města

V Českém Krumlově dne 22. září 2016

V Starosta města Český Krumlov 
podle § 27 odst. 1 zák. č. 130/2000 Sb.,
o  volbách do  zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů  oznamuje:

1. Volby do  zastupitelstva kraje 
a  1/3 Senátu Parlamentu České 

republiky se uskuteční: v  pátek dne 
7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a  v  sobotu dne 8. října 2016 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin, případ-
né druhé kolo voleb do 1/3 Senátu se 
uskuteční: v pátek dne 14. října 2016 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu dne 15. října 2016 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupi-
telstva kraje a 1/3 Senátu jsou:

V    . 
Volební místnost: 

Český Červený kříž, sídliště Vyšný 48

pro voliče bydlící: 
část obce Vyšný: Vyšný, ulice Nový 

Dvůr, Pod Hájí, U Kasáren, Nad Tra-
tí, Vyšenská (č. p. 27, 123–130), U Ji-
tky 101;

část obce Nádražní Předměstí: uli-
ce Polní, Dobrkovická, sídliště Vyšný, 
Nádražní (č. p. 3, 226, 230, 265, 273, 
274, 276).

V    . 
Volební místnost: Základní škola 

Za Nádražím – učebna 1. stupně, 

Za Nádražím 222 

pro voliče bydlící:
část obce Nádražní Předměstí: 

ulice Česká, Českobratrská, Na Spoj-
ce, Školní, třída Míru (č. p.  1, 2,
4–7, 9, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 42, 45, 
49, 54, 56, 81, 269, 280), V  Úvoze, 
Vyšenská (č. p. 40, 74, 266), Za Ná-
dražím (č. p. 8, 19, 91, 92, 199, 200), 
Železniční.

V    . 
Volební místnost: Základní škola 

Za Nádražím – učebna 1. stupně, 

Za Nádražím 222

pro voliče bydlící:

část obce Nádražní Předměstí: ulice 
Za  Nádražím (č.p. 37, 65, 76, 125–
128, 201–225, 231, 241, 252).

V    . 
Volební místnost: Ubytovna Rozvoj

– Senior klub, Vyšehrad 182

pro voliče bydlící:
část obce Nádražní Předměstí: uli-

ce Vyšehradská,Vyšehrad, Zahradní, 
třída Míru (č.p. 35, 38, 46, 47, 62, 75, 
77, 95–97, 135, 136, 230), Na Svahu; 

část obce Latrán: ulice Za  Jitonou 
(č.p. 174, 175, 250, 251), Pod Kame-
nem, Na Svahu č.p. 173

V    . 
Volební místnost: Stavební bytové 

družstvo, přízemí, U Trojice 120

pro voliče bydlící:
část obce Domoradice: č. p. 1, 4, 6, 

16, 54, 241, 301, ulice Domoradická, 
Budějovická, Hasičská, Lesní, Továr-
ní, Průmyslová, U  Jitky, U  Trojice, 
Za  Jitonou, Za  Plevnem, Urbinská 
(č.p. 140–151, 195).

V    . 
Volební místnost: Městská knihovna, 

pobočka Mír, Urbinská 187

pro voliče bydlící:
část obce Domoradice: Jasmínová, 

Šeříková, Lipová, Urbinská (č.p. 138, 
139, 152–155, 179–187, 236–238).

V    . 
Volební místnost: Základní škola 

T. G. Masaryka, nadzemí – učebna, 

T.G.Masaryka 213

pro voliče bydlící:
část obce Nové Dobrkovice;
část obce Latrán: č.p. 214, 215, 254, 

255, ulice Chvalšinská, Fialková, 
T. G. Masaryka, Špičák, Serpentina, 
třída Míru (č. p. 136, 144, 146, 183, 
187, 190, 198, 201, 204), U  Luny 
137, č. e. 1, 5.

V    . 
Volební místnost: budova radnice, 

obřadní síň – náměstí Svornosti 1 

pro voliče bydlící: 
část obce Latrán: ulice Latrán, Zá-

mecké schody, Nové Město, Zámek, 
K  Zámecké zahradě, Hradní,V Já-
mě,Věžní, Na  Dlouhé zdi, Na  Fort-

ně, Formanská, Klášterní, Klášterní 
Dvůr, Kvítkův Dvůr, Pivovarská, 
U Prachárny;

část obce Vnitřní Město: ulice ná-
městí Svornosti, Panská, Panenská, 
Radniční, Dlouhá, Soukenická, Širo-
ká, Kájovská, Hradební, Na Ostrově, 
Parkán (č. p. 102–127, 177), Masná, 
Šatlavská, Horní, Kostelní;

část obce Horní Brána: ulice Parkán 
1, 150.

V    . 
Volební místnost: Základní škola, 

učebna v 1. patře, Kaplická 151

pro voliče bydlící:
část obce Horní Brána: č. e. 1–6, 

14, č. p.  509, 604, ulice Horní 2, 
Kaplická, Pinskrův Dvůr, Hřbitovní, 
Nad Nemocnicí, Na  Skalce,  Příční, 
Na Moráni, Za Tiskárnou,  Pod Skal-
kou, Havraní, Nemocniční, Polská, 
Skalka, U Poráků.

V    . 
Volební místnost: SZŠ a SOU Tavírna 

(hala), Tavírna 342

pro voliče bydlící:
část obce Horní Brána: ulice: 

Dolní Náměstíčko, Pod Vyhlíd-
kou, Stříbrná, Slupenecká, Rož-
mberská, Po  Vodě, Za  Tavírnou, 
Tavírna, U  Vltavy, Papírenská, 
Na  Kovárně, Pod Svatým du-
chem, Přídolská, V  Zátiší, Slepá, 
Pod Horou, Krátká, Na  Vyhlídce, 
Družstevní, Do  Vrchu, Třešňová, 
U Sáňkařské dráhy.

V    . 
Volební místnost: Základní škola 

Linecká, nadzemí – učebna, 

Linecká 43

pro voliče bydlící:
část obce Plešivec: ulice Rybářská, 

Linecká, Plešivecké Náměstí, Hor-
ská, Důlní, Bylinková, Plešivecká, 
Na  Stráni, Dělnická, Slunečná, Skal-
ní, Strmá, Spojovací, Krásné Údolí, 
Nad Schody, Za  Soudem, U  Zelené 
ratolesti 149, č. p. 449.

V    . 
Volební místnost: SZŠ a SOU Tavírna 

(jídelna), Tavírna 342

pro voliče bydlící:

část obce Plešivec: ulice 5. květ-
na, Pod Kaštany, U  Cihelny, U  Jeslí, 
U Zelené ratolesti 232, 245, Věncova.

V    . 
Volební místnost: Základní škola 

Plešivec, přízemí – učebna, sídliště 

Plešivec 249

pro voliče bydlící:
část obce Plešivec: ulice Konva-

linková, Zvonková, Luční, sídliště 
Plešivec (č. p.  249, 250, 254–256, 
351–365, 391); Plešivec 1E, 2E, 3E, 
4E

V    . 
Volební místnost: Základní škola 

Plešivec, přízemí – učebna, sídliště 

Plešivec 249

pro voliče bydlící: 
část obce Plešivec: ulice sídliště Ple-

šivec (č. p. 366–390, 392).

V    . 
Volební místnost: Klub MS Sojkovna 

(nad budovou bývalé MŠ) 

Nové Spolí 

pro voliče bydlící:
část obce Nové Spolí: Nové Spo-

lí, ulice Ke  Školce, Potoční, Tichá, 
U Stromovky, U Vlaštovičníku; 

část obce Slupenec: Slupenec, ulice 
Potoční.

V    . 
Volební místnost: Základní škola, 

učebna v 1. patře, Kaplická 151

pro voliče bydlící:
část obce Horní Brána: č. e. 8; ulice 

Křížová, Nová, Nové Domovy, Ob-
jížďková, Pod Hrází, Příkrá, Roose-
veltova, Rybniční, Stinná, Středová, 
Šumavská, U Nových domovů.

3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 

a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem.

4.Voličům budou dodány nejpozdě-
ji 3 dny přede dnem konání voleb 

hlasovací lístky. Ve  dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.

www.ckrumlov.cz/obcan
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Nabízíme:
 Stabilní práci na hlavní pracovní poměr

 Vysoké fi nanční ohodnocení dle výkonu a pracovního nasazení 
(příplatky za přesčasy, noční, víkendy a svátky)

 Firemní benefi ty (svozy, ubytování, stravování apod.)
 Nové, příjemné pracovní prostředí
 Místo výkonu práce Dolní Dvořiště
 Nástup možný od prosince 2016

Požadujeme:
 Vysoký stupeň profesionality

 Praxe v oboru
 Flexibilita, komunikativnost a vysoké pracovní nasazení

 Ochota a snaha se neustále zdokonalovat
 Jazykové znalosti – prioritně němčina

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám váš strukturovaný životopis 
na e-mailovou adresu info@caesar.casino. 
Do předmětu e-mailu uveďte název pozice. 

Další informace je možné poskytnout na tel.: 739 355 788.

Pokračování ze str. 1

Blanka Fenigbauerová
Odbor vnitřních věcí

V Voliči obdrží sady hlasovacích 
lístků do  svých schránek nejpozději 
do 4. října 2016, a to v jedné obálce pro 
volby do zastupitelstva kraje tak i pro 
volby do Senátu. V případě, že nebude 
zvolen senátor v  termínu voleb, bude 
se konat druhé kolo a to ve dnech 14. 
a  15. října 2016. Hlasovací lístky pro 
druhé kolo voleb do  Senátu již nebu-
dou distribuovány do schránek domů, 
ale voliči je obdrží v místnosti okrsko-
vé volební komise.

Oprávněným voličem při volbách 
do  zastupitelstva kraje i  do  Senátu je 
občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let. 
Hlasování bude voliči umožněno poté, 
kdy prokáže svou totožnost a  státní 
občanství svým občanským průkazem 
nebo cestovním pasem.

Sídla jednotlivých volebních okrsků 
v  Českém Krumlově jsou zachována 
z  minulých období. Občané měs-
ta si mohou ve  vývěsních skříňkách 
na  Oznámení starosty města ověřit, 
do  kterého volebního okrsku podle 
svého trvalého pobytu jsou příslušní 
a zároveň se také dozví v jakých termí-
nech a  časech se volby do  zastupitel-
stva kraje a  současně i  do  1/3 Senátu 
budou konat. 

V  případě, že se v  době voleb ne-
bude volič zdržovat v  místě svého 
bydliště, má možnost požádat o vydá-
ní voličského průkazu jak pro volby 
do  krajského zastupitelstva, tak i  pro 
volby do  Senátu a  to pouze osobně, 
nejdéle do 5. října 2016 do 16.00 ho-
din. Po  této lhůtě již nebude možné 
voličské průkazy vydávat. 

Voliči, kteří budou ke  dni 30. září 
hospitalizovaní v  nemocnici, nebo 
v  jiném zdravotnickém či lázeňském 
zařízení, budou vedením tohoto za-
řízení nahlášeni příslušnému obec-

nímu či městskému úřadu k  zápisu 
do zvláštního seznamu voličů a bude 
jim umožněno hlasovat přímo v  are-
álu tohoto zařízení, kam za  nimi při-
jdou s  přenosnou volební schránkou 
členové příslušné volební komise. 
O  návštěvu členů okrskové volební 
komise s přenosnou schránkou u nich 
doma mohou požádat i  imobilní ob-
čané, a  to telefonicky na  městském 
úřadě. 

Bližší informace o  způsobu hlaso-
vání a  úpravě hlasovacích lístků voliči 
zjistí v  informačním letáku, který je 
přiložen ke každé sadě hlasovacích líst-
ků, jež voliči najdou ve  svých schrán-
kách. 

Bližší informace o  nadcházejících 
volbách a  jednotlivých kandidátech 
naleznete na  webových stránkách 
www.ckrumlov.cz/volby2016, stejně 
tak i  na  stránkách krajského úřadu 
a v neposlední řadě na stránkách Mini-
sterstva vnitra ČR.

Volby do zastupitelstva kraje 
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Soutěž CK Card
S Čtená-
ři Novin města 
Český Krumlov 
mohou soutěžit 
celkem o  4 vstu-
penky do  muzeí 

s  kartou Český Krumlov Card. 
S  kartou můžete zdarma navštívit 
Hradní muzeum a  věž, Regionál-
ní muzeum v  Českém Krumlově, 
Museum Fotoateliér Seidel, Egon 
Schiele Art Centrum a nově i Kláš-
tery Český Krumlov. Platnost karet 
je do prosince 2016, více na www.
ckrumlov.cz/card. 
Soutěžní otázka:
„Co je to Globica?“
Správné odpovědi zasílejte na  no-
viny@mu.ckrumlov.cz do 20. října 
2016. Do  e-mailu prosím uveďte 
vaše jméno a adresu. Ze zaslaných 
správných odpovědí budou vy-
losováni 2 výherci, každý obdrží 
2 karty. Český Krumlov Card 
do soutěže věnovala vyjmenovaná 
muzea. Děkujeme!

Největší kasino v Čechách Casino Caesar
v Dolním Dvořišti hledá vhodné kandidáty 

na následující pracovní pozice:

 Krupiér, inspektor
 Krupiér inspektor

 Obsluha 
kamerového systému

 Obsluha 
výherních přístrojů

 Pokladní

 Číšník a vedoucí baru
 Ochranka
 Recepční
 Kuchař
 Uklízečka
 Údržbář
 Řidič
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Oblíbený primář interny 
českokrumlovské nemocnice 
Jindřich Florián přijal 
pozvání ke krátkému 
povídání o své kandidatuře 
do Senátu. 

Pane primáři Floriáne, kandi-
dujete do Senátu za okres Čes-
ký Krumlov, část Prachaticka 
a část okresu České Budějovice. 
Co vás k tomu vede?
Mým životním posláním je pomoc dru-
hým. Lidé mi jako primáři interny svě-
řují své drobné i větší problémy a  já se 
snažím pomoci všude tam, kde to jde. 
Dokud pomáhám v otázkách medicíny, 
většinou je má pomoc platná. Pokud 
však mám pomoci ve chvíli, kdy se děje 
příkoří, nefungují úřady nebo je třeba 
rozhýbat většinou ztuhlý státní aparát, 
už to tak jednoduché není. To je důvod, 
proč se ucházím o post senátora. Celou 
řadu věcí má totiž možnost změnit sená-
tor spíše než občan Florián z  Českého 
Krumlova.

Ve svém programu kritizujete 
plošné rozdávání dávek. Není 
to u lékaře překvapivé?
Je jisté, a  k  tomu se z  celého srdce 
hlásím, že slušná společnost se musí 
postarat o  lidi znevýhodněné. Ať už 
zdravotně, nebo proto, že přišli o práci. 
Je to o  přirozené lidskosti, solidaritě. 
U zdravotně znevýhodněných je tento 
fakt zcela zřejmý. Jsem i pro pomoc li-
dem, kteří přišli o zaměstnání. Od těch 
ale můžeme chtít trochu aktivity. 
Například veřejně prospěšné práce. 
Samozřejmě takové, které odpovídají 
vzdělání uchazeče o zaměstnání. Niko-

ho neponižovat, ani nepovyšovat. Jako 
senátor budu iniciovat takové změny 
v  sociálním zabezpečení, aby dávky 
bylo co nejtěžší zneužívat. Plošné roz-
dávání dávek bez kontroly nemá se 
solidaritou nic společného. Je to vyha-
zování peněz. 

Kde podle vás peníze naopak schází?
Je legitimní ptát se, kde jsou naše peníze, 
když na  každé odvětví dáváme menší 
procento HDP, než je v EU běžné. Ně-
kde je naše státní pokladna děravá, proto 
se dlouhodobě nedostává na  systema-
tickou podporu sportu dětí a  mládeže. 

Přitom jde o zcela klíčovou kapitolu. Po-
kud se děti dostanou od počítačů a „cha-
tů“ na hřiště, kde budou soutěžit, nebu-
dou mít například sklon experimentovat 
s drogami. Z evropských peněz jsme vy-
budovali krásná velká sportoviště a po-
važuji za dobrý krok nabídnout mládeži 
z  měst i  menších obcí cestovat na  tato 
sportoviště zdarma. Cestování zdarma 
bych rád rozšířil i pro seniory.

Chcete také prosazovat zajíma-
vou změnu pro matky s malými 
dětmi. 
Jsme snad jediný vyspělý stát v Evropě, 
který nedokáže matkám nastavit ta-
kovou legislativu, aby mohly pracovat 
na  částečný úvazek. I  tímto směrem se 
budou ubírat mé snahy. Není to otázka 
peněz, ale spíše dobré vůle zaměstnava-
telů nebo jejich motivace k tvorbě tako-
vých míst. 

Máte nějaký vzkaz pro obyva-
tele Českého Krumlova a okolí?
Světelná křižovatka u  Luny je velký 
pokrok. Ale jde pouze o  první pomoc 
dlouhodobě nemocné tranzitní dopra-
vě městem. Věčné kolony nejsou pro-
blém jen pro obyvatele Krumlova, ale 
pro všechny, kteří jedou za  prací nebo 
na  úřad. Dnes už je jasné, že obchvat 
bude nezbytný. Otáčivé hlediště patří 
do  zámecké zahrady a  nikam jinam. 
Stejně jako medvědi patří do zámecké-
ho příkopu a ne na náměstí. Bude třeba 
dohlédnout na  stavbu autobusového 
nádraží. Slibů už bylo hodně a  projekt 
zatím stojí. Prosazovat budu rovněž 
urychlenou přípravu pozemků pro vý-
stavbu bytů a domů, což, jak věřím, za-
staví postupné vylidňování města.

PRIMÁŘ  ČESKOKRUMLOVSKÉ 
NEMOCNICE  KA NDIDUJE  DO  SENÁTU

Jindřich Florián je velkým fandou dobrovolných hasičů. A to nejen proto, že patronem 
hasičů je svatý Florián.

Jindřich Florián zasvětil svůj život povolání lékaře. „Za třicet šest let lékařské praxe jsem 
mnoha lidem pomohl a současně se mnoho naučil. A to nejen o medicíně, ale přede-
vším o životě samotném,” dodává Florián.
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Dagmar Turnhöferová, 
Lenka Candrová, 
Komunitní centrum Rovnost

Letní prázdniny jsou za námi 
a s nimi další bohatý 
prázdninový program, který 
jsme připravili pro děti 
navštěvující KoCeRo. Letos 
program kromě krumlovských 
dětí využily především děti 
ze sociálně vyloučené lokality 
Rožmberská ulice ve Větřní. 
Pro mnohé z nich to byla 
jedna z mála příležitostí, jak si 
prázdniny plnohodnotně užít.

P  O  prázdninách se usku-
tečnil 5. ročník prázdninové etapové 
soutěže výchovně vzdělávacího charak-
teru, tentokrát s názvem Cesta k majáku. 
Jednotlivé etapy soutěže byly zaměřeny 
na rozšíření vědomostí z různých tema-
tických okruhů. Soutěžící postupně sbí-
rali body, čím více se do soutěže zapo-
jili, tím více bodů mohli nasbírat. Body 
na  konci soutěže vyměnili za  zajímavé 
ceny. Hodnoceno bylo například i dob-

ré chování. Každý čtvrtek děti na  růz-
ných místech získávaly nové zkušenosti 
a  plnily zadané úkoly. Začali jsme sou-
těží zaměřenou na  romskou tematiku. 
Navštívili jsme českokrumlovský zá-
mek a  zaměřili se na  českokrumlovské 
památky. Podívali jsme se na  velbloudí 
farmu v  Záhosticích u  Chýnova, kde 
jsme se dozvěděli vše o  velbloudech 
a lamách a sjeli si na velbloudu. Podnik-
li jsme výlet na Dívčí Kámen, kde jsme 

soutěžili ve  sportovních disciplínách. 
Tři dny jsme strávili ve  Volnočasovém 
přírodním centru Pepíno. Zde jsme pro 
děti připravili indiánský program, výš-
lap na  Kleť, návštěvu hvězdárny a  třetí 
den byl věnován práci s  koňmi včet-
ně vyjížďky. Večer jsme opékali buřty 
a  děti musely ukázat, jak jsou odvážné 
při noční stezce odvahy. Pobyt se jim 
líbil natolik, že by ho příští rok chtěly 
zopakovat a  prodloužit na  5 dní. Sou-

těž pokračovala návštěvou a  plněním 
úkolů ve  Sportovně relaxačním areá-
lu a  v  ZOO na  Hluboké nad Vltavou. 
Tradičně jsme vyrazili do  Pohádkové 
rezervace v Hořicích na Šumavě, kde se 
děti zapojily do 1. Hamižných sportov-
ních her. Podívali jsme se také do Muzea 
vltavínů a zrcadlového bludiště. Soutěž 
jsme ukončili vědomostním kvízem, vy-
hlášením výsledků a předáním cen.

Různá místa jsme navštěvovali také 
s  kroužkem Mladý novinář. Podívali 
jsme se do Muzea Fotoateliér Seidel, na-
vštívili jsme Grafi tový důl, u Policie ČR 
jsme viděli ukázku policejního zásahu 
a práci policejního psa. Děti byly nadše-
né z interaktivní expozice v českokrum-
lovských klášterech. Navštívili jsme čes-
kobudějovické Hopsárium a  prázdniny 
jsme završili výletem do plzeňské ZOO. 

Ve školním roce děti mohou navště-
vovat pravidelné kroužky Hokus pokus, 
Tvořivé ruce, Mladý humanista a Noty 
v  pohybu. Od  října bude pokračovat 
„Škola nanečisto“ pro předškoláky a do-
učování pro školáky. Tyto aktivity jsou 
dostupné dětem v  Českém Krumlově 
a ve Větřní.

Prázdniny v Komunitním centru Rovnost

Děti na prohlídce grafi tového dolu                                                      FOTO: archiv KoCeRo
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Tomáš Palouda
Krumlovský vodácký maraton

M Čtrnáctý ročník účastnicky 
největší sportovní akce ve městě a jedné 
z účastnicky největších sportovních akcí 
jihočeského regionu – Krumlovského 
vodáckého maratonu - vypukne ve svém 
pravidelném termínu, v  druhém říj-
novém víkendu, kdy se do  Českého 
Krumlova sjedou vyznavači kanoistiky 
z  blízkého i  dalekého okolí. Pořadatelé 
odhadují opět zhruba tisícovku účastní-
ků z mnoha států a předpokládají účast 
špičkových sportovců. Kromě soubojů 
o  maratonské vavříny půjde při samot-
ném závodě také o  mnohá zajímavá 
zápolení mezi výkonnostními či příleži-
tostnými vodáky. 

Stejně jako v  loňském roce proběhne 
v  pátečním podvečeru před hlavním 

závodem divácky atraktivní prolog 
ve  sprintu. Tento vyřazovací závod se 

odehraje v samém centru města a lze při 
něm předpokládat přímé ostré souboje 
těch nejlepších závodníků.
Doprovodný kulturní a  společenský 
program pro účastníky, diváky a ostatní 
návštěvníky bude probíhat u cíle závodu 
v  pivovarské zahradě po  celé sobotní 
odpoledne.

Základní program:
Hlavní závod: sobota 8. října 

se startem v 11.00 ve Vyšším Brodě 
a v Rožmberku.

Sprint: pátek 7. října v 17.00–18.00 
čtvrtfi nále, semifi nále, fi nále.

Doprovodný program: Pivovarská 
zahrada v sobotu 8. října 12.00–18.00.

Více informací na 
www.krumlovskymaraton.com.

Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

Obyvatelé i návštěvníci města 
se mohou od 21. října do 
26. listopadu těšit na přehlídku 
tuzemských i světoznámých vín, 
podzimní oslavu Svatomartinských 
vín, gastronomické lahůdky, ale 
také přátelská setkání se znalci 
vína. Program festivalu svou účastí 
ozdobí Ivo Dvořák, Klára Kollárová, 
Jiří Markuzzi či Michal Šetka.

F  Letošní ročník Festivalu vína 
Český Krumlov bude zahájen v  pátek 
21. 10. na  terasách u  zahradního ateli-
éru Egona Schiele, kde organizátoři na-
vážou na předchozí dva ročníky a vysadí 
dalších několik desítek hlav vinné révy. 
Zahajovací večer s  Premier Wines 
& Spirits se poté ponese ve  snoubení 
těch nejlepších vín ze čtyř významných 
vinařských oblastí z  Francie, Itálie, Ně-
mecka a Rakouska a špičkové gastrono-
mie v podání českokrumlovských a jiho-
českých šéfk uchařů. 

V pátek 11. 11. v 11:11 hod. nabíd-
ne festival tradiční Příjezd sv. Martina 
spojený s otevřením Svatomartinské-
ho vína na náměstí Svornosti, na který 
naváže večerní Svatomartinská veseli-
ce s cimbálovkou v hostinci Depo. Sva-
tomartinské víno a menu se bude poté 

od pátku 11. 11. až do neděle 20. 11. 
podávat v 11 krumlovských restauracích.

Zámecká slavnost vína, která se 
bude konat v sobotu 19. 11., představí 
letos na  25 vinařství z  tuzemska i  za-
hraničí. V  rámci degustační a  prodej-
ní přehlídky vín budou moci zájemci 
ochutnat okolo 250 vzorků výborných 
vín a zakoupit vína za zvýhodněnou fes-
tivalovou cenu. 

V  rámci programu Víno & Gast-
ronomie & Kultura, který bude pro-
bíhat po  celou dobu festivalu, budou 
moci zájemci ochutnat moravská vína, 
oceněná na  respektovaných vinařských 
soutěžích, vína z více než 2.000 let staré 
francouzské vinařské oblasti Côtes du 
Rhône, vína z německého Pfalcu či San 
Gimignana v  Toskánsku a  mnoho dal-
ších. Jedinečná oslava chutí špičkových 
vín z  moravského vinařství Vinselekt 
Michlovský a slovenského vinařství Fe-
dor Malík & syn v harmonickém spoje-
ní s  tradičními českými a  slovenskými 
pokrmy je připravena na pátek 28. 10. 
v podobě Česko-Slovenského večera. 
Večer plný tónů, slunce a vůní nabídne 
Španělský večer v sobotu 12. 11.

A to není zdaleka vše. Přijměte naše 
pozvání k příjemnému posezení u vína 
s uznávanými sommeliéry a vinaři. Vy-
bírat můžete z bohaté nabídky lákavého 
programu na www.festivalvinack.cz. Tě-
šíme se na Vás!
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