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Ocenění Přívětivý 
úřad opět putuje 
k nám na městský 
úřad do Českého 

Krumlova. Soutěž mapuje přívěti-
vost a otevřenost městských úřadů 
vůči občanům a do letošního třetího 
ročníku se přihlásilo celkem 151 
měst a obcí. V Jihočeském kraji se 
nám podařilo obsadit první příčku 
podruhé po sobě.

Velký důraz byl při hodnocení 
úřadů kladen na elektronizaci a mo-
dernizaci. V tomto směru jsme za 
poslední rok udělali velký kus práce, 
kompletně jsme obnovili vyvolávací 
systém, ve vstupní hale úřadu fun-
guje nový panel, který komfortně 
navede občany, kam potřebují. Mo-
dernizací prošel i online rezervační 
systém a několikanásobně jsme 
navýšili kapacitu elektronických ob-
jednávek. Inovována byla i webová 
aplikace na hlášení závad, kterou 
obyvatelé využívají k rychlému sdě-
lení poruch a nedostatků ve městě. 

Důležitou kategorii v hodnocení 
určovala transparentnost úřadu, 
sem patří zveřejňování materiálů ze 
zastupitelstva města na webových 
stránkách města, aplikace rozkliká-
vacího rozpočtu, zveřejnění oficiální 
strategie rozvoje města, zveřejnění 
územního plánu, či existence on-line 
archivů rozpočtů. Také všechny tyto 
informace standardně na webu zve-
řejňujeme.

Soutěž také reflektovala partici-
paci občanů, zajišťování sběru jejich 
názorů a podnětů a také partici-
pativní rozpočtování. Město Český 
Krumlov pravidelně pořádá setkání 
s občany a jedním z cílů strategie 
rozvoje města je zapojení obyvatel 
do dění ve městě, což se také daří 
právě projektem participativního 
rozpočtu, jehož druhý ročník právě 
startuje.

Skutečně mne velmi těší, že byl 
náš úřad objektivně vyhodnocen 
jako nejlepší v kraji, nicméně neusí-
náme na vavřínech a dál chystáme 
inovace, které budou dál zkvalitňo-
vat služby občanům.

čtěte také...

Jednání
zastupitelstva
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Jednání se koná ve  čtvrtek 28. červ-
na 2018 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro
Online přenos sledujte 
na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Výročí Musea Fotoateliér Seidel

Proměnu nádraží
dokumentuje 
snímkovací kamera
redakce 

Dokumentace Z  fotografií rekon-
strukce autobusového nádraží vznikne 
krátké video, které bude Českokrumlov-
ský rozvojový fond po částech zveřejňo-
vat na městském FB profilu. Podobným 
způsobem bude ČKRF dokumentovat 
i všechny ostatní rekonstrukce, které bu-
dou pod jeho taktovkou. V budoucnu se 
jedná o  opravy některých historických 
budov v centru města, či druhou etapu 
rekonstrukce autobusového nádraží, 
kdy na  místě stávající nádražní budovy 
vznikne moderní objekt odpovídají-
cí užitným a  estetickým standardům  
21. století.

redakce

Omezení Lesy ČR, kterým Barev-
ná (známá také jako Papouščí) skála 
v  Novém Spolí patří, vyhlásily na  zá-
kladě provedeného geotechnického 
průzkumu a znaleckého posudku kri-

zovou situaci. Soudní znalec označil 
masiv jako nestabilní, kdy přímo ohro-
žuje život a  majetek v  jeho blízkosti. 
Přes zimu se totiž v  části masivu roz-
šířila jedna ze spár a hrozí odlomení až 
tisícitunového bloku horniny.

Vodáci mohou s omezením 
proplouvat pod Barevnou skálou

Foto: archiv města

Čtěte dále na str. 3

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Sbírka Pomoci zmírnit následky 
po  zničujícím požáru, který začátkem 
května postihl dům č. p.  29 v  Roose-
veltově ulici, má veřejná sbírka, kte-
rou pořádá město Český Krumlov. 
Na  transparentní bankovní účet číslo: 
115-7343860207/0100, založený u  Ko- 
merční banky a.s., může veřejnost zasílat 
finanční prostředky v  dobrovolné výši, 
které majitelce pomohou v tíživé životní 
situaci. Pro zaslání příspěvku ze zahra-
ničí slouží číslo účtu ve  formátu IBAN 
CZ41 0100  0001  1573  4386  0207. 
Náhled na  transparentní účet je dispo-

zici na www.ckrumlov.cz/obcan. Město 
Český Krumlov na účet vložilo počáteč-
ních 20 tisíc korun, o dalších 30 tisících 
korunách rozhodnou zastupitelé.

„Děkujeme všem, kteří chtějí přispět 
paní Haně, každá částka pomůže ke zno-
vuobnovení jejího domova,“ uvedl starosta 
města Dalibor Carda.

Sbírka je otevřena od  7. května do  
31. července 2018.

Město pomáhá i  materiálně, paní 
Haně Š. je k  dispozici městský byt 
na sídlišti Plešivec, který zatím nevy-
užila. Společnost Služby města Český 
Krumlov zajistilo kontejnery a  úkli-
dové nástroje při likvidaci následků 
po požáru.

Město pořádá veřejnou sbírku

Státní plavební správa omezila v souvislosti s havarijním stavem 
části Barevné skály provoz na Vltavě. Vodáci mohou v úseku pod ská-
lou proplouvat pouze ve vzdálenosti do pěti metrů od levého břehu. 

7
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aktuality

FINANCE I MĚSTO

Radka Ondriášová
Odbor financí

Rozpočet V průběhu roku 2017 byl 
rozpočet města průběžně aktualizován 
a  z  původně rozpočtovaných výdajů 
ve výši 298.181 tis. Kč byl na této straně 
navýšen o 64.488 tis. Kč až na 363.669 
tis. Kč. Na straně příjmů byl v průběhu 
roku zvýšen o 19.200 tis. Kč.

Skutečné příjmy roku 2017 činily 
340.687 tis. Kč, skutečné výdaje pak 
310.837 tis. Kč a výsledný přebytek hos-
podaření byl 29.850 tis. Kč.

Pro hodnocení rozpočtového hos-
podaření města v roce 2017 je důležité 
zejména vyšší plnění příjmů, na  dru-
hé straně se nepodařilo zrealizovat 
některé investiční akce, kdy zůstalo 
nedočerpáno 42.629 tis. Kč. Jedná 
se především o  akce z  Plánu obnovy 
vodohospodářského majetku včetně 
souvisejících komunikací za  22.322 
tis. Kč, o  rekonstrukci Lipové 161 
za  4.665 tis. Kč a  o  výměnu oken, 
opravy fasády ZŠ TGM ve  výši 2.230 
tis. Kč. Veškeré tyto nedočerpané pro-
středky již byly převedeny do rozpočtu 
roku 2018, kdy bude realizace uvede-
ných akcí pokračovat.

Velmi dobrou zprávou je skuteč-
nost, že konečný přebytek provozního 
rozpočtu činil 58.140 tis. Kč a je vyšší 

než v  upraveném rozpočtu o  25.287 
tis. Kč. Toto bylo ovlivněno zejmé-
na vyššími příjmy ze sdílených daní, 
vyšším výběrem příjmů z  pronájmů 
nebytových prostor, vyšším výběrem 
z udělených pokut či příjmy ze správ-
ních poplatků, z reklamy a vstupného. 
Na straně výdajů bylo saldo ovlivněno 
nevyčerpáním některých položek, a to 
buď z důvodu odložené realizace nebo 
z důvodu skutečně dosažených úspor. 
Přebytek provozního rozpočtu je totiž 
zdroj prostředků na  realizaci investič-
ních akcí a čím vyšší přebytek, tím více 
financí na investice. 

Příjmy roku 2017
Skutečné plnění provozních příjmů 

činilo 337.129 tis. Kč, z  toho celkové 
daňové příjmy 223.979 tis. Kč, z  nichž 
příjem daní od  finančního úřadu byl 
179.644 tis. Kč (nárůst oproti r. 2016 
o 13.171 tis. Kč). Na nedaňových příj-
mech (např. z  pronájmu majetku) ob-
drželo město 66.802 tis. Kč a  neinves-
tičních dotacích celkem 46.137 tis. Kč. 
Skutečné plnění kapitálových příjmů 
bylo 3.558 tis. Kč, z  toho 2.141 tis. Kč 
činily příjmy z  prodeje pozemků, 604 
tis. Kč investiční dotace, na příspěvcích 
od fyzických a právnických osob obdr-
želo město 459 tis. Kč (cyklostezky, plán 
obnovy, změna územního plánu).

Výdaje roku 2017
Upravený rozpočet běžných výdajů 

nakonec činil 289.191 tis. Kč, skutečné 
čerpání běžných výdajů je 278.989 tis. 
Kč (cca 96 %). Konečný stav rozpočtu 
kapitálových výdajů byl 74.477 tis. Kč. 
Skutečné čerpání bylo ve výši 31.848 tis. 
Kč (cca 43 %). Dofinancování zaháje-
ných stavebních akcí (především v rám-
ci plánu obnovy vodohospodářského 
majetku a  projekty spolufinancované 
dotací) se převedlo do rozpočtu r. 2018.

Z  hlediska objemu vynaložených 
prostředků byly v  r. 2017 nejvýznam-
nějšími investičními akcemi na  území 
města: rekonstrukce vodovodů a kanali-
zací (9.482 tis. Kč), pořízení mostu u pi-
vovaru (8.065 tis. Kč), parkovací plochy 
na Plešivci (2.633 tis. Kč), akce v rámci 
klášterů (777 tis. Kč). 

Z  účetního pohledu vykázalo měs-
to za  rok 2017 výsledek hospodaření 
v celkovém zisku 20.827,2 tis. Kč. V po-
rovnání s  předchozími lety dochází 
k  nárůstu, v  roce 2016 činil účetní vý-
sledek hospodaření zisk 10.974,3 tis. 
Kč a v roce 2015 4.612,8 tis. Kč. Tohoto 
zisku bylo dosaženo, i přes zvýšené ná-
klady z činnosti (o 10,4 mil. Kč), hlavně 
díky stále se zvyšujícím výnosům ze sdí-
lených daní (o 15,5 mil. Kč) a výnosům 
z transferů. Bohužel dlouhodobě končí 
ve  ztrátě bytové hospodářství, v  roce 
2017 činila tato ztráta 574,7 tis. Kč, kdy 
meziročně došlo ke  zvýšení celkových 
nákladů o 144,2 tis. Kč, a to hlavně z dů-
vodu zvýšení nákladů na opravy.

Programy 
podpory města
pro rok 2018

Radka Ondriášová
Odbor financí

Město Český Krumlov již 
mnoho let podporuje činnost 
místních subjektů a místní 
aktivity prostřednictvím Pro-
gramů podpory v oblastech 
kultury, zahraniční spoluprá-
ce, sociálních a souvisejících 
služeb, volnočasových aktivit 
dětí a mládeže a sportu.

Podpora Nejinak je tomu i v le-
tošním roce, kdy na  základě výzvy 
zastupitelstva obdrželo město cel-
kem 103 žádostí o dotaci na projek-
ty, z  toho 41 žádostí v  oblasti kul-
tury, 5 žádostí na podporu projektů 
zahraniční spolupráce, 22 žádosti 
o  podporu sociálních a  souvisejí-
cích služeb, 16 projektů zaměře-
ných na  volnočasové aktivity dětí 
a  mládeže a  19 žádosti o  dotaci 
od sportovních oddílů a klubů.

V průběhu měsíce února a břez-
na proběhla kontrola projektů, je-
jich posouzení a hodnocení přísluš-
nou komisí, v dubnu pak byly radou 
města a  zastupitelstvem schváleny 
konkrétní projekty k  financování 
včetně výše finanční podpory.

V  letošním roce je v  rozpočtu 
města vyčleněno na  Programy 
podpory celkem 8.224 tis. Kč, 
na základě doporučení příslušných 
komisí bylo schváleno rozdělení 
finančních prostředků na  projek-
ty v  oblasti kultury 1.297 tis. Kč, 
zahraniční spolupráce 70 tis. Kč, 
sociálních a  souvisejících služeb 
1.240 tis. Kč, volnočasových aktivit 
dětí a mládeže 176 tis. Kč a sportu 
5.242 tis. Kč.

Nedočerpány tak zůstávají pro-
středky určené na podporu kultury, 
a  to ve  výši 146 tis. Kč. Tyto pro-
středky jsou určeny pro projekty 
předkládané ve 2. kole výzvy v létě 
tohoto roku. 

V současné době jsou postupně 
uzavírány smlouvy o  poskytnutí 
dotace a poté uvolňovány finanční 
prostředky úspěšným žadatelům.

Závěrečný účet města za rok 2017

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Pěší zóna Nová pravidla pro vjezd 
do pěší zóny, která měla vejít v účinnost 
začátkem května, se po  řadě diskuzí 
a  podnětných připomínek ze strany 
obyvatel i  podnikatelů posouvají na  ří-
jen. Rada města rozhodla přehodnotit 
nová pravidla tak, aby se s nimi uživatelé 
dokázali vypořádat v  klidnějším pose-
zónním období. 

Změny v  pravidlech pro vjezd 
do  pěší zóny měly zmírnit dopravní 
zatížení v  centru Českého Krumlova, 
kam denně vjede zhruba 1  150 aut. 
Na  základě vyhodnocení dalších ná-
vrhů pro úpravu pravidel se nastavení 

nových pravidel posouvá z  avizované-
ho termínu 1. května 2018 na  1. října 
2018. „Dostali jsme mnoho zásadních 
podnětů, které jsou třeba zohlednit. Čas, 
který jsme posunem získali, využijeme 
k  úpravám a  zlepšení pravidel tak, aby 
byla akceptovatelná pro obyvatele i pod-
nikatele,“ uvedl místostarosta Josef 
Hermann. 

Poplatky za vjezd
Zastupitelstvo města schválilo zvýše-

ní poplatků za vydání povolení k vjezdu 
do pěší zóny. Od 1. června 2018 zaplatí 
řidiči za  jednorázový vjezd 100 korun; 
dlouhodobí uživatelé (taxi, shuttle busy 
apod.) za nepřetržitý vjezd 2000 korun 
měsíčně. 

Vydávání povolenek k vjezdu do cen-
tra má v  kompetenci městská policie. 
„Platnost povolení z roku 2017 se prodlu-
žuje do  konce září 2018, tj. povolení pro 
rok 2018 a 2019 bude vydáváno od října 
2018,“ uvedl velitel českokrumlovské 
městské policie Jan Šítal.

Pro vyřízení nového povolení je po-
třeba vyplněná žádost o  vydání povo-
lení, trvale bydlící osoby musí doložit 
občanský průkaz a  technický průkaz 
vozidla. Vlastníci nemovitostí s trvalým 
bydlištěm mimo pěší zónu, nájemci 
nemovitostí dokládají občanský prů-
kaz, technický průkaz vozidla a  doklad 
dokazující vztah k  nemovitosti (kupní 
smlouva, výpis z  katastru nemovitostí, 
nájemní smlouva atd.).

Podle nových pravidel pro vjezd do
pěší zóny se bude jezdit až na podzim

Zastupitelstvo v dubnu schválilo závěrečný účet a účetní závěrku 
města za rok 2017. Definitivně tak skončil nejen rok kalendářní, ale 
i rok finanční. Jako každý rok neměl auditor výhrady.
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Radka Ondriášová
Odbor financí

Zastupitelstvo města schválilo 
realizaci dalšího ročníku pro-
jektu participativního rozpočtu, 
jehož cílem je více zapojit ve-
řejnost do rozhodování o životě 
ve městě a realizovat drobné 
projekty, které vzejdou od sa-
motných obyvatel jednotlivých 
částí města.

Rozpočet Smyslem participativního 
rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dia-
logu o  utváření místa, kde žijí, ukázat 
lidem, jaké jsou možnosti města i jak se 
mohou na tvoření města podílet.

Zároveň se zastupitelstvo města roz-
hodlo navýšit částku určenou na projek-
ty občanů na celkových 750 000 korun.

Rozpočet pro Slupenec je vyšší o pro-
středky, které v prvním ročníku obyvatelé 
nevyčerpali a Novým Dobrkovicím byl 
připočítán padesátitisícový bonus za nej-
vyšší účast při loňském hlasování. Stejná 
odměna čeká nejaktivnější lokalitu i letos. 

Podmínky participativního rozpočtu 
města Český Krumlov se nemění. Pod-
pořeny mohou být investiční i neinves-
tiční (tzv. měkké i tvrdé) projekty. V pří-
padě projektů investičního charakteru 
musí být v souladu s územním plánem, 
musí být realizovány na majetku města 
(příp. musí být předem vyjasněny a vy-
řešeny majetkoprávní vztahy). Projek-
ty nesmí být v  kolizi s  jinými, jedná se 
o  veřejně přístupné projekty dostupné 
všem obyvatelům (děti, rodiče, dospě-
lí, senioři, zdravotně postižení atd.).  
V případě tzv. měkkých projektů lze žá-
dat na  komunitní aktivity, společenské 

a volnočasové aktivity, které budou za-
jišťovány přímo navrhovateli projektu. 
Nejedná se o grantový program, navrho-
vatel projektu není příjemcem podpory, 
projekty mohou navrhovat jakékoliv 
fyzické či právnické osoby bez ohledu 
na  trvalé bydliště, projekty jsou před-
kládány na  strukturovaném elektronic-
kém formuláři prostřednictvím webové 
aplikace, která je k  dispozici na  webu  
www.rozpocet.KrumlovSobe.cz, nebo 
lze formulář v tištěné podobě odevzdat 
do sběrných boxů na radnici a městském 
úřadu. Termín pro podávání projektů je 
1. do 30. června 2018.

Startuje participativní rozpočet
Vendula Roučová
Odbor vnitřních věcí 

Odstávka V budově městského úřadu 
v Kaplické ul. 439 se od konce května 
rekonstruuje výtah. Odstávka výtahu po-
trvá přibližně dva měsíce, předpokládaný 
termín dokončení prací je v polovině 
července. Nejvíce navštěvovaná pracovi-
ště odboru dopravy (řidičské průkazy, re-
gistr silničních vozidel, evidence řidičů) 
a  pracoviště občanských průkazů a  ces-
tovních dokladů nacházející se v přízemí 
budovy nejsou odstávkou výtahu dotče-
na. K  imobilním občanům, pro které je 
výstup do vyšších pater městského úřadu 
komplikovaný, scházejí úředníci do  pří-
zemí budovy k podatelně, kde je zřízené 
přechodné pracoviště pro vyřízení jaké-
koliv žádosti. V takovém případě je nutné 
obrátit se na pracovnice podatelny úřadu, 
které konkrétního úředníka k  přechod-
nému pracovišti přivolají. Omlouváme 
se za  komplikace a  děkujeme občanům 
za pochopení!

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Pokračování ze str. 1 

Sanace Lesy ČR učinily na  zákla-
dě havarijního stavu masivu nezbytná 
bezpečnostní opatření. Byla uzavřena 
účelová komunikace vedoucí pod ská-
lou, která spojuje Nové Spolí a  Větřní. 
Prostor je ohrazen plotem a  označen 
varovným oznámením. Další bezpeč-
nostní opatření vydala Státní plavební 
správa, která v  daném úseku omezila 

plavební provoz. Do  odvolání zakázala 
proplouvání propustí u  pravého břehu 
a  převedla veškerý provoz v  prostoru 
nad jezem Konopa k levému břehu. Pře-
konání jezu pod skálou je možné pouze 
ve vzdálenosti do pěti metrů od levého 
břehu. Vodáky navádí signální znaky 
a směrové šipky. 

Kroky k  usnadnění proplutí vodáků 
učinilo také Povodí Vltavy, které spra-
vuje vodní cestu. Upravilo koryto Vlta-
vy u levého břehu tak, aby bylo možné 
splout jez, nebo přenést lodě a rafty pod 
levobřežní opěrnou zdí.

Odstranění 
nebezpečné skály
Práce jsou podle technologického 

postupu a projektové dokumentace roz-
děleny na dvě části, přičemž první fáze 
sanace řeší odstranění bezprostředního 
stavu ohrožení. Ta by měla být hotova 
do 30. června 2018. Po zaměření skuteč-
ného stavu sanovaného skalního masivu 
budou upřesněna následná opatření 
na trvalou stabilizaci celého masivu Ba-
revné skály. Předpokládaný termín do-
končení druhé části sanačních prací je  
15. prosince 2018.

První fáze: Sanace Barevné skály

redakce
 

Ocenění Zastupitelé letos rozhodli 
o udělení šesti Cen města Český Krum-
lov za  rok 2017. Ocenění za  dlouhole-
tou záslužnou činnost pro město obdrží 
dlouholetá členka Klubu českých turis-
tů START Libuše Kuchtová, manželé 
Jaroslav a Marie Markovi za provozová-
ní koloniálu Na  Růžku, Nadační fond 
Festival komorní hudby Český Krumlov 
za  pořádání stejnojmenného festivalu, 
který je významným přínosem pro kul-
turní a společenský život ve městě, a fol-
klórní soubor Jitřenka, který uchovává 
folklórní tradice českokrumlovského 
regionu. In memoriam bude cena udě-
lena Janu Cehákovi za celoživotní práci 
na Katastrálním úřadu v Českém Krum-
lově a  Evě Filausové za  dlouholetou 
činnost v  oboru fotografie a  působení 
v  souboru historických tanců Fioretto, 
jehož byla zakládající členkou.

 Slavnostní předání ocenění se usku-
teční ve čtvrtek 7. června 2018 od 18.00 
hodin tradičně v  českokrumlovské 
Synagoze. V  programu vystoupí sou-
bory Jitřenka a  Fioretto a  další hudeb-
ní doprovod. Výjimečný večer je také 
věnován pracovníkům v  pomáhajících 
profesích na Českokrumlovsku, kterým 
chce město Český Krumlov poděkovat 
za  jejich obětavou a  neúnavnou práci 
a péči o potřebné.

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé části města je následující:
lokalita rozpočet (po zaokrouhlení)

Domoradice 123 967,0

Horní Brána 118 807,0

Špičák 47 889,0

Nádražní Předměstí 146 150,0

Nové Dobrkovice 80 910,0

Nové Spolí 50 536,0

Plešivec 155 897,0

Slupenec 51 080,0

Vyšný 47 007,0

Celkem 822 243,0

redakce

Finance Snahy přinést do  městské 
kasy více peněz z  cestovního ruchu 
sklízí první plody. ČKRF přistoupil 
k  dílčí úpravě ceníku parkovného 
na  parkovišti P1 Jelení zahrada. Změ-
na se nedotkne široké českokrumlov-
ské veřejnosti, ale pouze krátkodobě 
parkujících návštěvníků Českého 
Krumlova, využívajících hlavně toto 
centrální parkoviště. Na  parkovišti P1 
Jelení zahrada je tarif nově 50 Kč/hod., 

u  ostatních parkovišť zůstává cena  
35 Kč/hod. Konstrukce parkovného  
zůstává beze změny, neboli s narůstajícím 
časem parkování se snižuje cena. Tato 
úprava, která vstoupí v platnost 1. červ-
na 2018, přinese v průběhu roku 2018 
do městské kasy přibližně 2,3 milionu 
Kč. „Nemusí pršet, stačí jen když kape,“ 
říká k  úpravě cen nový ředitel ČKRF 
Petr Troják. „Úprava cen na  parkovišti 
Jelení zahrada je první ze série opatření, 
které do budoucna přinesou z cestovního 
ruchu daleko více peněz do rozpočtu měs-

ta,“ dodává nový ředitel. Ostatní par-
kovací produkty zůstávají beze změny. 
Pro obyvatele Krumlova je zachována 
i možnost využívání „bodových karet“, 
což je stále nejvýhodnější způsob par-
kování na  parkovištích P1 - Jelenka, 
P2 - Pod Poštou a P3 - Městský park.  
S  bodovou kartou mají řidiči sazbu 
2 Kč/hod. mimo špičku (od  14.30 
do 10.00 hod.), 35 Kč/hod. ve špičce. 
Obyvatelé Krumlova si bodové karty 
mohou zakoupit v  Infocentru na  ná-
městí Svornosti 2.

Cena města

Více peněz z cestovního ruchu pro město

Odstávka výtahu 
na úřadu
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Oldřich Hluško
Paventia z.s. 

Projekt „Jdi za  svým snem“. Na  za-
čátku května se děti z Paventia z.s. Český 
Krumlov účastní celoevropského pro-
jektu „Jdi za svým snem“, který organi-
zuje a  pořádá společnost Unibail-Ro-
damco ve  svých obchodních centrech 
v Praze. Projekt je součástí CSR strate-
gie společnosti UR a je primárně určen 
pro sociálně znevýhodněné mladé lidi 
ve  věku od  16 do  30 let s  ukončeným 
základním vzděláním. Jeho cílem je po-
moci těmto mladým lidem zvýšit moti-
vaci pracovat, zorientovat se na trhu prá-
ce a vytvořit pro ně pracovní příležitosti 
v  nákupních centrech dle jejich schop-
ností a zaměření. Málokdo ví, že nákup-
ní centra společnosti UR vytvářejí více 
než 4000 pracovních příležitostí a v pro-
jektu bychom rádi účastníkům ukázali, 
jak různorodé profese to mohou být, 
a pomohli jim najít právě takovou, kte-
rá by je bavila a  která by nastartovala 
jejich budoucí kariéru. Chtěli bychom 
jim ukázat, že každý může najít právě 
takové povolání, kde může uplatnit svůj 
talent. Projekt probíhá ve  2 nákupních 
centrech – Centrum Chodov (v měsíci 
květen) a Centrum Černý Most (v mě-
síci červen 2018). Každý účastník bude 
mít možnost absolvovat semináře v  tr-
vání min. 6 hodin a min. jedno setkání 
s  kariérním koučem, semináře – hod-
noty a  cíle, motivace; zdravé finanční 
návyky; sebeprezentace a  příprava 
na zaměstnání. Veškeré aktivity v rámci 
projektu jsou pro účastníky ZDARMA. 
Vyvrcholením obou etap bude „Den 
pohovorů“, kdy v průběhu jednoho dne 
a na jednom místě budou mít účastníci 
projektu možnost setkat se s personalis-
ty z  řad partnerů OC (nájemců, doda-
vatelů a  dalších), kteří s  nimi povedou 
příjímací pohovory a případně i uzavřou 
pracovní smlouvu. Každému účastní-
kovi projektu předem domluvíme 3-5 
pohovorů se zástupci jím preferovaných 
společností, tak aby každý z  nich měl 
reálnou šanci najít zaměstnání/brigádu 
a  také aby měl příležitost srovnat pra-
covní podmínky různých společností. 
Závěrem projektu dostanou účastnící 
certifikát o absolvování kurzu, který mo-
hou využít v následujících letech. Zaujal 
Vás tento projekt? Jste ve věku 15-30 let? 
V  červnu jsou volná místa pro účastní-
ky – chcete-li se stát součástí projektu 
a  splnit si svůj sen, kontaktujte nás na   
o.hlusko@paventia.cz nebo webových 
stránkách www.paventia.cz.

redakce

Letohrátky s batolátky vznik-
ly na podzim loňského roku z iniciativy 
krumlovské maminky Kateřiny Vágaio-
vé s cílem nabídnout nejmenším dětem 
smysluplnou zábavu spojenou se vzdě-
láváním. „Cítila jsem velký zájem mami-
nek setkávat se s dětmi u činnosti, která by 

byla odborně vedená a strukturovaná tak, 
aby jejich děti všestranně rozvíjela. Proto 
jsem se rozhodla v Krumlově otevřít lekce, 
které podpoří přirozenou dětskou touhu 
prozkoumávat svět a zároveň využijí vro-
zený potenciál dětí. Zábavný kurz, kde se 
střídá hudba, pohyb, výtvarná tvorba, ta-
nec a mnoho dalšího. Jsem vděčná, že se to 

povedlo a setkáváme se v krásných zrekon-
struovaných prostorech kina Luna.“ 

Ve  spolupráci s  absolventy místní 
ZUŠ Bětkou Holcovou a  Tomášem 
Kyselkou byly vyrobeny originální 
výukové pomůcky – obrázkové karty, 
interaktivní plachty, tvořivý sešit a CD, 
které dětem pomáhají objevovat svět 
prostřednictvím zážitkového učení. 

Od října 2017 do června tohoto roku 
navštívilo kurzy v  Letohrátkách přes 
160 dětí. Během lekcí si děti vyzkoušely 
různé činnosti pro rozvoj motorických 
a psychosociálních dovedností. Pomocí 
jednoduchých her a  cvičení poznávají 
svět barev, tvarů, vůní a melodií. Skupin-
ky po  5–7 účastnících vedou zkušené 

lektorky, které se pravidelně vzdělávají. 
Maminky zde čerpají inspiraci na  ak-
tivity, které mohou s  dětmi opakovat 
doma. Často jsou překvapené tím, co 
jejich děťátko samo dokáže. Batolátka 
jsou respektována ve  své jedinečnosti 
a do aktivit se zapojují dle svého tempa. 
Získávají pocit samostatnosti a  důvěru 
v sebe sama. Lekce fungují i  jako hravá 
příprava na nástup do mateřské školky. 
Děti získávají jistotu v kolektivu vrstev-
níků, učí se spolupracovat s  lektorkou 
i s ostatními dětmi a utvrzují si základní 
stravovací a hygienické návyky.

„Letohrátky se podařilo uskutečnit díky 
vstřícnému přístupu mnoha lidí. Bětka 
Holcová a Tomáš Kyselka jim vtiskli tvář, 
místostarosta Josef Hermann pomáhal hle-
dat vhodné prostory, manželé Šlapákovi 
z kina Luna, knihovnice z Městské knihov-
ny, lektorský a organizační tým, a hlavně 
nadšené děti s  maminkami, které s  námi 
jdou do  akce! Jim patří ten největší dík!“ 
uzavírá Kateřina Vágaiová.

V  době prázdnin budou Letohrát-
ky fungovat v  omezeném režimu. Dle 
zájmu proběhne „Filípkova školka 
nanečisto“ pro děti, které čeká nástup 
do  školky. Veškeré informace budou 
zveřejněny na  webu www.letohratky.
cz a  Facebooku. Zápis do  podzimního 
kurzu se bude konat na přelomu srpna 
a září 2018. 
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V těchto dnech naleznete 
na knihkupeckých pultech novou 
knihu českokrumlovského auto-
ra Jana Vaněčka s názvem Život 
s úsměvem, která je již jeho de-
sátá. Jde opět o čtivé humorné 
povídky opepřené literární nad-
sázkou a doplněné kresleným 
humorem Miloslava Martenka. 

Novinka Dozvíte se leccos o bývalém 
sukničkáři, nahlédnete do  bytí bezdo-
movců a jejich živobytí nebo, jak se vede 
žebrákovi a  prožijete perný den s  dů-
chodcem Karlem, který dostal od man-
želky nelehký úkol obstarat šroubek 
k žehličce, aby byla použitelná. 

Autor zavzpomínal také na krumlov-
ské Vejry, kteří brali život s  úsměvem 
a  věřili jen polovině toho, co slyšeli. 
A  protože měli v  hlavě ustláno, tak vě-

děli které. Zmíněna je naučná přednáška 
o  vědeckotechnickém pokroku při šla-
pání zelí, konaná ve  Vejrovně. Podrob-
nosti o ní zůstanou však pro čtenáře uta-
jeny, neboť autor je vázán mlčenlivostí.

V  knize se vyskytuje i  několik know 
how, jak se dají snadno nalézt i šikovně 
vykolíkovat cesty k  prosperitě a  rychle 
pak zbohatnout. „Někdy je to úsměvné, 
jindy dobrodružné, nicméně vždy inspira-
tivní. Jak pro koho,“ vysvětlil Jan Vaněček 
a  dodal, že důležitá je odvaha a  dobrá 
nálada. „Bez toho by člověk spíše splakal 
nad výdělkem, než se radoval z bohatství. 
Ale buďme optimisté. V  Krumlově přece 
žije spousta nadaných lidí, kteří se vyznají. 
Mnozí už bohatstvím oplývají a neví si teď 
rady, co s tolika penězi. To se však v žádné 
z povídek nedočtou. Snad příště.“

Vydání knihy bylo podpořeno 
z městského grantu a záštitu nad ní pře-
vzal radní Jihočeského kraje Antonín 
Krák. 
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Soutěž Čtenáři Novin města Český 
Krumlov mohou soutěžit o  čtyři karty 
Český Krumlov Card. Karta poskytuje 
volný vstup na výstavy a do expozic cel-
kem pěti památek v centru města. Kon-
krétně do  Hradního muzea a  zámecké 
věže, Regionálního muzea v  Českém 
Krumlově, Musea Fotoateliér Seidel, 
Egon Schiele Art Centra, vybraných ex-
pozic Klášterů Český Krumlov. Platnost 
karty je 12 měsíců od  prvního využití, 
nejdéle však do  konce roku 2018, více 
na www.ckrumlov.cz/card.

Soutěžní otázka: Kolik let uplyne 
v červnu 2018 od otevření Musea Fo-
toateliér Seidel?

Správné odpovědi zasílejte na  no-
viny@mu.ckrumlov.cz do  20. června 
2018. Do  e-mailu prosím uveďte vaše 
jméno a adresu. Ze zaslaných správných 
odpovědí budou vylosováni dva výher-
ci, každý obdrží dvě karty. Český Krum-
lov Card do soutěže věnovala vyjmeno-
vaná muzea a instituce. Děkujeme.

Českokrumlovský autor
Jan Vaněček vydává novou knihu

Batolátka se těší na vysvědčeníCeloevropský projekt 
Jdi za svým snem

Soutěž

Foto: archiv Letohrátek
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Martin Voříšek
Festival komorní hudby Český Krumlov

Festival Od  29. června do  8. čer-
vence 2018 se v  Českém Krumlově 
uskuteční již 32. ročník Festivalu ko-
morní hudby. I  letos chce program 
představit hudbu s  úzkými vazbami 
k českokrumlovskému regionu a záro-
veň skloubit unikátní prostředí tohoto 
města s  věhlasnými i  méně hranými 
skladbami v  podání špičkových inter-
pretů.

Festival bude tradičně zahájen Ba-
rokní nocí na  zámku Český Krum-
lov®, která umožní současnému 
návštěvníkovi nahlédnout do  světa 
velkorysých barokních slavností. Jde 
zároveň o jednu ze vzácných příležitos-
tí, kdy se v  unikátně dochovaném zá-
meckém divadle inscenuje představení 
s využitím původní jevištní mašinérie. 
Letos zde ansámbl Capella Regia pod 

vedením Roberta Huga uvede operu 
Das Neusonntagskind od  Wenzela 
Müllera. Tuto vídeňskou komickou 
zpěvohru si Schwarzenbergové se svý-
mi hosty sehráli pro svou zábavu bě-
hem letního pobytu v Čechách v roce 
1795.

Pro účely schwarzenberského dvora 
byla také opsána či zkomponována ho-
bojová tria, jež v rámci nocturna uve-
de britský ansámbl Lonarc Oboe Trio. 
Na  volně přístupném matiné opět 
vystoupí Jazzband Schwarzenberské 
gardy s  repertoárem vybraným z  hu-
debního archivu tělesa, které v Českém 
Krumlově pod tímto názvem působilo 
mezi světovými válkami.

K vrcholům festivalu bude jistě pat-
řit večer věnovaný barokním světským 
kantátám a  sonátám, jež zazpívá ital-
ský kontratenorista Filippo Minec-
cia s  ansámblem Il gioco de‘ Matti. 
Na  dalších dvou koncertech se před-

staví komorní tělesa mladší a  střední 
generace: Soubor Belfiato quintet 
zahraje výběr z  české a  francouzské 
tvorby pro dechové kvinteto, brněnské 
Graffovo kvarteto uvede kvartetní 
skladby Josefa Suka, Antonína Dvořá-
ka a Leoše Janáčka.

Na pomezí různých hudebních žánrů 
se bude pohybovat letošní Koncert pro 
Egona Schieleho, na  němž vystoupí 
renomované klarinetové kvarteto Cla-
rinet Factory. Koncert Jazz nad Vlta-
vou na  terase hotelu Růže bude patřit 
jednomu z  nejvýznamnějších českých 
jazzových kytaristů, Luboši Andrštovi.

Oblibě publika se právem těšívá var-
hanní koncert, na  němž letos zahrají 
Drahomíra Matznerová a  flétnistka 
Žofie Vokálková. Nepochybně dů-
stojným uzavřením festivalu pak bude 
koncert českokrumlovského smyčco-
vého orchestru s  klavíristkou Veroni-
kou Böhmovou.

Olga Hintermüllerová, 
Petr Hudičák, 
Zdena Mrázková
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

Výročí V  květnu 2005 se podařilo 
získat do  majetku Českokrumlovské-
ho rozvojového fondu secesní objekt 
fotoateliéru Seidel v  Linecké čp. 272 
i  s  dochovaným vybavením a  nedoce-
nitelným archivem. Vše bylo ve  velmi 
zanedbaném stavu hrozícím definitivní 
ztrátou. Následně byl zahájen nároč-
ný projekt rehabilitace této nemovité 
kulturní památky včetně techniky, mo-
vitých věcí a  archiválií, který vedl až 
k  vybudování dnešního Musea Fotoa-
teliér Seidel. Během následujících tří 
let po koupi objektu byla v neuvěřitelně 
krátkém čase vybudována a  veřejnosti 
zpřístupněna muzejní expozice (červen 
2008) a  za  další čtyři roky zdigitalizo-
váno a  na  www.seidel.cz zpřístupněno 
dochované fotografické dílo v  počtu 
120 000 snímků (2012). 

Muzeum bylo přijato za člena Asoci-
ace muzeí a galerií České republiky, jeho 
rozsáhlé sbírky fotografické techniky, 

zařízení domu a  ojedinělý archiv nega-
tivů byly zapsány v  Centrální evidenci 
sbírek Ministerstva kultury ČR. Celý 
projekt vybudování expozice a  muzea 
není oceňován jen nadšenými návštěv-
níky, ale i  ministerstvem kultury, které 
v  roce 2008 udělilo fotoateliéru Seidel 
titul Muzejní počin roku. 

Muzeum se stalo vyhledávaným 
místem fotografování návštěvníků v  je-
dinečném prostředí autentického ateli-
éru Josefa Seidela. V současné době ho 
ročně navštíví na  11–12 000 návštěv-
níků, mnozí z  nich si s  sebou odnášejí 
své snímky v  typických dobových kos-
týmech. Interaktivních programů pro 
školy se účastní desítky tříd z celé ČR. 
Fotografie otce a  syna Seidelových se 
vystavují v  Čechách i  v  zahraničí. Pro 
zájemce se zájmem o  regionální dějiny 
probíhá oblíbený cyklus přednášek. 
Čtenáři si mohou koupit několik pub-
likací, které se věnují stále objevované 
práci fotografů, v poslední době zejmé-
na v rámci úspěšné ediční řady Seidelo-
va Šumava. 

Někdejší „Seidelův umělecký závod“ 
– dnešní Museum Fotoateliér Seidel 

– je po  deseti letech svého provozu již 
stálým klenotem v pokladnici Českého 
Krumlova. Je příkladem živé památky, 
která je atraktivní pro obyvatele města 
i turisty. To vše je výsledkem dlouholeté 
osvícené podpory města Český Krum-
lov a práce Českokrumlovského rozvo-
jového fondu, jeho partnerů a erudova-
ných dodavatelů.

Program k 10. výročí MFS
Program k  10. výročí muzea byl za-

hájen již v  dubnu přednáškou Emila 
Kintzla – Zmizelá Šumava, pokračoval 
v  květnu prezentací knihy: Soupis pa-
mátek archeologických a  místopisných 
v  Království českém, Díl II. Město 
Český Krumlov, vydané mj. za  pod-
pory města Český Krumlov, a  do  cyk-
lu mimořádných přednášek přibyde  
i  11. září prezentace Dr.  Raimunda 
Paleczka – Šumava za  časů lesníků Pa-
leczkových. Všechny projekce jsou dopl-
něné Seidelovými fotografiemi. V pravi-
delných úterních termínech proběhnou 
besedy nad snímky Českého Krumlova, 
z nichž bude připraven i nový kalendář 
na rok 2019 a nové pohlednice.

Akce v červnu:
Desáté výročí oslaví Museum Fotoa-

teliér Seidel 5. června dnem otevřených 
dveří s volným vstupem a další ze série 
přednášek. Vstupné snížené o 25 % pak 
čeká v průběhu června 2018 i na školní 
prohlídky. Program nebude pouze u pří-
ležitosti výročí, ale budou probíhat i dal-
ší, již tradiční akce.

Celý den v sobotu 9. června budou 
všechny prohlídky se slevou 50 %, která 
se bude týkat i knih a dalších produktů 
muzea. Mimořádná prezentace mapu-
jící 12 let práce ve  prospěch Fotoate-
liéru Seidel bude po  k  vidění v  muzeu  
5. i 9. června 2018.

9. a 10. června je naplánován Víkend 
otevřených zahrad s odborným komen-
tářem a zajímavým workshopem kyano-
typie.  Poslední školní den (29. června) 
mohou žáci a studenti slavnostně završit 
fotografováním v Seidelově ateliéru. S vy-
svědčením – dobrým i  špatným– foto-
grafujeme zdarma a poté vám fotografie 
zašleme v ozdobném rámečku na email. 
Večer téhož dne si bude možné zpříjem-
nit prohlídkou a  promítáním fotografií 
v zahradě za svitu měsíce.

Deset let Musea Fotoateliér Seidel

32. ročník Festivalu komorní hudby Vítězové soutěže 
Concertino Praga 
redakce

Absolutními vítězi 52. ročníku rozhla-
sové soutěže Concertino Praga, kterou 
organizuje Český rozhlas, se stali bratři 
Bence a Márton Bubregovi z Rakouska. 
Talentovaní muzikanti mají za sebou de-
but v newyorské Carnegie Hall či vídeň-
ském Wiener Konzerthaus. 

Mladí hudebníci nyní vyrazí na turné 
po jižních Čechách, kde se také představí 
vítězové kategorie trio – Trio Illimitato 
z  Německa. Mezi dalšími účinkujícími 
budou dále nositelé druhých cen – Trio 
Bacewicz z Polska, Codam String Quar-
tet z Bulharska a Woodwind Instruments 
Quintet z  Ruska. Českou republiku za-
stupuje Duo Martinka – Gráf, kteří obsa-
dili 2. místo v kategorii duo. Pod záštitou 
starosty Dalibora Cardy budou hudební-
ci vystupovat 11. června 2018 v Českém 
Krumlově v zámeckém Maškarním sále. 
Více na: http://www.rozhlas.cz/
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na měsíc červen jsme pro vás opět 
připravili další novinky z fondů naší 
knihovny, tentokrát se zaměřením 
na kvalitní tituly, které zatím unikly 
čtenářské pozornosti. Pevně věří-
me, že si vyberete. 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.

Bondy, Egon: 
Básnické spisy I. – III.
Soubor představuje poprvé v  úpl-
nosti básnickou tvorbu jednoho 
z  nejvýznamnějších českých spiso-
vatelů 20. století. Obsahuje i  nově 
objevené či zrekonstruované texty. 
Dílo doplňuje rozsáhlý ediční aparát.

Shannová, Samantha:
A zrodí se píseň
Třetí díl bestselleru Kostičas. Čtivý 
příběh s  prvky dystopie odehrávají-
cí se mezi jasnovidci v  londýnském 
podsvětí zaujme příznivce žánru ur-
ban fantasy.

Prokůpek, Tomáš: 
Před komiksem
Kniha podrobně mapuje tendence, 
které vedly k ustavení české a sloven-
ské komiksové tvorby ve 2. polovině 
19. století. Bohatě ilustrovaná publi-
kace přináší řadu ukázek z dobových 
periodik vycházejících na území teh-
dejšího Rakouska-Uherska.

Prowse, Amanda: 
Pomněnčino dítě
Román ze života, který chytne 
za  srdce. Dojemný příběh o  lásce, 
bolesti a  zklamání ve  vztahu dvou 
mladých lidí potýkajících se s  raso-
vými předsudky.

Váchal, Josef: 
Až do hrobu tmavýho
Vzájemná korespondence výtvar-
níka J. Váchala a jeho žáka J. Hodka 
představuje zásadní informační pra-
men pro zájemce o  Váchalův život, 
zároveň však, svou autentičností, pů-
sobí jako román v dopisech.

www.knih-ck.cz

Kateřina Viktorová 
Mezinárodní hudební festival 

Český Krumlov

Koncert V pátek 3. srpna se v Zámec-
ké jízdárně uskuteční koncert španělské-
ho klavíristy Javiera Perianese, patřícího 
nepochybně mezi současnou světovou 
špičku. Podle kritiky Perianes svou in-
terpretací propůjčuje hudbě jen lehce 
postřehnutelnou specifi ckou andalus-
kou citlivost a jeho elegantní a emotivní 
hra je obdařená mimořádnou virtuozi-

tou. Perianes spolupracoval s  takovými 
dirigentskými velikány, jakými jsou 
Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Lorin 
Maazel nebo Daniel Harding, a  vystu-
poval s  prestižními orchestry jako Ví-
deňská a Londýnská fi lharmonie, BBC 
Philharmonic Orchestra, Orchestre de 
Paris či Cleveland Orchestra. V  jeho 
repertoáru fi gurují kromě klasických 
děl klavírní literatury také skladby méně 
známých španělských autorů. Za dopro-
vodu Filharmonie Bohuslava Martinů 
a  pod taktovkou venezuelského diri-

genta Manuela Hernández-Silvy zahraje 
Griegův Klavírní koncert a moll op. 16, 
který dodnes zůstává v  oblibě pro své 
originální severské melodie a harmonie 
a s tím spojený výraz jisté melancholie. 
Na  koncertě zazní také vrcholná sym-
fonická díla z pera Leoše Janáčka Taras 
Bulba a Sinfoniett a. V pátek 27. červen-
ce vystoupí společně se Symfonickým 
orchestrem Českého rozhlasu pod ve-
dením rakouského dirigenta Christiana 
Schulze jedna z  nejvýznamnějších ko-
rejských umělkyň současnosti, violon-
cellistka Mee-Hae Ryo. Vedle Brahm-
sovy Symfonie č. 2 D dur na programu 
zazní jeden z  nejkrásnějších violonce-
llových koncertů – Dvořákův Koncert 
pro violoncello a orchestr h moll. Hold 
významné české hudební osobnosti, 
hudebnímu pedagogovi Emilu Fried-
mannovi Kossuthovi, vzdá 10. srpna 
za  doprovodu Filharmonie Hradec 
Králové německá houslistka Tanja Bec-
ker-Bender. Kossuth, od jehož narození 
uplyne v letošním roce sto deset let, pů-
sobil přes půl století ve Venezuele, kde 
zanechal nesmazatelnou stopu. Koncert 
uvede skladba E. Elgara s názvem Salut 
d´amour a vrcholem večera bude Sym-
fonie č. 4 e moll Johannesa Brahmse.

Pouze pro občany města Český Krumlov přinášíme 

slevu 50% na nákup 2 vstupenek na tyto koncerty:
26/7 Cigánski Diabli – Carmen Fantasy by Gypsy Devils (Zámecká jízdárna)
27/7 Mee-Hae Ryo (Zámecká jízdárna)
03/8 Javier Perianes (Zámecká jízdárna)
10/8 Tanja Becker-Bender (Zámecká jízdárna)
11/8 Česko-slovenský večer (Pivovarská zahrada)
Předprodej vstupenek se slevou 50% po předložení tohoto kuponu: 
Infocentrum Český Krumlov, náměstí Svornosti 2, tel.: 380 704 621
Od 20. 7. 2018 také v kanceláři firmy Auviex, s.r.o., Latán 37, 1.patro

20. 7. – 11. 8. 2018
ČESKÝ KRUMLOV

SLEVA 50 %

FK_Noviny_CK_Kupon_91.5_64.indd   1 11/05/2018   14:45:12

Alena Švepešová
Základní umělecká škola 

Český Krumlov

Úspěch Celkem patnácti žákům ZUŠ 
Český Krumlov se v letošních krajských 
kolech soutěže základních uměleckých 
škol České republiky ve hře na dechové 
nástroje a v sólovém a komorním zpěvu 
(duo, kvarteto) podařilo zvítězit a získat 
navíc limitovaný postup do  ústředních 
kol, která proběhla v  uplynulých dvou 
týdnech v Praze a v Turnově.

Ústřední kola se rovnají mistrovství 
republiky a jsou krásným setkáním dětí, 
studentů a pedagogické veřejnosti, kteří 
vkládají svůj um, srdce a píli do hudeb-
ního vzdělání. Člověk žasne, jakých vy-
nikajících výkonů lze v českých zuškách 
u žáků dosáhnout.

Krumlováci si vedli opět výborně! 
Vítězství ve  fl étnové soutěži si přivezla 
Veronika Holcová, zároveň se stala ab-
solutní vítězkou ústředního kola soutě-

že základních uměleckých škol České 
republiky ve  hře na  příčnou fl étnu. 
Svým vysoce muzikálním i  technicky 
bravurním výkonem nadchla publikum 

i na závěrečném koncertě vítězů v Břev-
novském klášteře v neděli 6. května. Ob-
rovskou radost z Verunčina úspěchu má 
zejména její učitelka Kristýna Špejtko-
vá, která dostala od poroty zvláštní oce-
nění za pedagogickou práci. I další dvě 
její žačky si vedly skvěle (A. Matoušková 
2. místo, B. Dvořáková 3. místo, každá 
ve své věkové kategorii).

Výborně připravil své žáky pedagog 
Ladislav Kočár. Jednu z  1. cen ve  hře 
na  trubku získal Petr Hrubeš, 2. ceny 
si vyhráli trumpetisté R. Pejchalová 
a  O. Šimeček a  tubista M. Dolanský. 
Také pěkný výkon hobojistky Elišky 
Hošnové ze třídy Jany Kordové porota 
ocenila druhým místem. Na těchto mi-
mořádných úspěších měly nemalý podíl 
korepetitorky Jana Jarošová, Lucie Smit-
ková a Jitka Šlechtová.

V  pěveckém ústředním kole, jehož 
náročné organizace se výborně ujala 
turnovská ZUŠ, si vyzpívalo kvarte-
to (Turnhöferová, Holcová, Smeykal, 
Fux) ze třídy Lukáše Holce 2. cenu 
a 3. cenu duo (Velek, Maleček). B. Štefk o-
vá ze třídy Zuzany Vrbové v sólovém zpě-
vu získala čestné uznání. Všichni přijeli 
z krásnými zážitky. Zvláštní ocenění udě-
lila porota klavíristovi Michaelu Bartošo-
vi za  klavírní doprovod. Úspěch krum-
lovské ZUŠky v celostátním měřítku byl 
v letošním roce opravdu mimořádný!

Koncerty klasické hudby v Zámecké jízdárně 
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu

Žáci dechového oddělení krumlovské 
ZUŠ patří k nejlepším v republice

Zleva Michal Dolanský, Petr Hrubeš 
a Ondřej Šimeček.                Foto: archiv ZUŠ
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Jan Vozábal
Městské divadlo Český Krumlov

Ve dnech 22.–24. 6. 2018 pro-
běhne v Českém Krumlově již  
32. ročník Slavností pětilisté 
růže, jež pořádá město Český 
Krumlov, Městské divadlo Čes-
ký Krumlov a Českokrumlovský  
rozvojový fond.

 

DŮLEŽITÉ
 vstupné na akci bude uplatněno v pá-

tek a v sobotu
 v  pátek, sobotu a  neděli bude uplat-

něna uzávěra města pro vjezd vozidel 
do centra města (viz dále)

 letos jsou opět vydávány NÁRAM-
KOVÉ VSTUPENKY, umožňující 
rychlejší kontrolu a odbavení u vcho-
du do  města. Vstupenky jsou vyro-
beny z  odolného materiálu, který 
umožňuje bezproblémové vícedenní 
používání.

 občané vnitřního města i  pracující 
ve dnech slavností v prostoru záboru 
veřejného prostranství se musí pro-
kázat vstupenkou při průchodu kon-
trolními místy (viz dále)

 více informací a program akce najde-
te na  www.slavnostipetilisteruze.eu, 
nebo www.ckrumlov.info/slavnosti

ZÁBOR VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 
a VSTUPNÉ NA AKCI

V letošním roce je vstupné vybíráno 
na  území vnitřního města na  základě 
pravomocného rozhodnutí Rady města 
Český Krumlov. Jedná se o  ulice Hor-
ní, Kostelní, nádvoří Prelatury, Parkán, 
Masná, Šatlavská, Radniční, náměstí 
Svornosti, Nové Město, Formanská, 
Latrán – od  Červené brány, Klášterní 
dvůr, Klášterní, Zámecké schody, Ká-
jovská, Na Louži, Hradební ulice, navi-
gace podél řeky v  Hradební ulici, ulice 
Široká včetně Ostrova, Panská, Panen-
ská, Soukenická, Dlouhá, prostor za ho-
telem Dvořák k ul. Radniční, Linecká - 
od Benešova mostu, Městský park.

VSTUPNÉ
pro obyvatele 
vnitřního města

Osoby s trvalým bydlištěm na území 
záboru veřejného prostranství budou 
doručeny volné vstupenky. Jako podklad 

pro vydání volných vstupenek používá-
me výstup z  evidence obyvatel (pouze 
jména a  adresy) dle trvalého bydliště. 
Proto ti, kteří nemají trvalé bydliště 
v místech záboru a  trvale bydlící cizin-
ci, volné vstupenky neobdrží. V  tomto 
případě se můžete obrátit ve  dnech od   
13. do 21. června na tel.: 380 727 365, 
nebo 380  711  775, nebo osobně kaž-
dý všední den od  8.00 do  16.00 hodin 
v  kanceláři divadla. Tuto vstupenku je 
nutno nosit v pátek i sobotu, kdy je vy-
bíráno vstupné na akci.

VSTUPNÉ
pro obyvatele 
města Český Krumlov

Obyvatelům Českého Krumlova 
poskytujeme zvýhodněnou vstupenku 
na  celé slavnosti za  100 Kč. Tyto vstu-
penky lze zakoupit pouze v  předpro-
deji (viz kontakty dále), a  to do  pátku  
22. června do  14.00 hodin. Při koupi 
vstupenek musíte věrohodně prokázat 
trvalé bydliště v  Českém Krumlově. 
Maximální počet vydaných vstupenek je  
5 ks. Tuto vstupenku je nutno nosit 
v pátek i sobotu, kdy je vybíráno vstup-
né na akci. Na branách do města ve dnech 
slavností již tyto vstupenky zakoupit nelze!

VSTUPNÉ 
pro podnikatele a jejich
zaměstnance s provozovnou
v centru města

Pro provozovny na území tohoto zá-
boru, jsme připravili opět volné nepro-
dejné vstupenky pro zaměstnance, kteří 
budou ve dnech slavností v zaměstnání. 
Tuto vstupenku je nutno nosit v  pá-
tek i v sobotu, kdy je vybíráno vstupné 
na  akci. Vstupenky si můžete vyzved-
nout od  13. do  21. června v  kanceláři 
divadla. Vzhledem k nutnosti průkazné 
evidence požadujeme potvrzený jmen-
ný seznam zaměstnanců, kteří jsou 
v  pracovněprávním vztahu a  budou 
ve dnech slavností v zaměstnání. Vzhle-
dem k  zneužívání tohoto systému byla 
pravidla vydávání volných vstupenek 
zpřísněna, děkujeme vám za pochopení 
a spolupráci. Pro usnadnění jsme pro vás 
vytvořili formulář, který vám bude do-
dán do poštovních schránek, nebo si jej 
můžete vyzvednout v kanceláři divadla, 
případně vám jej zašleme v elektronické 
podobě. Telefonické dotazy zodpoví 
Simona Trojanová na tel. 380 727 365, 
nebo 725 545 124.

VSTUPNÉ 
pro návštěvníky akce, 
ubytované ve městě 
a organizované skupiny

Všichni návštěvníci akce, tj. i návštěv-
níci ubytovaní v  ubytovacích zaříze-
ních v  historickém centru města, jsou 
povinni uhradit vstupné. Prosíme vás, 
abyste své obchodní partnery a klienty 
upozornili na fakt, že v pátek 22. a v so-
botu 23. června bude vstup do  města 
možný pouze s  platnou vstupenkou, 
abychom společně předešli případným 
nedorozuměním. Děkujeme!   

 jednodenní vstupné: pátek – dospělí 
200 Kč (9 EUR), sobota – dospělí 
300 Kč (13 EUR)

 dvoudenní vstupné (permanent-
ní vstupenka): dospělí 300 Kč  
(13 EUR), studenti 150 Kč (7 EUR) 
– pro držitele ISIC, ITIC karet, děti 
do 15 let 75 Kč (3 EUR)

 organizované skupiny, hromadné ob-
jednávky 250 Kč (11 EUR) - pro sku-
piny nad 10 osob na základě písemné 
objednávky

 vstup zdarma: děti do 10 let, návštěv-
níci v autentických historických kos-
týmech (gotika, renesance, baroko), 
držitelé ZTP a ZTP/P

Vstupenky jsou v  již v  předprodeji 
v  níže uvedených předprodejích. Vstu-
penky vám též rádi zašleme na dobírku, 
nebo připravíme k osobnímu vyzvednu-
tí. Objednávky můžete zasílat elektro-
nicky na vstupenky@divadlock.cz, nebo 
se obrátit na níže uvedené předprodeje.

POJIŠTĚNÍ AKCE
Vzhledem k  velké návštěvnosti mají 

pořadatelé akce sjednáno úrazové po-
jištění návštěvníků a  pojištění odpo-
vědnosti za  škody. V  případě nutnosti 
neprodleně kontaktujte ředitele Měst-
ského divadla Český Krumlov na  tel.: 
602 33 11 62, nebo elektronickou poš-
tou na adresu info@divadlock.cz 

PARKOVÁNÍ 
A VJEZD DO MĚSTA

Město bude uzavřeno pro vjezd 
motorových vozidel v pátek 22. června 
od  12.00 hodin do  24.00 hodin. V  so-
botu 23. června bude město uzavřeno 
pro vjezd motorových vozidel od  8.00 
do  1.00 hodin, zásobování bude mož-
né nejpozději do  9.00 hodin. Hlavní 

historický průvod projde městem v so-
botu v 15.00 hodin. V neděli 24. června 
bude omezen průjezd městem od 10.00 
do  16.00 hodin. V  nejnutnějších pří-
padech kontaktujte naše informační 
středisko na tel.: 380 727 369.

HUDEBNÍ PRODUKCE
V  případě, že máte zájem obohatit 

program slavností pro své hosty jakou-
koliv hudební produkcí ve vašem zaříze-
ní, žádáme vás o respektování programu 
Slavností pětilisté růže. Konkrétně pak 
žádáme, abyste se vyhnuli hlasitým hu-
debním produkcím v exteriérech, které 
negativně ovlivňují probíhající produk-
ce v  rámci hlavního programu a  dodr-
žovali platné vyhlášky města. Budeme 
velice rádi, budete-li své záměry konzul-
tovat s  námi, abychom si dohodli kon-
krétní podmínky a  časy k  oboustranné 
spokojenosti.

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
Upozorňujeme na konání slavnostní-

ho ohňostroje, a to v sobotu 23. června 
od  24.00 hodin. Patnáctiminutový oh-
ňostroj bude odpálen z  jižních zámec-
kých teras a  za  objektem zámku z  pro-
storu u Chvalšinského potoka.

INFOSERVIS 
VE DNECH SLAVNOSTÍ

V  případě jakýchkoli problémů 
či dotazů se můžete kdykoli obrátit 
na  pracovníky Městského divadla, tel.: 
380 727 369, na kterém je ve dnech slav-
ností stálá informační služba. Do pátku 
22. června a  opět po  skončení slav-
ností můžete informace získat na  tel.: 
380 711 775. 

PŘEDPRODEJ
 INFOCENTRUM Český Krumlov
 náměstí Svornosti 2
 tel.: +420 380 704 622-3
 e-mail: info@ckrumlov.info
 www.ckrumlov.cz/info

 UNIOS TOURIST SERVICE
 Zámek 57 – 1. nádvoří
 tel.: 380 725 110, 380 725 119
 e-mail: tourist.service@unios.cz

 MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ 
KRUMLOV, Horní Brána 2

 tel. + fax: +420 380 711 775
 e-mail: vstupenky@divadlock.cz
 www.divadlo.ckrumlov.cz

Informace o Slavnostech pětilisté růže 
pro obyvatele a podnikatele
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www.ckrumlov.cz/obcan

10:00 - 21:00
15:00 - 24:00 
15:00 - 22:00
15:00 - 24:00
16:00 - 24:00

10:00 - 21:00
10:00 - 24:00 
10:00 - 22:00
10:00 - 23:00 
11:00 - 24:00
           

10:00 - 16:00
10:00 - 15:00
10:00 - 16:00
 
11:00 - 15:00 
11:00

14:00
15:00
15:30 

HISTORICKÝ TRH NA ZÁMKU A V ŠIROKÉ ULICI
HISTORICKÝ PROGRAM V CENTRU MĚSTA - hudební, taneční, divadelní a kejklířská vystoupení 
DOBOVÉ VOJENSKÉ LEŽENÍ V MĚSTSKÉM PARKU
KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV - historický program, řemeslná ulička, dobový trh, expozice  a výstavy, ukázky výcviku dravců
PIVOVARSKÉ ZAHRADY - historický program, historická gastronomie, dobové atrakce pro děti
RYCHTÁŘSKÝ PRŮVOD MĚSTEM : Kláštery - I. zámecké nádvoří - Latrán - Široká ul. - náměstí Svornosti
ZAHÁJENÍ 32. ROČNÍKU SLAVNOSTÍ NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI  
OHŇOVÝ PRŮVOD MĚSTEM ve stylu gotiky se slavnostním ohňovým zakončením: Horní ulice - náměstí Svornosti - Pivovarské zahrady
NOC OHNĚ A HUDBY V ULICÍCH MĚSTA 

HISTORICKÝ TRH NA ZÁMKU A V ŠIROKÉ ULICI
HISTORICKÝ PROGRAM V CENTRU MĚSTA - hudební, taneční, divadelní, kejklířská  a komediantská  vystoupení, hry pro děti i dospělé
DOBOV É VOJENSKÉ LEŽENÍ V MĚSTSKÉM PARKU
KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV- historický program, řemeslná ulička, dobový trh, expozice  a výstavy, ukázky výcviku dravců
PIVOVARSKÉ ZAHRADY - historický program a atrakce pro děti, historická gastronomie, střelnice, lovecké dovednosti
SLAVNOSTNÍ HISTORICKÝ PRŮVOD MĚSTEM: Horní ulice - náměstí Svornosti - Pivovarská ulice 
MALÝ FESTIVÁLEK STŘEDOVĚKÉ HUDBY NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
OHŇOVÝ PRŮVOD MĚSTEM ve stylu renesance se slavnostním ohňovým zakončením: Horní ulice - náměstí Svornosti - Pivovarské zahrady
NÁLODNÍ DIVADLO NA ŘECE VLTAVĚ
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ na jižních zámeckých terasách a nad zámkem Český Krumlov 

HISTORICKÝ TRH NA ZÁMKU A V ŠIROKÉ ULICI
KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV - historický program, řemeslná ulička, dobový trh, expozice  a výstavy, ukázky výcviku dravců
DOBOVÉ VOJENSKÉ LEŽENÍ V MĚSTSKÉM PARKU
HUDEBNÍ MATINÉ - MĚSTSKÝ PĚVECKÝ SBOR PERCHTA
HISTORICKÝ PROGRAM NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
ŽIVÉ ŠACHY NA OTÁČIVÉM HLEDIŠTI V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ  
HISTORICKÝ PRŮVOD MĚSTEM: Zámecká zahrada - náměstí Svornosti - Horní ulice  
ZAKONČENÍ SLAVNOSTÍ NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 

Sobota 23. 6.

Neděle 24. 6.

INFORMAČNÍ SERVIS: INFOCENTRUM Český Krumlov  |  Nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov  |  tel.: +420 380 704 622-3
e-mail: info@ckrumlov.info  |  www.ckrumlov.info 

 

22. - 24. 6. 2018

Pátek 22. 6. 

Téma: 50. výročí založení tradice Slavností pětilisté růže 

15:00                
17:00 - 24:00
21:45                 
22:00     
24:00

17:30
18:00
21:45 
23:00 - 24:00


