
I. Zájmová činnost místních kulturních organizací, souborů, spolků působících celoročně na území města     

min. 30% spoluúčasti, min. 5 000 Kč, max. 35 000 Kč       

Ev.č. Žadatel IČ Projekt Termín Požadavek  Náklady 
Spolu- 
účast 

Bodů 
průměr Dotace Kč 

26 
Sdružení rodičů a přátel 
českorkumlovského dětského sboru 27036821 Krajina dětských sborů 2016 2016 35 000 365 000 90% 46 25 000 

 
Projekt zahrnuje 3 tradiční oblasti aktivit českokrumlovského dětského sboru ZUŠ: 1) zájezdy a výměnné pobyty, které probíhají jako 1-3 denní akce vždy s účastí alespoň 40 
sboristů   a 5 dospělých. Jejich náplň tvoří společné koncerty, poznávání místních pamětihodností a přírodních krás, přátelská setkání i společná zábava formou her a soutěží. 
Ubytování a strava dětí probíhá většinou v partnerských rodinách, péči o dospělé zajišťují hostitelé, kterými jsou zkušené dětské sbory s víceletou tradicí. 
2) tradiční letní tábor  je určen pro 80-90 vybraných sboristů a výtvarníků ZUŠ od 10 do 15 let. Má podobu 10 denního srpnového soustředění, kdy se nejen nacvičuje nový 
repertoár, přijímají se noví zpěváci do hlavního sboru a probíhají tvůrčí výtvarné dílny, ale můžeme se vzájemně lépe poznat a užít si při herních, turistických či sportovních 
aktivitách, které probíhají pod vedením 12 dospělých. 
 

40 Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s. 4668146 
Celoroční činnost souboru 
Jitřenka 2016 35 000 50 000 30% 45 22 000 

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

Cílem projektu je připravit vhodné podmínky pro práci souboru. 
Soubor během školního roku nacvičuje taneční pásma, zabýváme se choreografií a nácvikem nových písní. Důležitou aktivitou je zapojení dorůstajících členů souboru 
z přípravného oddělení do oddělení starších. Tato práce je velmi náročná, ale zajišťuje souboru vysokou úroveň. 
 

3 Krumlovští pištci, z.s. 60086076 
Celoroční činnost souboru 
Krumlovští pištci 2016 35 000 84 000 58% 44 20 000 

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



 

24 Smíšený pěvecký sbor Perchta, z.s. 60084235 SPS Perchta, z.s., Český Krumlov 2016 35 000 127 900 73% 44 20 000 

Cílem projektu je obohacení kulturního života města, vystoupení v rámci všech městských slavností i vlastní koncertní činnost nejen ve městě, ale i za jeho hranicemi. Všechny 
akce sboru jsou podmíněny pravidelnými zkouškami a soustředěními za účelem co nejlepších výkonů .  
Jako každoročně, se i letos sbor zúčastní koncertem v rámci Slavností pětilisté růže, Svatováclavských slavností, adventu a vánoc. Kromě toho je připraven Velikonoční koncert 
v kostele 
Sv. Víta , podzimní koncert v nově zrekonstruovaných prostorách kláštera a zakončení letošní sezony Vánočním koncertem duchovní hudby v kostele Sv.Víta. 
Jsou plánována dvě víkendová soustředění, jarní a podzimní ,také budou probíhat pravidelné každotýdenní zkoušky, 
V jednání je také několik koncertů mimo město Český Krumlov a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. 
Všechna naše městská vystoupení jsou určena pro širokou českokrumlovskou veřejnost a návštěvníky města. 
 

44 FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV 46621989 

Provoz Fotogalerie v Městském 
divadle Český Krumlov v roce 
2016 2016 7 300 12 000 39% 42 5 000 

Fotoklub Český Krumlov má pronajatu Fotogalerii na základě smlouvy s Městským divadlem Český Krumlov. Nejstarší krumlovský fotoklub zodpovídá za provoz a výstavní 
program fotogalerie. Fotoklub Český Krumlov na tomto místě a s dlouhodobým výstavním plánem presentuje výstavní kolekce. Představuje veřejnosti témata, zajímavé autory a 
nové trendy fotografování. Proběhlo zde již 107 výstav a některé jsou publikovány v odborné literatuře. 
 

10 Krumlovský komorní orchestr 22722769 Celoroční činnost orchestru 2016 30 500 54 000 44% 41 16 000 

Členové orchestru se scházejí pravidelně jednou týdně v sále ZUŠ na zkouškách, několikrát do roka uspořádají víkendové soustředění. Výstupy potom jsou koncerty v Č.K. a 
okolí, samostatně i ve spolupráci s jinými hudebními tělesy. 
Cíle – rozvoj hráčských dovedností členů orchestru a souhra orchestru, pravidelná setkání, uspokojivý stav hudebních nástrojů a jednotná vizáž orchestru, podpora kulturního 
života ve městě, reprezentace města při realizaci koncertů mimo region 
Aktivity - studium nových  skladeb jeho členy, příprava a organizace veřejných vystoupení a koncertů pro místní obyvatele a návštěvníky města, spolupráce s ostatními hudebními 
sdruženími, údržba hudebních nástrojů (výměna strun, žíní na smyčcích, ..) 
Cílové skupiny projektu - členové orchestru, obyvatelé města Český Krumlov a jeho návštěvníci, návštěvníci koncertů mimo město. 
 

1 
Musica Divina z.s. 
Český Krumlov, Latrán, Latrán 42 22889795 

Celoroční činnost pěveckého 
sboru Musica Divina 2016 2016 35 000 57 600 39% 41 16 000 

Pěvecký sbor Musica Divina je zájmovým a kulturním sdružením lidí, které působí již od roku 2003 na Českokrumlovsku. Sdružuje neprofesionální zpěváky a zpěvačky všech 

věkových kategorií především z Českého Krumlova. Sbor provozuje činnost především na území Českého Krumlova ve spolupráci s městem Český Krumlov a v okolí. Projekt se týká 
pravidelné činnosti sboru, pořádání koncertů nejen v Českém Krumlově, ale i v okolí a reprezentace Města Český Krumlov v rámci České republiky a zahraničí. Jednou ze stěžejních 

aktivit je účast na celonárodním happeningu s názvem Pamatuj. Sbor Musica Divina je těleso, jehož snahou je rozšířit nabídku kulturního vyžití návštěvníků koncertů v Jihočeském 
kraji. Projekt zahrnuje tradiční koncerty, výše zmíněný celonárodní sborový happening, III. ročník festivalu pěveckých sborů Krumlovská grumle, řadu koncertů k významným 

příležitostem a reprezentaci Města Č. Krumlov a Jihočeského kraje. Cílem projektu je obohacení kulturního života nejen posluchačů a návštěvníků koncertů, ale i členů sboru. Mezi 
zásadní aktivity sboru patří především koncertní činnost sboru a spolupráce s jinými hudebními tělesy. Cílovou skupinou jsou posluchači sborové duchovní hudby z České republiky 

a zahraničí. 
 



33 Fioretto, skupina historických tanců 63263971 

20 let činnosti souboru Fioretto, 
10 let spolupráce se souborem 
Chairé 2016 35 000 70 000 50% 40 15 000 

Vystoupení v městech obou souborů s průřezem jejich 10leté spolupráce. Program bude zakončen komponovaných pořadem s Alfrédem Strejčkem Vivant Carovi na motivy 
životopisu Karla IV. – Vita Carovi u příležitosti jeho 700. výročí narození. 
 

39 Folklórní soubor Růže 46622187 
Celoroční činnost folklórního 
souboru Růže 2016 35 000 50 000 30% 38 14 000 

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

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

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

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

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

34 
Schwarzenberská granátnická garda, 
z.s. 3982424 

Výroba uniforem pro členy 
obnovené Schwarzenberské 
granátnické gardy 

duben-červen 
2016 35 000 50 000 30% 37 12 000 

 
V roce 2015 vyvrcholila dobrovolná iniciativa občanů Českého Krumlova a jižních Čech s cílem obnovit činnost českokrumlovské hradní stráže, Schwarzenberské 
granátnické gardy (historické vojenské jednotky se sídlem na zámku Český Krumlov existující v letech 1703–1948) založením neziskového a dobročinného spolku občanů – 
Schwarzenberská granátnická garda, z. s. Účelem této občanské aktivity je důstojné navázání na třísetletou tradici českokrumlovské hradní stráže plnohodnotným a trvale 
udržitelným obnovením její činnosti do roku 2017 a následným  rozvojem jejího odkazu v rámci obnovy a péče o kulturní dědictví 
města Český Krumlov, Šumavy a jižních Čech. Za tímto účelem byl koncipován tzv. Program obnovy českokrumlovské hradní stráže, v jehož první fázi byl v roce 
2015 ve spolupráci s vedením Státního hradu a zámku Český Krumlov úspěšně zrealizován vůbec první odborný výzkum dochovaných uniforem gardy umožňující výrobu nových 
a zcela identických uniforem pro členy obnovené granátnické gardy. Cílem projektu v roce 2016 je výroba dalších uniforem, které dále podpoří akceschopnost gardy již v daném 
kalendářním roce. 
 



9 
KoCeRo - komunitní centrum Rovnost 
o.p.s. 26107287 PRO RADOST 2016 14 200 20 400 30% 33 10 000 

45 FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV 46621989 
Nové www stránky Fotoklubu 
Český Krumlov 2016 2016 5 000 9 000 44% 28 5 000 

Modernizace webových stránek Fotoklubu Český Krumlov. Cílem je správnou, moderní, nadčasovou formou (kompatibilita s mobily, tablety, nové technologia a možnosti, 
vizuální styl, …) prezentovat spolek a oslovovat i zahraniční vystavovatele pro vystavování ev Fotogalerii v Městském divadle Český Krumlov. Expanze a rozšíření výstavního 
plánu Fotogalerie do zahraničí není téměř možná bez kvalitní prezentace činnosti. 
 

  Celkem       337 000 949 900 65%   180 000 

          

II. Kulturní projekty regionálního a nadregionálního významu       

min. 60% spoluúčasti, min. 30 000 Kč, max. 250 000 Kč       

Ev.č. Žadatel IČ Projekt Termín Požadavek  Náklady 
Spolu- 
účast 

Bodů 
průměr Dotace Kč 

48 
Nadační fond Festival komorní hudby 
Český Krumlov 42396107 Festival komorní hudby 24.6.-3.7.2016 250 000 

2 109 
900 88% 47 200 000 

- Realizace 30. ročníku Festivalu komorní hudby viz podrobný program.  
- spolupracuje se Základní uměleckou školou /její žáci účinkují v Barokní noci/. Pravidelnou součástí festivalových programů jsou místní pěvecké a instrumentální ansámbly.   
- Nadační fond chce nadále pokračovat ve specifickém přístupu  využívání kulturního dědictví města k realizaci svých projektů. 
- Festival je svou programovou pestrostí otevřen širokému spektru návštěvníků - od odborné veřejnosti, až po běžného návštěvníka města. Jako první festival ve městě má také 
své stálé návštěvníky z řad místních obyvatel. 
 

31 Festivaly Český Krumlov 26567652 
IX. Ročník Festivalu barokních 
umění 16. - 18.9.2016 200 000 

2 655 
000 92% 43 110 000 

Festival barokních umění  - 9. ročník – proběhne dne 12.6 v Praze a 16-18. září v Českém Krumlově. Jedná se o festival staré hudby se specializací na baroko - jeho cílem je 
oživovat barokní sály, kostely a další nemovité památky původní barokní hudbou – a především v autentické interpretaci. Je jediným festivalem staré hudby v kraji. Festival je 
nekomerční, pořádá ho spolek, dobrovolníci a případné zisky jdou zpět na podporu staré hudby. Ve své dramaturgii dbá na historické reálie regionu – hledá témata a místa, která 
se historicky propojuji a osvětlují charakter kulturního života 18. století. Je mezinárodní – na většině aktivit účinkují i zahraniční umělci. Vyvrcholením festivalu je opera. Festival a 
jeho projekt premiér barokních oper reprezentuje kulturnost regionu. Festival má rozpočet 2,5 mil korun. 
 

43 
Regionální muzeum v Českém 
Krumlově 70572 

Krumbenowe - kupecká osada. 
Veletrh pravěké a středověké 
kultury 10.-11.9.2016 77 000 190 800 60% 43 30 000 

Třetí ročník projektu „Kupecká osada Krumbenowe“ nabízí kulturní naučně-zábavný víkendový program pro nejširší veřejnost. Cílem je připomenout klíčovou historickou roli 
regionu jako významné křižovatky obchodních cest v pravěku a středověku na základě archeologických pramenů. Kupecká osada prochází napříč vybranými historickými 
obdobími od paleolitu po raný středověk a prezentuje experimentální rekonstrukce různých řemesel, která si mohou návštěvníci aktivně vyzkoušet. Součástí programu jsou také 



přednášky s ukázkami a vystoupení s pravěkou hudbou i tancem. Akce je připravována ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, Ústavem arch. památkové 
péče středních Čech a řadou historických skupin a lektorů. Projekt je zaměřen na popularizaci archeologie a systematickou výchovu veřejnosti k ochraně a zájmu o kulturně-
historické dědictví. 
 

49 
Nadační fond Festival komorní hudby 
Český Krumlov 42396107 

Niccolo Paganini - Bůh nebo 
Ďábel 21.10.2016 40 000 103 000 61% 42 20 000 

 
Hlavní myšlenkou a obsahem recitálu s názvem  „Niccolo Paganini - Bůh nebo Ďábel ” je přiblížit českému obecenstvu v netradičním pojetí jednoho z největších gigantů světové 
klasické hudby. 
Do kulturní nabídky města přichází úplně nová forma podání klasické hudby. Pomáhá k pochopení hudebního díla se všemi souvislostmi doby,  
Cílovou skupinou projektu jsou učitelé a žáci ZUŠ, místní hudební soubor, pěvecké sbory a hudbymilovná veřejnost.   
 

30 Vlašský dvůr Český Krumlov s.r.o. 28104811 Krumlovské podzimní recitály 
29.10.-

26.11.2016 100 000 500 000 80% 40 50 000 

VII. ročník Krumlovských podzimních recitálů bude tvořen pěti koncerty, které se uskuteční každou listopadovou sobotu v prostorách Synagogy Český Krumlov a v Renesančním 
sále Vlašského dvora. V letošním roce se posluchači mohou těšit mj. na světoznámou operní pěvkyni Dagmar Peckovou.  
 

35 Centrum pro pomoc dětem a mládeži 25158058 
Multikulturní festival "Cihelna-
Vystupovat 2016" - 11. ročník 

leden-prosinec 
2016 30 000 80 000 63% 39 15 000 

Hlavním důvodem pořádání této kulturní akce je inicace a podpora mládeže v alternativních (mládeži vlastních) kulturních aktivitách, které vycházejí ze samotných mladých lidí. 
Cílem projektu je poskytnutí možnosti pro jejich seberealizaci, inspiraci a prostoru vzájemného setkávání. Mezi hlavní důvody realizace patří skutečnost, že mladí lide nemají moc 
možností se takto kulturně realizovat a představit svoje umění. Samotní autoři projektové myšlenky jsou přímo mládežníci, jež se podíleli již na realizaci předešlých deseti ročníků 
festivalu. Organizační podporu této mladé iniciativy převzalo tradičně CPDM,o.p.s. Český Krumlov, které je,prostřednictvím svého pracoviště NZDM Bouda, garantem projektu. 
Na jedenáctém  ročníku vystoupí 13 hudebních seskupení z Jihočeského kraje čtyři mladí dj-ové, jeden divadelní soubor z Jihočeského kraje. Dále zde bude představeno několik 
filmů z produkce CPDM o.p.s.(Kurz animovaného filmu, mezinárodní projekty a jiné.) 
 

15 Feng-yün Song z.s. 28558502 
Songfest.cz 2016 - Vítání roku 
opice 20.2.2016 133 000 334 000 60% 36 30 000 

Songfest.cz je komorní hudební festival s podtitulem: Na jedné scéně s Východem. Festival se koná každoročně před příchodem čínského lunosolárně-jupiterského Nového roku v 
českých a moravských městech. Kontinuální historie festivalu trvá již od roku 2002. Songfest.cz usiluje o vytváření otevřeného prostoru pro dialog mezi východem a západem, 
zejména v oblasti kultury a umění. Koncepčně se snaží o prezentaci „multikulturnosti“ v České republice, harmonické soužití minoritních skupin cizinců a majoritní společnosti. 
 
15. ročník hudebního festivalu Songfest.cz koncertní turné se stylovou oslavou s tématem „Barevný hlas“.  
Hlavním programem je slavnostní večerní koncert, konaný od 19h. v městském divadle Český Krumlov. Nabízí vstupenky i se slevou pro důchodce, studenty a handicapované. 
Moderace se ujme již tradičně oblíbený herec Jaroslav Dušek, účinkovat budou zpěvačka Feng-yün Song (lidové písně Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka v českém a čínském 
jazyce) a vzácní hosté z Čínské divadelní akademie v Pekingu, kteří představí tradiční repertoár pekingské opery Opičí král.  



Projekt zahrnuje i doprovodný program, který je určen široké veřejnosti s názvem Pavilon her (16h. – 18.30h vstup zdarma) poskytuje pro děti a rodiny hudebně hlasové tvůrčí 
dílny – Hlasová a dechová dílna lektorky Feng-yűn Song; čajové ochutnávky z Číny a celého světa; ochutnávky zdravé výživy, aj. 
CÍLOVÉ SKUPINY: 
Publikum festivalu Songfest.cz je kategoricky neomezeně široké, od dětí školního věku až po seniory. Mezi návštěvníky jsou lidé nejrůznějších profesí, příznivci kvalitní a 
zajímavé hudby, ale také milovníci zdravého životního stylu. 
 

17 Ekofilm 26590883 Edukofilm - ozvěny festivalů 2016 20-22.10.2016 40 000 195 000 79% 35 20 000 

Projekt: Edukofilm - ozvěny festivalů 2016 (4. ročník) 
Edukofilm - ozvěny festivalů je přehlídka nejzajímavějších filmů z festivalů Voda, moře, oceány (VMO), který se koná v září v Hluboké nad Vltavou a mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů s tématikou přírodních a zemědělských věd a udržitelného rozvoje Life Sciences Film Festival (LSFF), pořádaného v říjnu v 
Praze na České zemědělské univerzitě.  
 
Chceme tím alespoň v menším rozsahu navázat na MFF Ekofilm, který se konal v Jihočeském kraji 15 let a nabídnout možnost zhlédnout pestrou a kvalitní kolekci filmů pro 
veřejnost a školy.  
Kromě projekcí ještě připravit doprovodný program v podobě besed a diskusí s filmovými tvůrci a odborníky a dalších kulturních akcí.  
Pro základní a střední školy budou opět připraveny speciální projekce spojené s interaktivní programy.  
Cílové skupiny - široká veřejnost, žáci základních škol, studenti středních a vysokých škol, pedagogičtí pracovníci, odborníci a filmoví tvůrci. 
Vstup na všechny projekce pořádané v rámci festivalu, stejně jako na doprovodné akce a programy je zdarma.  
Festival je vhodný i pro hendikepované diváky. 

21 JAZZKY KRUMLOV o.s. 26585120 
Jazzky Krumlov - festival jazzové 
a alternativní hudby 2016 130 000 436 000 70% 34 50 000 

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

16 Adventor o.s. 1467247 
Putování 2016 - akce na osvětu 
problematiky autismu 2.4.-16.4.2016 59 000 247 200 76% 19 0 

Občanské sdružení Adventor je sdružením občanů České republiky, kteří se zabývají podporou práv jedinců s autismem a přidruženými postiženími a jejich rodin, osvětovou 
činností a podporou plnohodnotného života těchto osob, propagací životního stylu napomáhajícího kompenzovat tato postižení a všech dalších aktivit s těmito činnostmi 
souvisejících. Cílem projektu Putování 2016 je osvěta problematiky autismu. Letošní Putování povede jihočeským krajem a aktéři (dospělí lidé s autismem) ujdou v době od 2. 4. 
do 16. 4. trasu o délce 375 km. Ve většině z 15 cílových měst etap budou uspořádány besedy, na které jsou pozvání odborníci na problematiku PAS, místní organizace jako je 
ICOS Český Krumlov a jiné zajímavé osobnosti. 
Záměrem projektu Putování 2016 je zlepšit informovanost jak veřejnosti, tak rodin s dětmi či dospělými s autismem. Zároveň destigmatizací přispět k začleňování osob s autismem 
do společnosti a podpořit místní organizace.  
Přínos tohoto projektu spočívá v šíření informací o problematice autismu a zprostředkování přímé osobní zkušenosti s dospělými s autismem.  
Tento projekt je tedy přínosný nejen pro odbornou a laickou veřejnost, nýbrž i pro samotné osoby s autismem, které se účastí na akci Putování 2016 seberealizují. 
Vzhledem k tomu, že osoby s autismem jsou často velmi kreativní, komunikujeme autismus s veřejností právě touto cestou a představujeme jejich tvorbu, což je jednou z 
nosných os Putování. 



 

  Celkem       1 059 000 6 850 900 85%  525 000 

III. Inovativní projekty v oblasti kultury          

min. 30% spoluúčasti, min. 3 000 Kč, max. 100 000 Kč       

Ev.č. Žadatel IČ Projekt Termín Požadavek  Náklady 
Spolu- 
účast 

Bodů 
průměr Dotace Kč 

32 Festivaly Český Krumlov 26567652 

Koncertní cyklus staré hudby: 
"Barokní hudba v Klášteře 
klarisek" 

6. 2., 13. 3., 7. 
5., 19. 6., 13. 8., 
13. 11., 18. 12. 40 000 130 000 69% 27 15 000 

Centrum barokní kultury (CBK) se sídlem v Klášteře klarisek v Českém Krumlově zahajuje v roce 2016 svoji činnost koncertním cyklem staré hudby s názvem „Barokní hudba v 
Klášteře klarisek“. Cílem projektu je nabídnout občanům města Český Krumlov koncerty hudby 16. – 18. století ve špičkové interpretaci na dobové nástroje. Dramaturgie cyklu 
předpokládá využití nově rekonstruovaných prostor nově zpřístupněných Klášterů klarisek a minoritů, a to tak, aby byly veřejnosti představeny různé sály, které akusticky i 
stylově odpovídají charakteru uváděné hudby. Jedním z cílů projektu je přispět ke kulturní nabídce města Český Krumlov mimo hlavní turistickou sezónu. Jednotlivé koncerty 
cyklu jsou proto plánovány také tak, aby navazovaly na svátky, oslavy či výročí, které se v našem městě tradičně hudbou slavily (i v zimě). Uměleckým garantem koncertů je 
cembalista, dirigent a muzikolog Ondřej Macek, umělecký vedoucí souboru Hof-Musici – mezinárodního souboru se sídlem v Českém Krumlově. 
  

          

IV. Kulturní projekty pro širokou veřejnost         

min. 30% spoluúčasti, min. 5 000 Kč, max. 40 000 Kč       

Ev.č. Žadatel IČ Projekt Termín Požadavek  Náklady 
Spolu- 
účast 

Bodů 
průměr Dotace Kč 

27 
Sdružení rodičů a přátel 
českokrumlovského dětského sboru 27036821 

Koncerty děstských sborů v 
Českém Krumlově 2016 

1.2.-30.3. - 
1.10.31.12.2016 35 000 90 000 61% 44 25 000 

V roce 2016 opět plánujeme cyklus jarních, podzim. a adventních koncertů dětských sborů ZUŠ pro veřejnost v Č. Krumlově. Chystáme další tematicky zaměřené programy s 
účastí hostů z ostatních oborů ZUŠ ČK i jiných dětských souborů jihočeského kraje (zatím v jednání). Novinkou je spoluúčast na realizaci prvního krajského kolo sborové 
soutěže ZUŠ, která se uskuteční bude 20.3.2016 za účasti min. 10 soutěžních těles z celého Jihočeského kraje. Vlastním vystoupením vždy předchází systematická příprava a 
nácvik písňového repertoáru ve všech našich sborov. odděleních (Diblíci, Lentilky, Brumlíci a Medvíďata). Při přípravě těchto akcí                                        vycházíme z bohatých 
zkušeností minulých let, a tak opět očekáváme opakovanou koncertní účast více než 260 letošních členů českokrumlovs. dětského sboru (ČDS) ve věku 4-18 let       s nejméně 
stovkou hostů pro celkově více než 2000 posluchačů. 

14 
Základní umělecká škola Český 
Krumlov 60084375 Masopustní průvod městem 2016 9.2.2016 19 600 33 074 41% 43 12 000 



Hlavním cílem projektu je konání desátého ročníku Masopustního průvodu městem – letos 9. února 2016 -  za účasti žáků a učitelů ZUŠ a občanů města Český Krumlov. 
Žáci výtvarného oboru pod vedením učitelů po dobu tří měsíců připravují masky a ve volném čase ve spolupráci s rodiči tvoří kostýmy. Současně probíhá příprava hudebně 
dramatického programu za účasti pedagogů ostatních oborů, který bude předveden na 13 zastaveních v centru města. 
Letos vzniká kolem 55 nových masek a kostýmů se zastřešujícím tématem „Dotek exotiky, v rytmu Ria“ Součástí průvodu budou též masky let minulých, hudebníci, tanečníci, 
studenti SUPŠ sv. Anežky České a hosté (cca 100-140 osob) Jelikož je letošní ročník jubilejní – desátý – počítáme se symbolickým vzpomínkovým defilé masek minulých let. 
K této příležitosti vydáváme také pexeso s ukázkami masek a kostýmů všech deseti ročníků. Program je určen široké veřejnosti, občanům města i turistům. 
 

25 Smíšený pěvecký sbor Perchta, z.s. 60084235 Vánoční koncert duchovní hudby 26.12.2016 23 000 35 000 34% 43 15 000 

Tento koncert je každoročně největším projektem, který SPS Perchta, z.s. samostatně organizuje. Jeho hlavním cílem je rozšířit kulturní nabídku ve městě v průběhu vánočních 
svátků a přivést do místního chrámu jak místní občany, tak i návštěvníky města a zpříjemnit jim toto sváteční období. V rámci koncertu duchovní hudby zazní opět Česká mše 
vánoční J.J.Ryby a také další vánoční písně a koledy. Jedná se o společné vystoupení SPS Perchta, z.s. a Krumlovského komorního orchestru s výpomocí profesionálních solistů 
a dirigenta. 
 

36 Centrum pro pomoc dětem a mládeži 25158058 
JEDEN SVĚT 2016 - Lidská práva 
ve filmovém dokumentu březen 2016 40 000 172 400 77% 42 25 000 

Cílem již šestého ročníku projektu je prostřednictvím prezentace aktuálních filmových dokumentů s lidskoprávní tématikou přinést veřejnosti informace, které v běžných médiích 
chybí, popř. jsou zmiňovány okrajově. Samotný projekt se skládá ze čtyř základních aktivit: A1.Soustředěný týdenní MFF Jeden svět Český Krumlov 2016 - část a) školní 
projekce (14. až 18. 3. 2016) + část b) veřejné projekce (17. až 19. 3. 2016), A2. Filmové projekce v rámci Filmového klubu JS v roce 2016, (celkem 7 x v roce, ve vybraných 
 měsících: 01, 02, 04, 05, 10, 11, 12 2016), A3. Benefiční koncert na podporu MFF JS ČK 2015 (11. března 2015, A4. Organizace projektu.  
Cílové skupiny: děti (12-15 let), mládež (15-26 let), široká veřejnost. Předpokládaný počet účastníků všech aktivit projektu: kvalifikovaný odhad - 1.600 účastníků.    
Poznámka: Více informací – samostatná textová projektová příloha. 
 

18 Městská knihovna v Českém Krumlově 70564 

Výtvarná a literární soutěž 
Městské knihovny v Českém 
Krumlově, 13. ročník 

září - prosinec 
2016 27 000 38 542 30% 41 13 000 

Výtvarná a literární soutěž knihovny pro děti do 15 let si za celou dobu svého trvání získala již velký okruh příznivců a pravidelných účastníků. V letošním roce se bude konat již 
13. ročník. Knihovna poskytuje možnost výtvarně či literárně se projevit dětem od těch nejmenších z mateřských škol až po patnáctileté. Jsou určeny věkové kategorie jak v části 
literární, tak výtvarné. Soutěžní práce jsou posuzovány odbornou a zkušenou porotou. Vybraní autoři prací jsou potom za své vydařené výtvory pozváni na slavnostní vyhlášení, 
které již tradičně připravujeme v Prokyšově sále. Samotné vyhlášení úspěšných účastníků soutěže je doprovázeno krátkým kulturním programem, který připraví spolupracující ZŠ 
nebo MŠ. Zatím vždy jsme se setkali s velmi pozitivním hodnocením účastníků; děti jsou zpravidla doprovázeny rodiči nebo prarodiči a pro všechny je setkání ve slavnostním 
Prokyšově sále příjemným zážitkem. Soutěž se stala již tradiční a je v Českém Krumlově i širokém okolí svým zaměřením i počtem účastníků ojedinělou. 
Novinkou v letošním roce je vydání sborníku nejlepších literárních děl účastníků z posledních ročníků soutěže. Sborník bude poskytován zdarma. 
 
 
 
 
 



38 
Společnost pro zachování Hořických 
pašijových her z.s. 26653338 

Hořické pašijové hry v Českém 
Krumlově 2016 23.5.2016 40 000 57 153 30% 41 20 000 

Kultura je velmi důležitou součástí života většiny obyvatel, podílí se na formování národních hodnot, uvědomění, pochopení historických událostí, na celkové vzdělanosti národa. 
Jsme významnou součástí Hořického kulturního léta, každoročně hrajeme 5 představení za účasti 300 až 500 diváků. V Českém Krumlově máme tu čest hrát již po páté. Naši 
diváci jsou místní i turisté, od dětí po seniory, křesťané i ateisté a jsou většinou překvapeni přírodním amfiteátrem, příjemnou dramaturgií, krásnou hudbou a oceňují výkony celého 
ochotnického souboru. Pokračujeme tak už více než 20 let v novodobé tradici hořických pašijových her. Náš spolek je jako jediný v ČR součástí EUROPASSIONU, který sdružuje 
obdobné společnosti a soubory v Evropě. Tímto reprezentujeme Jihočeský kraj i v zahraničí. Letos mají Pašijové hry 200 let výročí. Naším cílem je podpořit také kulturní aktivity 
v Českém Krumlově. Chceme podpořit a rozvíjet život města, jeho obyvatel i návštěvníků a rozšířit možnost shlédnutí naší inscenace nejen na domácí půdě v Hořicích na 
Šumavě, ale právě také v Českém Krumlově. Věříme, že naší činností přispíváme ke zvýšení prestiže města Český Krumlov. V neposlední řadě touto naší činností podporujeme 
ekonomickou stránku města, místní podnikatele, jelikož i oni mají ekonomický přínos z našich návštěvníků. Nutno podotknout, že bez finanční podpory našich sponzorů a grantů 
bychom nebyli schopni naši činnost realizovat. Jsme vděční za finanční podporu, která nám umožňuje tuto kulturní činnost realizovat. 
K pokrytí nákladů spojených  s realizaci projektu využíváme iniciativu a finančních prostředků samotných členů spolku. 
 

47 
Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém 
Krumlově, o.s. 69114382 

Jubilejní koncert k 50. výročí 
založení Dechového orchestru 
ZUŠ, Koncert učitelů k 235. výročí 
ZUŠ v klášteře a Taneční slavnost 
ve 21. roce 14.2.-30.6.2016 43 000 62 000 31% 40 20 000 

Dechový orchestr žáků ZUŠ Český Krumlov oslaví 50 let svého trvání Jubilejním koncertem v Městském divadle v sobotu  2.dubna 2016. Do Českého Krumlova se na pečlivě 
připravovaný koncert sjedou pamětníci - bývalí hráči absolventi LŠU a ZUŠ, kteří si také v druhé části koncertu s orchestrem zahrají. Programem bude provázet bývalý hráč a 
dnešní profesionální herec Tomáš Kyselka. K výročí připravujeme vydání vzpomínkového Almanachu o historii orchestru s rozsahem 30 stran, který ve spolupráci s okresním 
archivem zpracovává dirigent Pavel Havlík.  Součástí narozeninového dne bude dopolední společná zkouška, prohlídka ZUŠ a společenské setkání po koncertě v Antré.  
Nové prostory v Klášteře Klarisek oživí hudbou a výtvarnými artefakty učitelé krumlovské ZUŠ, z nichž mnozí patří mezi vynikající profesionální umělce. Koncert s výstavou 
proběhne 3. března 2016 a je určen občanům i dětem. 
Taneční slavnost na podiu Městského divadla v Českém Krumlově v závěru školního roku představí všech 79 žáků tanečního oboru, aby v pestrém programu scénických, lidových 
a pódiových tanců a v překrásných barevných kostýmech předvedli výsledky svého studia v ZUŠ pod jednadvacetiletým vedením Marty Begovičové. 
 

22 Dům dětí a mládeže Český Krumlov 665711 
20. ročník Krumlovské Dětské 
Porty a Jihočeský zvonek 2016 

únor- prosinec 
2016 26 000 77 200 66% 40 12 000 

Cílem tohoto projektu je především podpořit zájem dětí a mládeže o hudbu a kulturu vůbec, motivovat je k rozvoji jejich hudebních dovedností a umožnit jim postup do 
Republikového finále ) v Praze (Dětská Porta) nebo do krajského kola v Českých Budějovicích (Jihočeský zvonek). 
Aktivitami projektu jsou dvě hudební soutěžní přehlídky. Krumlovská Dětská Porta, jejíž 20. ročník se letos uskuteční, se zaměřuje na folk, country a podobné žánry. Dvacáté 
narozeniny této akce bychom chtěli oslavit večerním koncertem (Nezmaři + další hosté – vítězové bývalých ročníků a úspěšní muzikanti aktuální přehlídky). Jihočeský zvonek je 
tradiční soutěž ve zpěvu (sólo i v seskupeních) převážně lidových písní. DDM pořádá její okresní kolo. 
Cílovou skupinou projektu jsou samotní účinkující obou přehlídek (tj. děti a mládež od 6 do 26 let) – a také diváci – tj. rodiče dětí, učitelé, kteří děti připravovali a veřejnost – 
obyvatelé Krumlova. 



11 Krumlovský komorní orchestr 22722769 
Adventní koncert s českým 
trumpetistou Janem Vitingerem 11.12.2016 29 000 43 000 33% 38 12 000 

Koncert vážné hudby místního hudebního tělesa s významným hudebním sólistou 
Cíle – navázat na úspěšné adventní koncerty v letech 2011, 2012,  2013, 2014 a 2015 a opět obohatit adventní program v Č.K.  
o vystoupení předního umělce české hudební scény. 
Aktivity – domluva repertoáru se sólistou, příprava notového materiálu, nácvik skladeb, propagace koncertu (grafický návrh plakátu, distribuce propagačních materiálů, …), 
organizační zajištění koncertu (ubytování sólisty, doprava, květiny, …) 
Cílová skupina – obyvatelé a návštěvníci města, pro které je již tento koncert tradiční; samotní hráči orchestru, kteří si rozšíří repertoár a získají opět nové muzikantské zkušenosti. 
 

13 Miroslav Mleziva 42399921 Top koncert jaro 2016 
1.1.2016-
30.4.2016 40 000 120 000 67% 37 20 000 

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

8 Smyčcový orchestr Český Krumlov 42396387 Vánoční mše J. J. Ryby prosinec 2016 15 000 86 000 83% 36 7 000 

Projekt zahrnuje možnost předvést posluchačům v I. části koncertu část programu z Festivalu komorní hudby za pouhých 50 nebo 100 Kč a dále umožnit mladým sólistům z Č. 
Krumlova vystoupit se samostatnými koncerty na veřejnosti, což lze označit za propagaci ZUŠ a města. 
 

 4 Krumlovští pištci, z.s. 60086076 Ze sálů rožmberských 2016 40 000 87 000 54% 34 15 000 

Cílem projektu je navázat na zkušenosti z předešlých let a zrealizovat, ve spolupráci se soubory zaměřenými na historii i amatérskými i poloprofesionálními umělci, komponované 
vystoupení plné hudby, tance a vyprávění z doby renesance se zapojením diváků do učení historického tance. Naším cílem je rozšířit v našem městě kulturní nabídku a 
zatraktivnit jej tak i pro jeho návštěvníky, a dále šířit povědomí o kultuře našeho města do dalších koutů světa. Komponované vystoupení proběhne v několika termínech, a to i 
mimo turistickou sezónu. Rádi svůj program předvádíme i v DPS, domovech důchodců či v dětských domovech a všude, kde je o ně zájem. Samozřejmostí je pro nás 
reprezentace souboru také mimo hranice našeho domovského města, v rámci Jihočeského kraje, České republiky a za hranicemi, vždy dle našich možností a nabídek pořadatelů 
kulturních akcí. 

19 "Aver drom-Jiná cesta Větřní" 22826882 AMARO ROMANO KALORAT čvc.16 20 000 28 572 30% 31 7 000 

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

50 Gymnázium Český Krumlov 583839 Studentský majáles 29.4.2016 22 000 33 000 33% _ nehodnoceno 

  Celkem       419 600 962 941 56%   203 000 

            



V. Reprezentace města         

min. 50% spoluúčasti, min. 5 000 Kč, max. 25 000 Kč        

Ev.č. Žadatel IČ Projekt Termín Požadavek  Náklady 
Spolu- 
účast 

Bodů 
průměr Dotace Kč 

28 
Sdružení rodičů a přátel 
českorkumlovského dětského sboru 27036821 

Dětské sbory na soutěži a 
festivalu 1.1.-30.9.2016 25 000 455 000 95% 45 17 000 

Projekt zahrnuje dvě aktivity dětských sborů ZUŠ Č. Krumlov: 
1) účast příprav. sboru Lentilky v regionálním kole soutěže školních DPS ve Strakonicích (11. 4. 2016) 
2) zájezd koncert. sboru Medvíďata na 19. mezinárodní sborový festival ALTA PUSTERIA v severní Itálii  

(22. - 26. 6. 2016) 
Cíle+přínosy projektu: reprezentace města Č. Krumlov na soutěži         a prestižním zahraničním festivalu v regionálním i mezinárodním měřítku, podpora aktivního trávení 
volného času dětí a mládeže, příležitost k výměně zkušeností a navázání nových kontaktů, rozšíření historicko-zeměpisných vědomostí i jazykových dovedností, velká motivace 
do další práce sboru. Cílovou skupinou jsou sborové děti z Lentilek a Medvíďat. 

5 Krumlovští pištci, z.s. 60086076 Giostra Cavalleresca d'Europa 15.7.-15.8.2016 25 000 90 000 72% 42 13 000 

Cílem projektu je navázat na naši výbornou pověst v mezinárodním měřítku, kdy jsme zváni k zahajování tohoto významného historického festivalu, stáváme se jeho součástí a 
rovněž se nám dostává cti reprezentovat naši domovinu.  
Naše účast na akci nám přináší velkou dávku zkušeností a v neposlední řadě také řadu nových kontaktů do celé Evropy. 
Je zvykem, že pořadatelé hradí náklady na ubytování a stravu. 
 

41 Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s. 4668146 

Jitřenka - reprezentace města na 
mezinárodních folklorních 
festivalech v České republice 2016 25 000 50 000 50% 40 10 000 

Jitřenka ve své činnosti zpracovává folklórní oblastí Českokrumlovska, Zlatokorunska a Křemežska. Uchovává tak tradice oblasti, které spoluvytvářejí kulturní charakter našeho 
města. Výsledky své práce předvádí soubor na aktivitách pořádaných v našem městě, a obohacuje tak život občana  našeho města, kultivuje ho a vyplňuje smysluplně jeho volný 
čas. Naše aktivity směřují i k divákům mezinárodních folklórních festivalů v České republice. V naší vlasti proběhne každoročně přes 60 mezinárodních folklorních festivalů. Na 
těchto festivalech vystupuje i Jitřenka. Ta získává na podobných akcích uznání za předvedené programy, a tak kvalitně a se ctí reprezentuje město Český Krumlov. Festivaly jsou 
několikadenní. V letošním roce jednáme o naší účasti na festivalech v Uherském Hradišti, Kunovicích nebo v Pardubicích. Pozvání na festivaly, které probíhají převážně v letních 
měsících, přicházejí vždy kolem února. 
Tento projekt se má pokusit zajistit alespoň část finančních prostředků na dopravu souboru na tyto festivaly. Náklady na dopravu jsou každoročně nejvyšší položkou ve vydáních 
souboru Jitřenka. 
 
 
 
 



2 
Musica Divina z.s. 
Český Krumlov, Latrán, Latrán 42 22889795 

Reprezentace města Český 
Krumlov na mezinárodním 
festivalu Musica Eterna Roma 1.7.-5.7.2016 25 000 65 000 62% 37 10 000 

Smíšený pěvecký sbor Musica Divina je zájmovým a kulturním sdružením lidí, které působí již od roku 2003 na Českokrumlovsku. Sdružuje neprofesionální zpěváky a zpěvačky 
všech věkových kategorií především z Českého Krumlova. Mezi zásadní aktivity sboru patří především koncertní činnost, spolupráce s jinými hudebními tělesy a umělci z české 

republiky i ze zahraničí, pořádání koncertů, festivalů k různým příležitostem v Českém Krumlově a okolí a reprezentaci Českého Krumlova a Jihočeského kraje. Během své činnosti 
se sbor zúčastnil několika festivalů (mezinárodní festival adventní a vánoční hudby v Bratislavě, Svatováclavský festival duchovní hudby FONS s Cenou Jiřího Koláře, Dostálíkovo 

jaro, Vltavské cantare), kde reprezentoval Český Krumlov. V prosinci 2015 byla podána přihláška na festival v kategorii Musica Sakra, poslán soutěžní program a zaplacen vstupní 

poplatek. V lednu 2016 budou probíhat nácviky soutěžních skladeb a zdokonalování přednesu. Projekt zahrnuje reprezentaci sboru Musica Divina a Města Český Krumlov v 
zahraničí na prestižním mezinárodním festivalu Musica Eterna Roma v Římě.  Cílem projektu je reprezentace Českého Krumlova v italském Římě na prestižním soutěžním festivale 

pěveckých sborů, představit českou sborovou hudbu v zahraničí, uspět v konkurenci evropských sborů. Cílovou skupinou jsou posluchači sborové duchovní hudby z České 
republiky a zahraničí. 
 

20 "Aver drom-Jiná cesta Větřní" 22826882 Cestování za kulturou 2016 13 000 18 572 30% 29 5 000 

Hlavním cílem a posláním celé akce je kromě pozitivní propagace romské kultury a folklóru především smysluplné využití volného času mládeže, která je ohrožena sociálním 
vyloučením a souvisejícími jevy jako jsou drogy, prostituce a kriminalita. Naše sdružení se od počátku své existence věnuje vyhledávání a oslovování pohybově nadaných dětí, 
ve snaze o využití jejich talentu a energie v aktivitách tanečního souboru. V rámci naší činnosti dbáme na docházku, disciplínu a podporu týmového ducha. Výsledky naší 
usilovné práce chceme potom předvést na akcích podobného typu a tuto příležitost chceme poskytnout také dalším souborům z jiných měst a obcí. 
 

  Celkem       113 000 678 572 83%   55 000 

                 

VI. Tvorba a prezentace literárních či audiovizuálních děl       

min. 30% spoluúčasti, min. 5 000 Kč, max. 25 000 Kč       

Ev.č. Žadatel IČ Projekt Termín Požadavek  Náklady 
Spolu- 
účast 

Bodů 
průměr Dotace Kč 

29 
Sdružení rodičů a přátel 
českorkumlovského dětského sboru 27036821 Další medvědí dvojalbum 1.1.-30.6.2016 25 000 80 000 69% 38 15 000 

Projekt zahrnuje publikační činnost více než 150 současných        i bývalých členů Medvíďat Českokrumlovského dětského sboru (ČDS), který loni oslavil kulaté výročí svého 
trvání. 
Realizace sborového CD a DVD s názvem „Jak nám bylo 20 let“ zahrnuje zpracování nahrávek a videozáznamů + výrobu našeho již šestého (tentokrát audiovizuálního) produktu.                            
Bude obsahovat vybrané sborové ukázky nejen ze studia ČRo    Č. Budějovice, ale i z mimořádných koncertních či soutěžních vystoupení Medvíďat se vzácnými hosty v jubilejním 
roce 2015.                                                                     Výsledkem by mělo být vzpomínkové dvojalbum s hudebně barevnou dramaturgií, vlídnou a hřejivou atmosférou i 
originálním výtvarným zpracováním. Chtěli bychom ho věnovat nejen široké veřejnosti, ale také všem, kdo v Medvíďatech zpívali a dlouhodobě je podporují! Zároveň poslouží jako 
další propagační materiál našemu sboru i městu Č. Krumlov. 
 
 



6 Krumlovští pištci, z.s. 60086076 Kouzlo tónů k tanci vábí 2016 25 000 50 000 50% 38 12 000 

Cílem projektu je navázat na zkušenosti z předešlých let a natočit třetí CD Krumlovských pištců s hudbou převážně z doby renesance. Vzhledem k tomu, že jsme dětský soubor, 
děti rychle odrůstají a nabírají hráčské zkušenosti, nové přicházejí. Pro zvýšení jejich motivace nejen pro práci v souboru, ale i do jejich dalšího života je dobré po určité době 
zanechat otisk jejich práce. 
Výstup projektu pak ocení nejen ony, ale i jejich blízcí a v neposlední řadě i další naši posluchači, věrní i noví. Předpokládáme, že by vzniklé CD sloužilo také k propagaci 
souboru i našeho Českého Krumlova. 
 

46 Ing. Ladislav Pouzar 46619151 
Publikace pracovně "Seskupení 
PRORADOST, 20 let aktivit" 2016 25 000 97 000 74% 36 12 000 

Seskupení PRORADOST oslaví na začátku roku 2017 20 let činnosti. K tomuto výročí se rozhodlo vydat publikaci mapující dvě desetiletí aktivit. 

42 Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s. 4668146 
Výroba CD dětského folklorního 
souboru Jitřenka 

březen-prosinec 
2016 25 000 36 000 31% 33 10 000 

Jitřenka se ve své činnosti zabývá folklórní oblastí Českokrumlovska, Zlatokorunska a Křemežska. Uchovává tak tradice oblasti, které spoluvytvářejí kulturní charakter našeho 
města. Výsledky své práce předvádí soubor na aktivitách pořádaných v našem městě, a obohacuje tak život občana  našeho města, kultivuje ho a vyplňuje smysluplně jeho volný 
čas. Soubor zpracovává zcela specifickou oblast jihočeského folkloru. Jitřenka se vždy snaží velmi precizně dodržovat čistotu folklorních písní a tanců. Naší snahou je dělat folklor 
tak, aby nebyl obalen žádnými líbivými prostředky. Přípravy úprav písní  nejsou tedy vždy podřízeny pouze vkusu diváků, ale také charakteru naší oblasti, čistotě a třeba i 
jednoduchosti lidové písničky. 

Rádi bychom  v letošním roce natočili CD, které by tuto aktivitu dokumentovalo. Vzhledem k tomu, že v našem repertoáru jsou převážně buď zcela neznámé, a nebo méně známé 
písně, chtěli bychom, aby toto CD bylo chápáno i jako materiál, který ozvučí písně, které byly sebrány v předminulém století.  
 

12 Domy s pečovatelskou službou o.p.s. 25154389 
Vydání knihy s názvem Našich 
dvacet let led.16 25 000 71 500 65% 31 10 000 

Vydání knihy(publikace) u příležitosti dvacátého výročí založení Domů s pečovatelskou službou o.p.s. v Českém Krumlově (dále v textu jen DPS) 
 

  Celkem       125 000 334 500 63%   59 000 

  

  
 
 
 
 
 
                



 

VII. Pořádání vzdělávacích akcí zvyšujících kulturní kompetence obyvatel       

min. 30% spoluúčasti, min. 5 000 Kč, max. 25 000 Kč       

Ev.č. Žadatel IČ Projekt Termín Požadavek  Náklady 
Spolu- 
účast 

Bodů 
průměr Dotace Kč 

23 Dům dětí a mládeže Český Krumlov 665711 Krumlovská Prima sezóna 2016 
leden-duben 
2016 12 000 36 500 67% 40 8 000 

 
Krumlovská Prima sezóna je krajská přehlídka studentské umělecké tvořivosti, která je určena studentům středních škol, ZUŠ i domů děti ve věku 15 – 21 let. Tvoří ji výstavy 
výtvarných a fotografických prací, promítání studentských filmů, dále pak rozborové semináře pro účastníky, výtvarná dílna a také souběžná přehlídka studentského a 
experimentujícího divadla Mladá scéna Český Krumlov. 
Soutěží se v oborech: literární tvorba, výtvarná tvorba, amatérská fotografie a studentský film. 
Ve všech oborech se jedná o soutěžní přehlídky s postupem nejlepších vyhodnocených prací na festival studentské tvořivosti v Náchodě.  
Cílem přehlídky je podpořit a zvýšit zájem mladých lidí o umění a kulturu. Umožnit setkání, vzájemnou inspiraci i prezenci prací a děl studentů z celého Jihočeského kraje. 
 
 

37 Centrum pro pomoc dětem a mládeži 25158058 Ulicemi Krumlova 2016 20 900 42 980 51% 36 10 000 

Hlavní náplní projektu je prázdninová neformálně - vzdělávací akce pro děti a mládež ve věku od 10-ti do 18-ti let zaměřená na současnou uměleckou tvorbu, především na 
„street-artové“ aktivity umělců jak ve světě, tak ve městě Český Krumlov. Akce bude probíhat v Nízkoprahovém klubu Bouda (projektové pracoviště žadatele) a ve městě Český 
Krumlov. Plánujeme akci ve čtyřech dnech (každý den bude probíhat program celkem 4 – 4,5 hodiny). Obsahem aktivit projektu budou workshopy, během kterých se účastníci 
dozví více o umění ve veřejném prostoru, vyzkouší si tvořit díla pomocí „street-artových“ technik (příprava a výroba šablon a jejich využití, práce s černobílou fotografií, 
prostorová dílka apod.), seznámí se s konkrétními projevy „street-artu“ v ulicích města, pokusí se je interpretovat. Cílem je naučit účastníky pozorovat svět okolo sebe, poznat 
město, ve kterém žijí, i z jiné stránky, zkusit si implementovat jednotlivá díla „v terénu“. 

7 Krumlovští pištci, z.s. 60086076 
Zahájení a ukončení zámecké 
sezóny 2016 

březen - říjen 
2016 20 000 40 000 50% 32 10 000 

Jedná se o průvody a vystoupení v rámci zahájení, resp. ukončení zámecké sezóny, tedy v měsíci dubnu a říjnu, tzn. v době, kdy ve městě není mnoho kulturních aktivit. Tato 
akce se pořádá již cca 10 let a většinou je v režii jak místních, tak souborů, nicméně ji stále rozšiřujeme o nové prvky. Jedná se o průvody městem s vystoupeními pro všechny 
příznivce, ale i pro náhodné návštěvníky Českého Krumlova. Jedním z hlavních poslání průvodů je seznámit diváky s konkrétním historickým obdobím, zvýšit jejich povědomí o 
kultuře a konání našich významných předků. Vedle přehlídky dobových oděvů se tak mají možnost seznámit s historickou hudbou, tancem, kejklíři i urozenými pány a 
vyslechnout si také příběh, který měl významný vliv na vývoj dějin v rožmberském panství. Projekt jim umožňuje lépe poznat minulost města, ve kterém žijí (či jej navštěvují) a 
vzbudit tak zájem o další informace z této oblasti. Nicméně tato akce v sobě zahrnuje i přípravu na ni (soustředění, zkoušky, …) 
 

  Celkem       52 900 119 480 56%   28 000 


