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První letní měsíc 
otevírá v  Krum-
lově čas festivalů, 
slavností, koncer-

tů a  venkovních programů. Naše 
město nabízí neuvěřitelné množství 
kulturních příležitostí pro děti i do-
spělé a já věřím, že si předprázdni-
nový čas zpestříte návštěvou nejedné 
z akcí.  

Pro mě osobně jsou mimořádným 
počinem Slavnosti pětilisté růže. 
A  to jak programovým rozsahem, 
tak atmosférou, kterou do  města 
přináší. Na tři dny se můžeme vrá-
tit a  nahlédnout do  dob Rožmber-
ků, poučit se historií a  zkusit si ji 
zažít na vlastní kůži. A to doslova. 
Převléknout se do  kostýmů a  být 
na  chvíli někým jiným, nebo je jen 
sledovat a obdivovat.

Další fenoménem, který je s  na-
ším městem neodmyslitelně spjat, je 
otáčivé hlediště. Každý rok se tam 
vypravuji za jednou z premiér a rád 
bych tu zmínil úžasné představení 
pro děti Ztracený svět. Vezměte své 
ratolesti za dobrodružstvím, kdy se 
v zámecké zahradě prohánějí dino-
sauři. Bude to pro ně nezapomenu-
telný zážitek. 

Vyjmenovat hudební nabídku, 
nebo doporučit nějaký z  připravo-
vaných koncertů, je prakticky ne-
možné. Z  mnoha a  mnoha stylů si 
vybere opravu každý. Přeci jen ale 
uvedu jeden z  festivalů. Po  dlouhé 
době se do  Krumlova vrací staro-
nový Festival staré hudby. Jde o spe-
cifický žánr, kde jsou užity repliky 
historických nástrojů, koncerty se 
konají v sakrálních objektech, které 
přidávají hudbě na autentičnosti.

Ačkoli je červen hektickým ob-
dobím, kdy se snažíme dokončit 
dlouhodobé úkoly v  práci, studenti 
na poslední chvíli vylepšují známky, 
plánujeme a  organizujeme si dovo-
lené, zkusme se na  chvíli zastavit, 
poslechněme si pěkný koncert, nebo 
vyrazme na divadelní představení.

Přeji vám všem příjemný červen!

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 27. červ-
na 2019 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v  Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. On-
line přenos sledujte na webových strán-
kách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Jednání 
zastupitelstva

Festival staré hudby
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Žáci poměřili síly v branném závodu

Info ke Slavnostem pětilisté růže
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Čtěte dále na str. 3

Radka Ondriášová
Odbor financí

Rozpočet Jeden milion korun. To 
je částka, kterou se rozhodli zastupi-
telé vyčlenit na projekty, které budou 
letos opět obyvatelé sami navrhovat 
a  jejichž realizace se předpokládá 
v příštím roce. 

Participativní rozpočet se pomalu 
stává součástí života Českého Krum-
lova a pomáhá zapojení a vtažení vět-
šího počtu občanů města, organizací 
působících na  území města a  podni-
katelů do rozhodování a přípravy dění 
ve  městě, zlepšení komunikace a  vy-
tvoření pocitu sounáležitostí s  měs-
tem i mezi sebou, zlepšení podmínek 
života v  okrajových částech města 
na základě konkrétní poptávky a také 
podpoře okrajových zájmů a aktivit.

Občanech mohou své námě-
ty a  projekty předkládat od  1. do   

30. června 2019 prostřednictvím for-
muláře, který je k  dispozici na  webu 
www.rozpocet.KrumlovSobe.cz, nebo 
v  tištěné podobě na  podatelně měst-
ského úřadu.

V průběhu července a srpna budou 
navrhovatelé kontaktováni koordi-
nátorem participativního rozpočtu 
k případnému dopracování, souběžně 
pak bude probíhat posouzení projektů 
z hlediska souladu se zásadami.

V září budou projekty představeny 
veřejnosti. Obyvatelé budou seznáme-
ni s předloženými náměty a s projekty, 
které splnily podmínky, následně bu-
dou předmětem hlasování. Říjen mají 
předkladatelé na kampaň, v níž by své 
projekty měli dostat do  povědomí 
svých spoluobčanů, svého okolí, aby 
pro své projekty získali co nejvíce hla-
sujících. 

To, jak byli úspěšní, zjistí při hlaso-
vání v listopadu.

Závod Na  konci dubna pořádalo 
město Český Krumlov první ročník 
branného závodu, který měl prověřit 
nejen tělesnou zdatnost, ale i  vědo-
mostní znalosti žáků 6. až 9. tříd zá-
kladních škol z Českokrumlovska. Bě-
hem čtyřkilometrového úseku závodní 
trati v lese na Dubíku plnila šestičlenná 
družstva 15 úkolů na  osmi stanoviš-
tích. Na  soutěžící čekaly vědomostní 
testy z  historie naší vlasti a  Armády 
ČR, člunkový běh, leh sedy, poskyto-
vání první pomoci, transport raněné-
ho, kliky, dřepy, práce s mapou a buzo-
lou, uzlování, lanová překážka, odhad 
vzdálenosti, střelba ze vzduchovky, 
hod granátem do dálky a na cíl. 

Nejlépe si s touto tratí a všemi úko-
ly poradila družstva na  1. místě ZŠ 
Křemže, 2. místo obsadila ZŠ Větřní 
a 3. místo patří ZŠ Za Nádražím. Všem 
závodníkům gratulujeme k jejich vytr-
valosti, s jakou dané úkoly plnili a těší-
me se na další závod zase za rok!

Startuje třetí ročník 
participativního rozpočtu

Foto: Radim Rouče
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aktuálně Zastupitelé se představují
RADNICE Přinášíme další díl seriálu s medailonky členů nově zvoleného českokrumlovského zastupitel-
stva. V několika řádcích se zastupitelé představují a jmenují oblasti, kterým se budou věnovat. 

Zbyněk Toman
zastupitel za ODS,

41 let

V Českém Krumlově 
jsem se narodil před více než 40 roky 
a  nepřetržitě zde žiji. Mám dva syny, 
Matěje a  Štěpána. Jsem zde spokoje-
ný a  téměř si nedovedu představit žít 

trvale na jiném místě. Nyní jsem oby-
vatelem historického centra našeho 
města. Mezi mé záliby patří zejména 
sport (fotbal, hokej, tenis).

Svým profesním zaměřením jsem 
stavař. Z toho vychází i mé směřování 
ve funkci zastupitele. Snažím se pomo-
ci v  investiční činnosti, územním plá-
nování, ale i  sportu. Snažím se hledat 

reálné cíle a nestavět „vzdušné zámky" 
pro zalíbení občanům města. Chci, aby 
lidé měli radost, že jsou obyvateli Čes-
kého Krumlova, a byli na to pyšní.

Jsem předsedou kontrolního výbo-
ru zastupitelstva města a  členem ko-
mise pro investice a majetek. Můžete 
mě kontaktovat na  emailové adrese: 
zbynek.toman@seznam.cz.

Václav Velek
zastupitel 

za PRO 2016, 37 let

Vážení a milí Krum-
lováci, mezi zastupiteli patřím v tom-
to volebním období k  nováčkům. 
Do  komunální politiky jsem se pus-
til hlavně z  důvodů nespokojenosti 
se současným směřováním města, 
které se dle mého názoru vzdaluje 
svým obyvatelům. Nejen mne trápí 
nedostupnost bydlení, špatná dopra-

va a nedostatečné investice do oprav 
a  budování infrastruktury. Udivuje 
mne, že město takového významu 
si neumí s  těmito problémy řádně 
poradit. I  když je situace ve  vedení 
radnice nepříznivá a  opoziční zastu-
pitel je brán často na nemilost, budu 
se snažit ze všech sil, aby naše město 
fungovalo pro všechny své občany 
bez rozdílu.

Denně s  vámi hovořím a  snažím 
se řešit vaše problémy přímo na  za-
stupitelstvu nebo na  konkrétních od-

borech městského úřadu. A  proto, že 
svůj zastupitelský mandát, který jste 
mi propůjčili, vnímám maximálně 
zodpovědně, rozhodl jsem se společ-
ně s kolegou a kamarádem Vojtěchem 
Němcem otevřít pro nás Krumlováky 
společnou kancelář v ulici Horská 325 
– nedaleko od soudu, kde vás rádi při-
vítáme a budeme se snažit vám být ze 
všech sil nápomocni tak, jako to dělá-
me doposud. Kontaktovat mne může-
te na emailu v.velek@gmail.com, budu 
se těšit na setkání s vámi.

Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje 

a kontroly veřejných zakázek

Projekt V  letech 2016-2017 byl 
na území obce s rozšířenou působnos-
tí Český Krumlov realizován projekt, 
jenž za rok a půl své existence propo-
joval organizace, instituce i  jednotliv-
ce, kteří mají zájem o oblast vzdělávání 
či se jich vzdělávání týká.

Vznikla tak neformální, avšak širo-
ká platforma spolupráce. Výstupem 
projektu byl závěrečný dokument tzv. 
„Místní akční plán rozvoje vzdělává-
ní", který je ve  své podstatě strategií 
rozvoje vzdělávání na Českokrumlov-
sku do  roku 2023, zahrnující Akční 
plán na školní rok 2018/2019. 

Čtyřletý projekt Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II (zkratka MAP 
II) navazuje na  aktivity z  předchozí-
ho projektu. Realizátorem projektu 
je Místní akční skupina Blanský les 
– Netolicko o.p.s. Svou účast v tomto 

partnerství, ochotu dále spolupraco-
vat a  společně se podílet na  rozvoji 
kvality vzdělávání v regionu potvrdily 
s  výjimkou jedné všechny základní 
a  mateřské školy v  území. Projekt je 
realizován za  podpory a  aktivní spo-
lupráce nejen samotných škol a  škol-
ských zařízení, ale i  jejich zřizovatelů 
a  dalších zainteresovaných organizací 
v regionu. 

V  rámci projektu nejen monito-
rujeme, aktualizujeme a  hodnotíme 
zpracované strategické dokumenty, 
ale nadále se setkáváme, diskutujeme 
a  sdílíme zkušenosti, potřeby a  nápa-
dy. Současně provádíme hloubkovou 
analýzu školství, mapujeme zejména 
stav nastavení rovných příležitostí 
ve zdejších školách a na základě toho 
navrhujeme a  realizujeme konkrétní 
opatření a  činnosti vedoucí k  rozvo-
ji kvalitního vzdělávání dětí a  žáků 
do 15 let. Pomáháme školám pracovat 
na svém rozvoji aplikováním strategic-
kého plánování. 

A  co nás čeká v  příštím školním 
roce? Plánujeme realizovat worksho-
py a  jiné vzdělávací akce pro odbor-
nou, ale i  laickou veřejnost. „V  cen-
tru zájmu všech akcí, které probíhají 
v rámci projektu, jsou zejména témata 
rovných příležitostí ve  vzdělávání, 
čtenářské a  matematické gramotnos-
ti,“ sdělila hlavní manažerka projektu 
Mirka Machová. Pro vysoký zájem 
bude i  nadále na  vybraných školách 
pokračovat akce Laboratoř na  ko-
lečkách, interaktivní program, který 
pomocí mikroskopové techniky při-
bližuje dětem od  předškolního věku 
okolní mikrosvět. V říjnu tohoto roku 
proběhne v  Českém Krumlově již 
třetí ročník úspěšné akce Burza škol, 
jednodenní prezentace středních škol 
a  odborných učilišť primárně z  Jiho-
českého kraje. V  září budou na  zá-
kladních školách, které o to projevily 
zájem, spuštěny programy primární 
prevence. Všechny aktivity jsou cílo-
vým skupinám v rámci projektu nabí-
zeny bezplatně. 

Aktuality, pozvánky na  semináře, 
kurzy a  workshopy, nabídky mož-
né spolupráce i  termíny dalších akcí 
můžete sledovat na  našich webových 
stránkách www.mapvzdelavani.cz.

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

 
Počtvrté za sebou se Měst-
ský úřad Český Krumlov 
zařadil mezi nejpřívětivější 
úřady Jihočeského kraje. 
V soutěži, která mapuje pří-
větivost a otevřenost měst-
ských úřadů vůči občanům, 
se umístil na bronzové příč-
ce za Českými Budějovicemi 
a Táborem. 

 
Ocenění V  polovině května 
proběhl čtvrtý ročník slavnostní-
ho předávání ocenění Přívětivý 
úřad v kategorii obcí s rozšířenou 
působností. Do  letošního roč-
níku soutěže, kterou vyhlašuje 
Ministerstvo vnitra, se přihlásilo 
celkem 146 měst a  obcí a  nej-
přívětivější úřady byly opět vy-
hlašovány v  jednotlivých krajích 
a  celorepublikově. Úřady jsou 
v  soutěži hodnoceny z  hledisek 
dostupnosti, transparentnosti 
nebo komunikace.

Českokrumlovský městský 
úřad se umístil na  třetím místě 
v  kraji. „Za  toto potvrzení naší 
dobré práce jsme moc rádi a vel-
mi si ho vážíme. Nadále pracu-
jeme na zlepšování a rozšiřování 
našich služeb, nyní se například 
zaměřujeme na  digitalizaci dat 
a  aktualizaci vlastního mapové-
ho portálu, abychom občanům 
nabídli moderní, dostupnou 
a  přívětivou veřejnou správu,“ 
uvádí tajemník městského úřa-
du Radim Rouče. 

Městské úřady byly hodnoce-
ny na základě šesti desítek kritérií. 
Sledovala se například možnost 
online objednání a  sledování vy-
tížení přepážek, počet úředních 
hodin, možnosti plateb, existen-
ce aplikace pro hlášení závad, ale 
i bezbariérový přístup do budovy.

Hodnocení se také týkalo 
transparentnosti úřadu. Sem pat-
ří zveřejňování materiálů z jedná-
ní zastupitelstev na  webu města, 
aplikace rozklikávacího rozpočtu 
nebo zveřejnění oficiální strategie 
rozvoje města. 

Městský úřad 
se stal třetím 
nejpřívětivějším 
v kraji

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II 

Projekt "MAP II – ORP Český Krumlov", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622, je 
spolufinancován Evropskou unií.
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Radka Ondriášová
Odbor financí

Pokračování ze str. 1

Rozpočet Město je rozděleno 
do  devíti oblastí, které jsou územně 
celistvé, vycházející z  katastrálních 
území, s  historickou vazbou v  území, 
vnitřně propojené, s  různým počtem 
trvale bydlících obyvatel. Konkrétně 
jsou to tyto části města: Domoradice, 
Horní Brána, Latrán, Nové Dobrkovi-
ce, Nádražní Předměstí, Nové Spolí, 
Plešivec, Slupenec, Vyšný (viz mapová 
příloha). Do projektu nejsou zahrnuty 
části Vnitřní Město a Latrán, nacháze-
jící se v městské památkové rezervaci.

Zásady 3. ročníku 
participativního rozpočtu 

 v  rozpočtu města pro rok 2020 
bude na  zajištění realizace vítěz-
ných projektů vyčleněna celková 
částka 1 000 000 Kč (alokace);

 správní území města je rozděleno do   
9 oblastí – územně celistvých území;

 celková alokace je do  těchto 9 ob-
lastí rozdělena kombinací paušální 
částky a částky podle počtu obyva-
tel (klíč je orientační, konečná část-
ka je zaokrouhlena);

 do  systému není navrženo území 
MPR, které je dlouhodobě pod-
porováno prostřednictvím jiných 
zdrojů, např. z programů regenerace

 projekty, které mohou být podpo-
řeny – financovány z participativní-
ho rozpočtu;
 jedná se o veřejně přístupné pro-

jekty dostupné všem obyvatelům 
(děti, rodiče, dospělí, senioři, 
zdravotně postižení atd.);

 přípustné jsou investiční i  nein-
vestiční (tzv. měkké i tvrdé) pro-
jekty;

 v  případě projektů investičního 
charakteru musí být v  souladu 
s územním plánem, příp. s další-
mi koncepcemi, územními, urba-
nistickými a  architektonickými 
studiemi či investičními záměry 
města;

 předpokládané náklady projektu 
musí být maximálně ve výši alo-
kace pro danou lokalitu;

 v  případě projektů investičního 
charakteru musí být realizovány 
na  majetku města (příp. musí 
být předem vyjasněny a vyřešeny 
majetkoprávní vztahy);

 nesmí být v kolizi s jinými projekty
 přípustné jsou projekty realizo-

vané na  celém území města, vy-
jma historického centra;

 předpokládaná doba realizace je 
max. 1 rok;

 navrženy mohou být rovněž pro-

jekty spolufinancované z dalších 
zdrojů (např. sponzorování);

 vybrané projekty investičního cha-
rakteru budou zajištěny příslušným 
odborem městského úřadu;

 tzv. měkké projekty – komunitní 
aktivity, společenské a  volnoča-
sové aktivity budou zajišťovány 
přímo navrhovateli projektu, pří-
slušný odbor městského úřadu 
zajistí zejména financování akce

 nejedná se o  grantový program, 
navrhovatel projektu není pří-
jemcem podpory;

 projekty mohou navrhovat jaké-
koliv fyzické či právnické osoby 
bez ohledu na trvalé bydliště;

 projekty jsou předkládány 
na  strukturovaném elektronic-
kém formuláři;

 o výběru projektu budou rozho-
dovat hlasováním obyvatelé s tr-
valým bydlištěm v  dané oblasti 
starší 16 let, oprávněnost hlasu-
jících bude ověřována;

 hlasování proběhne prostřednic-
tvím webové aplikace;

 realizovány jsou projekty v  po-
řadí vzešlém z hlasování s maxi-
málním využitím vyčleněných 
prostředků.

Ve 3. ročníku participativního roz-
počtu není bonus za účast při hlaso-
vání.

Změny oproti předchozím roční-
kům? Ano, jsou. Týkají se zejména 
způsobu sběru projektových námě-
tů a  následného hlasování. Snažíme 
se tyto fáze maximálně zjednodušit, 
a  proto bude sběr probíhat prostřed-
nictvím jednoduchého webového 
formuláře nebo přes tiskopis. Rovněž 
aplikace sloužící pro hlasování bude 
zjednodušena. Projednání předlo-
žených námětů pak bude probíhat 
přímo s  koordinátorem, který vás 
bude kontaktovat v průběhu července 
a srpna. Věříme, že tyto změny přispějí 
ke zlepšení celého procesu a k pozitiv-
nímu vnímání celého projektu partici-
pativního rozpočtu.

V pilotním ročníku 2017 byla v roz-
počtu města vyčleněna na  realizaci 
vítězných projektů částka 500 000 Kč. 
V prvním ročníku bylo hlasováno cel-
kem o  25 projektech v  osmi částech 
(pro Slupenec nebyl předložen žádný 
návrh projektu). Ve  druhém roční-
ku bylo hlasováno o  celkem 20 pro-
jektech v  osmi částech města vyjma 
Vyšného, kde nebyl předložen žádný 
projektový námět. Realizace projektů 
bude probíhat v letošním roce.

Více na  webových stránkách  
www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.

Lokalita

Počet 
obyvatel

Rozpočet
v Kč Prostředky 

z 2. ročníku 
v Kč

Celkem
KčStav k 10. 4. 

2019
(Po 

zaokrouhlení)

Domoradice 2 362 170 000 - 170 000

Horní Brána 2 265 165 000 - 165 000

Špičák (Latrán) 802 74 000 - 74 000

Nádražní 
Předměstí

2 816 196 000 - 196 000

Nové 
Dobrkovice

136 33 000 - 33 000

Nové Spolí 584 61 000 - 61 000

Plešivec 3 094 215 000 - 215 000

Slupenec 91 30 000 50 000 80 000

Vyšný 499 56 000 47 007 103 007

Celkem 11 904 1 000 000 97 007,00 1 097 007

Participativní rozpočet rozdělí 
na projekty občanů milion korun

redakce

Bus stop Začátkem června se spou-
ští systém nové organizace a zpoplat-
nění pro zájezdové autobusy, které při-
jíždí do Českého Krumlova. Za vjezd 
a výjezd na bus stop zaplatí jeden au-
tobus celkem 1250 korun. 

Autobusy, které sem přiváží děti 
z  blízkého okolí i  z  daleka na  výlet, 
mají vjezdy zdarma. „V rámci podpory 
místních kulturních institucí, které po-

řádají programy pro žáky mateřských 
a  základních škol, jsme tyto vjezdy ne-
chali bez poplatku,“ uvádí Petr Troják, 
ředitel ČKRF. Autobusy se středoško-
láky zaplatí sníženou sazbu 750 korun.

 Mimořádný bezplatný režim platí 
také pro autobusy, které vozí spor-
tovní týmy na  sportoviště v  areálu 
na Chvalšinské ulici.

 
Kontrola systému
Hlavně v  prvních měsících po  za-

vedení nového systému odbavování 
autobusů se bude městská policie 
intenzivně věnovat tomu, aby řidiči, 
kteří nebudou mít přes rezervační 
systém zabezpečené výstupy a nástu-
py turistů na bus stopu, systém neob-
cházeli.

„Máme vytipovaná konkrétní místa 
a  oblasti, kde by k  vystupování mohlo 
docházet. Pokuta za  tento přestupek 
může dosáhnout výše až 2  000 korun 
a ve správním řízení 2 500 korun,“ vy-

světluje velitel českokrumlovské měst-
ské policie Jan Šítal.

Ani zájezdové autobusy ze zahraničí 
se při případném porušení dopravních 
předpisů pokutě nevyhnou. „S  Policí 
ČR byl dohodnut konkrétní postup, včet-
ně vymáhání sankcí od zahraničních au-
tobusů. Nezaplacením pokuty se vysta-
vují pokutám ze strany Celní správy ČR, 
kde je sankce při následném vymáhání 
násobně vyšší než při zaplacení pokuty 
na místě,“ dodává Jan Šítal.

Školní výlety za vjezd do Českého Krumlova neplatí

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé oblasti města
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Kampaň Český Krumlov se letos 
spolu s dalšími desítkami měst zapoju-
je do  celostátní kampaně společnosti 
Post Bellum s  názvem „Nezapomeň-
me“ (www.nezapomenme.cz) k  při-
pomínce 30 let svobody od sametové 
revoluce. Post Bellum oslovilo ke spo-
lupráci 30 měst, z  nichž se stanou 
Města Paměti národa. Města se za-
pojují různou měrou – všechna pod-
poří natáčení místních vzpomínek na   
20. století, některá podpoří i  vzdělá-
vací projekt Příběhy našich sousedů, 
další města např. uspořádají ve spolu-
práci s Post Bellum venkovní výstavu 
či koncert. Nezisková společnost Post 
Bellum spolu s  partnery už přes 10 
let spravuje Paměť národa – největší 
sbírku osobních svědectví pamětníků  
20. století v Evropě. Kromě dokumen-
taristické práce také realizuje vzdělá-
vací projekty, výstavy, vydává knihy či 
točí dokumenty.

Mladí dokumentaristé 
žijí i v Českém Krumlově
Město Český Krumlov v  rámci 30 

měst Paměti národa podpořilo půl-
roční projekt Příběhy našich sousedů 
pro místní školy, kdy žáci základních 
škol a  víceletého gymnázia zpovídají 
pamětníky ze svého nejbližšího okolí, 
tedy z  okresu Český Krumlov. Učí se 
jejich příběhy zaznamenat a následně 
i  vyprávět. Díky sérii několika spe-
ciálních workshopů se mladí doku-
mentaristé naučí základní technické 
i  dramaturgické dovednosti tak, aby 
mohli sami vést a zaznamenat rozho-
vor s  pamětníkem na  diktafon nebo 
kameru. Příběh pamětníka pak stu-
denti zpracují do několikaminutových 
rozhlasových či filmových reportáží 
a  na  konci půlročního projektu tento 
příběh ještě osobně představí veřej-
nosti na  slavnostní závěrečné prezen-
taci. Příběhy našich sousedů takto 
zprostředkovávají společná setkávání 
a  sdílení zkušeností nejmladší a  nej-

starší generace. Studenti tím získávají 
vhled do moderních evropských dějin 
díky vyprávění skutečných lidí ze své-
ho okolí. 

Do  letošního slavnostního výroč-
ního projektu se zapojilo celkem šest 
krumlovských týmů, konkrétně pak 
ze ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Plešivec, 
ZŠ Za  Nádražím a  z  místního gym-
názia. 

Stoleté vzpomínky
V rámci projektu budou týmy spo-

lupracovat také s Museem Fotoateliér 
Seidel, které nabídlo vedle zázemí pro 
nahrávání také ukázky dobové foto-
dokumentace přibližující významné 
historické události z  Českého Krum-
lova. Výsledky žákovských prací uvidí 
pamětníci, spolužáci i široká veřejnost 
na závěrečné prezentaci, jež bude sou-
částí programu připomenutí výročí 
17. listopadu. Bližší informace o pro-
jektu jsou k vidění na webových strán-
kách www.pribehynasichsousedu.cz.

Petra Haviarová
Kláštery Český Krumlov

Prezentace  Pří příležitosti přá-
telské prezentační akce Jižní Čechy 
hostem v Linci jsme společně s našimi 
řemeslníky, městem Český Krumlov 
a  Museem Fotoateliér Seidel připra-
vili představení našich kulturních in-
stitucí. Cílem události organizované 
Jihočeskou centrálou cestovního ru-
chu bylo prezentovat historický, kuli-
nářský a folklórní odkaz jižních Čech 
a  tím nabídnout návštěvníkům alter-
nativní cíle k výletům a návštěvám. 

Akce probíhala ve  dnech 16.–18. 
května 2019 v  celém centru Lince. 
Linecký Hauptplatz, kde se prezento-
valo i město Český Krumlov, byl laděn 
ve stylu selského baroka. Nacházelo se 
zde hlavní pódium, kde po celé tři dny 
probíhal bohatý program doprováze-
ný tradiční hudbou, tancem a  prode-
jem jihočeských dobrot. Naši sousedé 
tu mohli ochutnat regionální produk-
ty, získat informace o méně známých 
přitažlivých lokalitách v  Jihočeském 
kraji, pokochat se řemeslným uměním 
či zhlédnout středověké kejkle. Stánek 
města Český Krumlov byl pro rakous-

ké přátele atraktivní svou různorodou 
nabídkou. Pracovníci českokrum-
lovského informačního centra rádi 
poskytli informace o  našem městě, 
kulturním dění v  něm a  novinkách, 
které zvídavým návštěvníkům nabízí. 
My „klášterníci“ jsme dětem pomáhali 
s výrobou vlastní koupelové soli. Ko-
legyně z  Fotoateliéru Seidel zájemce 
fotografovaly v dobových kostýmech. 
Společně jsme tak vytvářeli interak-
tivní část našeho stánku. Klášterní 
řemeslníci pak v  dobových stáncích 
předváděli svůj výtvarný um a kromě 
vyrábění také nabízeli tradiční ru-
kodělné výrobky. 

Díky naší účasti na linecké prezen-
tační akci jsme měli možnost setkat se 
s mnoha důležitými představiteli hor-
norakouských kulturních i městských 
institucí. Mimo jiné jsme se seznámili 
i s Andreasem Seidelem, jehož otec – 
příbuzný Josefa a  Františka Seidelo-
vých – fotografoval v  Linci. Andreas 
Seidel tak v blízké době dorazí do Čes-
kého Krumlova vyprávět o historii své 
rodiny a podělit se o fotografie vyfoto-
grafované jeho otcem.  

Těšíme se, až za námi naši sousedé 
přijedou zažít Krumlovsko jinak než 
doposud. 

Roman Švec
Kláštery Český Krumlov

 
Program Bohatý červnový program 
startuje 8. 6. celostátní akcí – Víken-
dem otevřených zahrad, v  rámci kte-
rého jsou i v  letošním roce připravené 
komentované prohlídky s fundovaným 
výkladem Jiřího Olšana, dále pak ote-
vření nového krumlovského hotelu, 
tentokrát ovšem nikoliv pro turisty, ale 
pro hmyz, pokračování cyklu předná-
šek a  workshopů o  bylinkách s  Rad-
milou Malinovskou spojené s výrobou 
přírodního repelentu a mastí. Ve večer-
ních hodinách se v  klášterní zahradě 
můžete těšit na premiérové letní kino, 
kdy na vás čeká legendární film „Cesta 
do pravěku“. Přijďte si užít večer v krás-
ném prostředí zahrady uprostřed na-
šeho města a klidně si k tomu vezměte 
vlastní deku a piknikový koš. Program 
Víkendu otevřených zahrad tím ovšem 
nekončí. Na  neděli 9. 6. je připrave-
na další klášterní premiéra v  podobě 
cvičení v Klášterní zahradě pro rodiče 
i děti pod vedením fyzioterapeutky Iva-
ny Beránkové z Rehabilitačního a rege-
neračního centra v Borovanech. Místa 
máme dost, ale podložek pro cvičení 
málo, proto si prosím přineste vlastní. 

Ve dnech 21.–23. 6. nás čekají v ce-
lém areálu Slavnosti pětilisté růže. 
Klášterní program je opět plný nejrůz-
nějších vystoupení, koncertů, ale i dal-
ších zajímavostí,  aktivit a překvapení. 
Přijďte, těšíme se na vás!

redakce

Den archivů 17. června 2019 
pořádá Státní okresní archiv Český 
Krumlov u  příležitosti Mezinárodní-
ho dne archivů výstavu a  workshop 
"Nuda v archivu? Určitě ne!" věnova-
ný pomocným vědám historickým. 
Návštěvníci si na  jednotlivých stano-
vištích budou moci vyzkoušet odlít 
pečeť, psát brkem, zahrát numisma-
tické pexeso, složit tematické puzzle či 
poznat staré míry a váhy.

Workshop se bude konat od  8.00 
do  17.00 hodin v  přednáškovém sále 
v  budově archivu na  Plešivci. Tema-
tická výstava k pomocným vědám his-
torickým bude pro zájemce přístupná 
v budově archivu v úředních hodinách 
do konce června.

Český Krumlov oslaví 30 let svobody 
jako Město Paměti národa

Krumlov se představil v Linci

Nuda v archivu? 
Určitě ne!

Pestrý červen 
v Klášterech

Foto: Petra Haviarová
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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  knihy pro děti. 
Pevně věříme, že si vyberete. 
A pokud vám tato nabídka nestačí 
a chcete se podívat na další novin-
ky, navštivte web www.knih-ck.cz 
a vyberte si z našeho on-line kata-
logu. Přejeme příjemné chvíle při 
hraní.

Stará, Ester: Šedík a Bubi
Bohatě ilustrovaný příběh o  ma-
lém kocourkovi od  zkušené 
pedagožky a  logopedky. Svým 
obsahem i  zpracováním je určen 
nejen pro začínající čtenáře, ale 
i dyslektiky.

Medková, Karolína: 
Svět je NEJ
Zábavná knížka o  putování 
malých chlapců se svým psem 
kouzelným atlasem světa. Na  ce-
lostránkových ilustracích se malí 
čtenáři seznámí s největšími zají-
mavostmi naší planety.

Matocha, Vojtěch: Prašina
Foglarovsky laděné a  mimořád-
ně napínavé dobrodružství party 
chlapců ve strašidelné čtvrti upro-
střed Prahy. Kniha byla nomino-
vána na cenu Magnesia Litera. 

Kubašta, Vojtěch: Popelka
Klasická pohádka v  trojrozměr-
ném leporelu. Autor je ve  světě 
uznáván jako jeden z  průkopní-
ků prostorové dětské knihy. Jeho 
starší díla jsou vysoce ceněna 
na pultech antikvariátů.

Kinney, Jeff: Deník 
báječného kamaráda
Deník nejlepšího kamaráda „Ma-
lého poseroutky“ přináší nový 
pohled na oblíbeného hrdinu, je-
hož zápisky vyšly ve 13 dílné sérii. 
Časopis Time zařadil autora mezi 
100 nejvlivnějších lidí světa.

www.knih-ck. cz

Martin Voříšek
Festival komorní hudby

Od 28. června do 7. července 
2019 se v Českém Krumlově 
uskuteční již 33. ročník Festivalu 
komorní hudby. I letos chce pro-
gram představit hudbu s úzkými 
vazbami k českokrumlovskému 
regionu a zároveň skloubit uni-
kátní prostředí tohoto města 
s věhlasnými i méně hranými 
skladbami v podání špičkových 
interpretů.

Festival Festival bude tradičně za-
hájen Barokní nocí na  zámku Český 
Krumlov, která umožní současnému 
návštěvníkovi nahlédnout do  světa 
velkorysých barokních slavností. Jde 
zároveň o jednu z mála příležitostí, kdy 
se v unikátně dochovaném zámeckém 
divadle inscenuje představení s využi-
tím původní jevištní mašinérie. Letos 
zde ansámbl Capella Regia pod vede-
ním Roberta Huga uvede operu Les 

Troqueurs. Tato jednoaktovka zna-
menala významný kvalitativní předěl 
ve  vývoji francouzské komické opery 
a po vídeňském uvedení v roce 1758 si 
její opis pořídili i Schwarzenbergové.

Nejslavnějším hudebním tělesem 
ve  schwarzenberských službách byla 
knížecí harmonie, osmičlenná sestava 
dechových nástrojů, pro niž byly upra-
veny či zkomponovány skladby, které 
zahraje Harmonia Mozartiana Pr-
agensis. Návštěvníci budou mít vzác-
nou možnost vyslechnout si je v  le-
tohrádku Bellaria v zámecké zahradě. 
Své umění schwarzenberskému dvoru 
prokazatelně předvedl i violoncellový 
virtuóz Antonín Kraft, jehož sklad-
by při nocturnu představí Dominika 
Weiss-Hošková, Jiří Hošek a houslista 
Miroslav Vilímec. Jazzband schwar-
zenberské gardy na volně přístupném 
odpoledním koncertu opět připome-
ne repertoár tělesa, které v  Českém 
Krumlově pod tímto názvem půso-
bilo mezi světovými válkami. Výběr 
z  madrigalů Bohuslava Martinů, do-

plněný o několik polyfonních skladeb 
renesance i  současnosti, zazpívá an-
sámbl Collegium 419. Festival se stále 
hrdě hlásí k odkazu svého někdejšího 
prezidenta, houslisty Josefa Suka. 
K jeho soukromým žákům patřil i Ro-
man Patočka, který zahraje společně 
se smyčcovým Amadeus Triem.

Oblibě publika se právem těšívá 
koncert Jazz nad Vltavou v  Divadel-
ním parku. Se svou skupinou a  vo-
kálním triem The Rhythm Girls zde 
vystoupí hráč na  foukací harmoniku 
a zpěvák Charlie Slavík. 

Jako symbolické poděkování za tři-
cet let života ve svobodné společnosti 
provede Ensemble Inégal v  rámci zá-
věrečného večera Dvořákovu mši D 
dur a jeho několik dalších duchovních 
skladeb. 

O  festivalový dovětek se postará 
dvojice mladých hudebníků, saxofoni-
stka Štěpánka Šediváková a  akordeo-
nista Filip Kratochvíl, s  programem 
na  pomezí klasické hudby, jazzu či 
klezmeru.

Tomáš Hais
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

I v tomto roce přinášíme Krum-
lovákům možnost výhodného 
nákupu festivalových vstupenek. 
Letos rozšiřujeme tuto nabídku 
i na zájemce o vstupenky z okolí 
Českého Krumlova. 

Na  následující koncerty nabízíme při 
zakoupení jedné vstupenky druhou 
vstupenku zdarma.
Sobota 20. 7. - TAKE 6, Pivovarská 
zahrada
Pátek 26. 7., KRISTÝNA KŮST-
KOVÁ A  NIKOLA URAMOVÁ, 
BAROCCO SEMPRE GIOVANE, 
Respirium Zámecké jízdárny
Čtvrtek 1. 8. – LENKA FILIPOVÁ 
& BRNO STRINGS, Pivovar. zahrada
Pátek 2. 8. – THE NAGHASH 
ENSAMBLE OF ARMENIA & JI-
HOČESKÁ FILHARMONIE, Zá-
mecká jízdárna
Pátek 9. 8. – SANGHEE CHE-

-ONG, STEFAN KROPFITSCH, 
THÜRINGER PHILHARMONIE, 
Zámecká jízdárna
Sobota 10. 8. - OPERNÍ GALA-
KONCERT, Pivovarská zahrada
S tímto cenovým zvýhodněním lze za-
koupit 2 vstupenky na osobu na každý 
koncert (vždy jedna vstupenka za plnou 
cenu a druhá vstupenka zdarma).

Cenové zvýhodnění platí pro 
všechny občany s  trvalým pobytem 
v  Českém Krumlově a  přilehlých ob-
cích v  okruhu cca 12 km (Dolní Tře-
bonín, Chlumec, Holubov, Chvalšiny, 
Bohdalovice, Střítež). Mapa s  okru-
hem spádové oblasti bude k dispozici 
u prodejců. Nákup vstupenek je pod-
míněn prokázáním trvalého pobytu 
dokladem a  poskytnutím e-mailové 
nebo poštovní adresy.

Předprodej zvýhodněných vstu-
penek: Od  1. 6. 2019 v  Infocentru 
Český Krumlov, náměstí Svornosti 2

Od 19. 7. 2019 také v kanceláři fir-
my Auviex, s.r.o., Latrán 37, 1. patro
Více na www.festivalkrumlov.cz.

redakce

Každoroční ocenění mimořád-
ných osobností a organizací, kte-
ré se zasloužily o dobré jméno 
Českého Krumlova, má pro leto-
šek své držitele. 

Cenu města Český Krumlov za  rok 
2018 obdrží dlouholetá ředitelka 
Mateřské školy Tavírna Jiřina Kuče-
rová, spisovatelka Helena Braunová 
a  PRORADOST – otevřené nefor-
mální seskupení hrajících neherců. 
In memoriam bude cena udělena 
Ladislavu Michalíkovi za  nezištnou 
permanentní pomoc stovkám dětí ne-
jen z  Českého Krumlova především 
v  Nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež Bouda.

Slavnostní předání Cen města Čes-
ký Krumlov se uskuteční ve  čtvrtek  
13. června 2019 v  českokrumlovské 
Synagoze. Na  slavnostní předávání 
zveme širokou veřejnost.

Festival komorní hudby

Vyhrajte vstupenky na Barokní noc – Soutěžte o dvě vstupenky na Barokní noc na zámku! Na adresu 
noviny@mu.ckrumlov.cz zodpovězte do 15. 6. 2019, kdo je autorem opery, která bude letos uvedena v rámci Barokní 
noci? Pokud se na vás usměje štěstí při losování, můžete se těšit na jedinečný kulturní zážitek v prostorách českokrumlovského 
zámku. Do e-mailu uveďte jméno a adresu.

Zvýhodněné vstupenky 
na Mezinárodní hudební festival

Slavnostní 
předávání 
Cen města
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Sdružení cestovního ruchu ČK slaví 10 let
Srdečně vás zveme na naši narozeninovou

GARDEN PARTY
18. 6. 2019 od 16.00 hodin v Pivovarské zahradě

www.ckrumlov.cz/obcan

FESTIVALY I AKCE I INZERCE
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Hana Sar Blochová
Festival staré hudby

Festival Po  sedmi letech se opět 
navrací do Českého Krumlova tradič-
ní letní hudební Festival staré hudby, 
založený zde v  roce 1991. Od  svého 
počátku se specializoval výhradně 
na provozování staré hudby, a to hlav-
ně na období gotiky, renesance a baro-
ka. Účinkovaly zde české i zahraniční 
hudební soubory zaměřené pouze 
na  provozování staré hudby, jejichž 
hráči hráli na kopie a repliky dobových 
hudebních nástrojů a  byli poučeni 
o dobové hudební interpretaci i tech-
nice zpěvu. Lze říci, že festival stál 
u  zrodu nové specializace v  klasické 
hudbě v  České republice, do  té doby 
zde téměř neznámé, a zasloužil se tak 
o rozšíření staré hudby nejen v České 
republice, ale také v  jižních Čechách. 
Po  dlouhou dobu byl u  nás jediným 
festivalem svého druhu, a  proto byl 
vyhledáván zahraničními hudebními 
soubory, lektory i muzikology. 

Obnovený 21. ročník festivalu, za-
měřený na písně a hudbu na duchov-
ních poutích Evropy 12.–18. století, 
proběhne ve  městě a  v  blízkém okolí 
11.–14. 7. 2019. Obliba poutnictví 
v současné době v celé Evropě narůstá 
a platí to i pro naše území, kde též do-

chází k obnově poutních tras. V Čes-
kém Krumlově se v roce 2010 poprvé 
na  našem území znovu objevila Sva-
tojakubská mušle, vyznačující pouť 
do Santiaga de Compostela. Proto byl 
obnovený festival označen jako „pout-
nický“ a tak tomu bude i v budoucnu. 
U  jeho zrodu stáli a  nyní opět stojí 
členové hudebního souboru Kvinter-
na, kteří během čtyř koncertů před-
staví písně na  evropských poutích. 
V kapli na Křížové hoře ve čtvrtek 11. 
7. zazní mystické zpěvy Hildegardy 
z Bingenu z 12.–13. století, v pátek 12. 
7. se bude možné v kostele sv. Marti-
na v  městském parku zaposlouchat 
do  duchovní hudby renesance a  ba-
roka. V sobotu 13. 7. představí soubor 
Kvinterna ve  Sloupové síni zámku 
středověké poutnické písně na  cestě 
do  Santiaga de Compostela s  užitím 
dobových hudebních nástrojů, v  ne-
děli 14. 7. budou v  klášteře klarisek 
ke slyšení orientální balady ze Sefardu 
s  doprovodem exotických hudebních 
nástrojů ud, kanun, nay aj. Návštěvníci 
festivalových koncertů mohou poté 
ještě zajít posedět k Vltavě s výhledem 
na  hrad do  známé českokrumlovské 
renesanční krčmy „U  dwau Maryí“ 
v  ulici Parkán, jež patří k  tradičním 
podporovatelům festivalu. Více k pro-
gramu na www.ckrumlov.info.

Jan Čermák
CPDM o.p.s. Český Krumlov

Festival O  posledním červ-
novém víkendu těsně po  předání 
vysvědčení nás čeká 14. ročník tra-
dičního nejen hudebního festiva-
lu Cihelna – Vystupovat, který se 
uskuteční na  stálém místě v  areálu 
bývalé Cihelny v Chlumu u Křemže. 
Zaškrtněte si tedy ve  svých diářích 
a kalendářích data 28. a 29. 6. 2019 
a zkontrolujte stany! Na místě bude 
připravena příjemná loučka pro par-
kování i stanování a zejména sobot-
ní odpolední a podvečerní program 
bude ideální také pro rodiny s  dět-
mi. 

V  programu vystoupí například 
pražská hc punk legenda P.S., blázniví 

českobudějovičtí Klauni, sedlečtí ak-
tivisté z Autonoé, třeboňští melodičtí 
Safecourse, britsko-česká skupina 
Amplified Acoustic Band, v  NZDM 
Bouda zkoušející hardrocková Votka, 
dívčí folková skupina Sirény, místní 
českokrumlovské hvězdy Lambda 
a  mnoho dalších. Těšit se můžete 
i na cestovatelskou besedu se známým 
novinářem z  magazínu Reportér To-
mášem Poláčkem.

Podrobné informace najdete 
na  www.cihelnavystupovat.cz a  také 
facebookové události Cihelna – Vy-
stupovat 2019. 

Festival Cihelna – Vystupovat 
2019 se uskutečňuje za  podpory 
města Český Krumlov, Jihočeského 
kraje, MŠMT ČR a  Nadace Život 
umělce. 

14. ročník festivalu CihelnaPísně na duchovních 
poutích Evropy

Českokrumlovský rozvojový fond vás zve na slavnostní 

znovuotevření autobusového nádraží

Těšit se můžete na krumlovské kapely, zkušební jízdy v elektromobilu 
a na elektrokoloběžkách, skákací hrad a herní arénu pro děti a mnoho dalšího. 

9. června 2019 od 16.00 hodin
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Jan Vozábal
Městské divadlo Český Krumlov

Ve dnech 21.–23. 6. 2019 pro-
běhne v Českém Krumlově 33. 
ročník Slavností pětilisté růže, 
jež pořádá město Český Krum-
lov, Městské divadlo Český 
Krumlov a Českokrumlovský 
rozvojový fond. 

DŮLEŽITÉ
 vstupné na  akci bude uplatněno 

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

něna uzávěra města pro vjezd vozi-
del do centra města (viz dále)

 letos jsou opět vydávány NÁRAM-
KOVÉ VSTUPENKY, umožňu-
jící rychlejší kontrolu a  odbavení 
u vchodu do města. Vstupenky jsou 
vyrobeny z  odolného materiálu, 
který umožňuje bezproblémové ví-
cedenní používání

 občané vnitřního města i  pracující 
ve dnech slavností v prostoru zábo-
ru veřejného prostranství se musí 
prokázat vstupenkou při průchodu 
kontrolními 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

Osobám s  trvalým bydlištěm 
na  území záboru veřejného prostran-
ství budou doručeny volné vstupenky. 
Jako podklad pro vydání volných vstu-
penek používáme výstup z  evidence 

obyvatel (pouze jména a  adresy) dle 
trvalého bydliště. Proto ti, kteří nemají 
trvalé bydliště v  místech záboru a  tr-
vale bydlící cizinci, volné vstupenky 
neobdrží. V tomto případě se můžete 
obrátit ve dnech od 12. do 20. června 
na tel.: 380 727 365 nebo 380 711 775 
nebo osobně každý všední den v  ča-
sech 8.00–11.00 a 12.00–15.30 hodin 
v  kanceláři divadla v  1. patře. Tuto 
vstupenku je nutno nosit v pátek i so-
botu, kdy je vybíráno vstupné na akci.

VSTUPNÉ 
pro obyvatele města Český Krumlov

Obyvatelům Českého Krumlova 
poskytujeme zvýhodněnou vstupen-
ku na  celé slavnosti za  100 Kč. Tyto 
vstupenky lze zakoupit pouze v před-
prodeji (viz kontakty dále), a to do pát-
ku 21. 6. do  14.00 hodin. Při koupi 
vstupenek musíte věrohodně prokázat 
trvalé bydliště v  Českém Krumlově. 
Maximální počet vydaných vstupe-
nek je 5 ks. Tuto vstupenku je nutno 
nosit v pátek i sobotu, kdy je vybíráno 
vstupné na akci. Na branách do města 
ve dnech slavností již tyto vstupenky 
zakoupit nelze!

VSTUPNÉ 
pro podnikatele a jejich zaměstnan-
ce s provozovnou v centru města  

Pro provozovny na  území záboru 
jsme připravili opět volné neprodejné 
vstupenky pro zaměstnance, kteří bu-
dou ve dnech slavností v zaměstnání. 
Tuto vstupenku je nutné nosit v pátek 
i  v  sobotu, kdy je vybíráno vstupné 
na akci. Vstupenky si můžete vyzved-
nout od 12. do 20. 6. každý všední den 
v  časech 8.00–11.00 a  12.00–15.30 
hodin v  kanceláři divadla v  1. patře. 
Vzhledem k  nutnosti průkazné evi-
dence požadujeme potvrzený jmen-
ný seznam zaměstnanců, kteří jsou 
v  pracovněprávním vztahu a  budou 
ve  dnech slavností v  zaměstnání. 
Vzhledem k  zneužívání tohoto sys-
tému byla pravidla vydávání volných 
vstupenek zpřísněna, děkujeme vám 
za pochopení a spolupráci. Pro usnad-
nění jsme vytvořili formulář, který 
bude dodán do poštovních schránek, 
nebo je k  vyzvednutí v  kanceláři di-
vadla, případně je možné ho zaslat 
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  ná-
vštěvníci ubytovaní v  ubytovacích 
zařízeních v  historickém centru 
města, jsou povinni uhradit vstup-
né. Prosíme vás, abyste své obchod-
ní partnery a  klienty upozornili 
na  fakt, že v  pátek 21. a  v  sobotu  
22. 6. bude vstup do  města možný 
pouze s  platnou vstupenkou, aby-
chom společně předešli případným 
nedorozuměním. Děkujeme!   

 jednodenní vstupné: pátek – do-
spělí 200 Kč (9 EUR), sobota – do-
spělí 300 Kč (13 EUR)

 dvoudenní vstupné (permanentní 
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 
objednávky 250 Kč (11 EUR) - pro 
skupiny nad 10 osob na základě pí-
semné objednávky

 vstup zdarma: děti do  10 let, ná-
vštěvníci v  autentických historic-
kých kostýmech (gotika, renesan-
ce) držitelé ZTP a ZTP/P

Vstupenky jsou v  již v  předprode-
ji v  níže uvedených předprodejích. 
Vstupenky vám též rádi zašleme 
na  dobírku, nebo připravíme k  osob-
nímu vyzvednutí. Objednávky můžete 
zasílat elektronicky 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.: 
602 331 162, nebo elektronickou poš-
tou na adresu info@divadlock.cz 

PARKOVÁNÍ 
A VJEZD DO MĚSTA

Město bude uzavřeno pro vjezd 
motorových vozidel v  pátek 21. 6. 
od 12.00 hodin do 24.00 hodin. V so-
botu 22. 6. 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  sobotu v  15.00 hodin. V  neděli 23. 
6. bude omezen průjezd městem 
od 10.00 do 16.00 hodin. V nejnutněj-
ších případech kontaktujte naše infor-
mační středisko na tel.: 380 727 369, 
nebo 702 217 526.

  
HUDEBNÍ PRODUKCE

V  případě, že máte zájem obohatit 
program slavností pro své hosty ja-
koukoliv hudební produkcí ve  vašem 
zařízení, žádáme vás o  respektování 
programu Slavností pětilisté růže. 
Konkrétně pak žádáme, abyste se 
vyhnuli hlasitým hudebním produk-
cím v  exteriérech, které negativně 
ovlivňují probíhající produkce v rám-
ci hlavního programu a  dodržovali 
platné vyhlášky města. Budeme velice 
rádi, budete-li své záměry konzultovat 
s námi, abychom si dohodli konkrétní 
podmínky a  časy k  oboustranné spo-
kojenosti.

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
Upozorňujeme na konání slavnost-

ního ohňostroje, a  to v  sobotu 22. 6. 
od  24.00 hodin. Patnáctiminutový 
ohňostroj bude odpálen z  jižních zá-
meckých teras a  za  objektem zámku 
z prostoru 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 a 702 217 526, na kterých 
je ve dnech slavností stálá informační 
služba. Do pátku 21. 6. a opět po skon-
čení slavností můžete informace získat 
na tel.: 380 711 775. 

   
PŘEDPRODEJ
 INFOCENTRUM Český Krumlov, 

náměstí Svornosti 2, tel.: 380 
704  622-3, info@ckrumlov.info, 
www.ckrumlov.cz/info

 ZÁMECKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM, Zámek 57, 1. nádvo-
ří, tel.: 380 725 110, 380 725 119, 
info@visitceskykrumlov.cz

 MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ 
KRUMLOV, Horní Brána 2, 
tel. 380  711  775, 702  217  526,  
vstupenky@divadlock.cz, 

 www.divadlo.ckrumlov.cz

Informace o Slavnostech pětilisté růže 
pro obyvatele a podnikatele
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