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Milí Krumlováci, 
léto je tady, a  to 
znamená, že celé 

naše město doslova ožije kulturou 
a  bude toho skutečně dost pro 
všechny! A  to je skvělá zpráva, 
protože začátek roku 2020 nebyl 
pro kulturu v  našem městě vůbec 
jednoduchý. Všechny kulturní in-
stituce se doslova ze dne na  den 
uzavřely veřejnosti a  zrušily svůj 
dlouho připravovaný program. 
Přestože Český Krumlov přišel 
letos v  létě o  oblíbená divadelní 
představení před Otáčivým hledi-
štěm či koncerty Mezinárodního 
hudebního festivalu, neznamená 
to, že se není na co těšit. Nabídka 
bude i tak doopravdy pestrá a ka-
ždý si přijde na své. 

Milovníci populární hudby si 
letos určitě nenechají ujít program 
v Pivovarských zahradách, kde se 
v  průběhu léta na  podiu vystřídá 
Tomáš Klus, Divokej Bill, China-
ski či Wohnout. Úplnou novinkou 
léta bude série šesti koncertů Jiho-
české filharmonie, která střídavě 
rozezní bohatým programem 
klášterní i Pivovarské zahrady. 

Lákavá bude akce TADY 
VARY v  kině Luna, která na  za-
čátku července přenese karlovar-
ský filmový festival do  Českého 
Krumlova. Milovníci starých i no-
vých českých filmů se můžou opět 
těšit na  bohatý program letního 
kina v  klášterní zahradě, která 
letos doslova ožije především pro-
gramem pro rodiny s dětmi.

V  centru města se letos pomy-
slně vrátíme někam do  devade-
sátých let, kdy byl Krumlov plný 
kulturou oživlých ulic a  menších 
kulturních akcí, které našemu 
městu křivolakých uliček sluší 
stejně nejvíc. Atmosféra nedávné 
minulosti starého města na  nás 
dýchne na  již tradičním Rom-
festu v  Pivovarských zahradách 
a  nezapomeneme si připomenout 
doprovodným programem i  vlaj-
kou na  radnici Den romského 
holocaustu. 

Letošní letní atmosféra Krum-
lova bude výjimečná. Město ožívá 
kulturou, buďte u toho!

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 27. srp-
na 2020 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

Virtuální univerzita 3. věku 

9

Startuje participativní rozpočet 

3

Eva Vaněčková
DMO Český Krumlov

Český Krumlov filmový
Divácký hit loňského festivalu v  Be-
nátkách, australská tragikomedie Než 
skončí léto, zahájí 3. července v  Čes-
kém Krumlově unikátní filmový fes-
tival TADY VARY. Až do 11. červen-
ce kino Luna promění na karlovarský 
Thermal a  Český Krumlov na  dějiště 
filmového festivalu. Místní i  návštěv-
níci města budou mít neopakova-
telnou příležitost zažít festivalovou 
atmosféru s projekcemi snímků z celé-
ho světa a živě streamovanými úvody 
k filmům včetně rozhovorů s tvůrci.

Milovníci filmu si v  Krumlově při-
jdou na  své po  celé léto. Každé úterý 
a  čtvrtek až do  konce prázdnin s  vý-
jimkou týdne, kdy bude probíhat fil-
mový festival TADY VARY, můžete své 
kroky ve večerních hodinách směřovat 
do klášterní zahrady na některý z šest-
nácti českých hraných a  dokumentár-
ních filmů a tří dokumentů z festivalu 
Jeden svět, které uvede klášterní letní 

kino. Všechny projekce jsou přístupné 
zdarma a k dispozici je i letní bar. Pro-
gram letňáku bude zakončen 25. srpna 
dokumentem 11 barev ptáčete o  na-
táčení velkofilmu Václava Marhoula 
Nabarvené ptáče, v němž Krumlováci 
hrají nezanedbatelnou roli.

Český Krumlov hudební
Klasickou hudbu, jazz a rockenrol na-
bídne letošní 34. ročník Festivalu ko-
morní hudby, který letos mimořádně 
vyvrcholí 24. a 25. července Barokní 
nocí na zámku Český Krumlov, jejíž 
součástí bude uvedení krátké svatební 
opery Mocí Kupida a Hymenea svatba 
šťastně zařízena od Franze Ferdinanda 
Arbessera.

Duchovní hudbu středověkých 
klášterů v  průběhu července přine-
se do  ambitu minoritského kláštera 
v Českém Krumlově vloni obnovený 
Festival staré hudby. Na koncertech 
zazní gregoriánské chorály, mystické 
zpěvy ženských klášterů, poutnic-
ké písně a  středověká hudba z  doby 
Karla IV. 

Léto plné hudby, filmu i vodních radovánek

Ulicemi města zní hudba nejrůznějších žánrů, letní večerní oblo-
hu osvětluje filmová produkce z klášterních zahrad, z hospůdek se 
line vůně všeho druhu, na březích Vltavy skotačí malí i ti již trochu 
odrostlejší. Léto 2020 v Krumlově baví všechny, ať už jste z místa 
nebo z daleka!

Pokračování na str. 8

Foto: DMO Český Krumlov 
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Jitka Zikmundová
zastupitelka za Sdružení nezávislých 

– Město pro všechny

Názor Zastupitelstvo města 
Český Krumlov na  svém jednání 
v  květnu schválilo Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Český 
Krumlov č. 2/2020, kterou mění 
předchozí vyhlášku o zákazu kon-
zumace alkoholu na  veřejnosti 
tím, že umožňuje konzumaci alko-
holu v části městského parku. Do-
sud bylo území městského parku 
zónou bez alkoholu. 

Důvodem této změny je umož-
nit prodej a konzumaci občerstve-
ní včetně alkoholu návštěvníkům 
zamýšlené letní plovárny v území 
3. meandru a  části městského 
parku. Plovárně vyjadřuji své jed-
noznačné ano, vždyť v  minulosti 
zde letní plovárna byla. Alkoho-
lu v  parku, byť jen v  části, říkám 
ne. Jsem přesvědčená, že všichni 
ocení osvěžení v  řece Vltavě, klid 
a  krásné prostředí zeleně a  vol-
ný čas na  dětském hřišti s  dětmi 
a nepotřebují k tomu alkohol. Au-
torům myšlenky obnovení letní 
plovárny děkuji a fandím, alkohol 
však do městského parku nepatří. 
Park je oáza klidu a odpočinku.

Martin Střelec
zastupitel za Nezávislé a Zelené

Názor Začal jsem se tím zabývat. 
Na setkání na místě přišlo asi 15 oby-
vatel a  mně se začal skládat celkový 
obrázek o  jejich názorech. Z  domů 
pod svahem schody prakticky nikdo 
nepotřebuje. Část lidí je vysloveně 
proti nim. Jiní je respektují, protože 

vidí po  vyšlapané pěšině pravidelně 
chodit děti do školy a další osoby, kte-
rým by to určitě pomohlo.

Jinou odezvu jsem pochopitelně 
dostal od pár oslovených lidí z domů 
nad svahem. Snad každý strání občas 
chodí a za vlhka tam uklouzl, schody 
by byly fajn! Ale i když jsou fajn, ně-
kdo by radši místo nich měl opravený 
chodník před domem.

Takže, co je správně? Ani radnice 
neměla zcela jasno a  na  popud míst-
ních plánovala malou anketu, do  je-
jíž organizace jsem se zapojil. Začali 
jsme ji s úřadem plánovat, ale vzápětí 
přišla koronakrize a  všichni museli 
začít řešit důležitější věci. Po  krizi už 
nešlo stavbu zdržovat, odezva od  pár 
místních a předsedů domů ukazovala 
spíše na  potřebnost schodů, proto se 
přistoupilo k realizaci.

Děkuji obyvatelům z  Vyšehra-
du, že mě kontaktovali. Díky nim 
jsme otázku schodů lépe zmapovali 
a  máme další zkušenost, jak zapojo-
vat občany do  rozhodování. Příště 
musíme obyvatele oslovit již ve  fázi 
plánování a ptát se na volitelné části 
rekonstrukcí – zda chtějí zpevnit vy-
šlapanou pěšinu, rozšířit parkovací 
místa či přidat lavičky a herní prvky. 
Tím lidé spolurozhodnou, na  co se 
použije část vyčleněných financí – 
a právě to je podstatou participativní-
ho rozpočtu.

Ono to nepůjde hned dokonale, 
je tam spousta otázek. Mají lidé jen 
posílat komentáře a  podněty, nebo 
opravdu hlasovat v anketě? Má to být 
elektronicky, nebo papír do  schrán-
ky? A  kterých obyvatel, resp. domů 
se má anketa týkat? Kolik lidí musí 
hlasovat, aby výsledky byly závazné? 
Každopádně to musíme nějak zkusit 
a poučení promítnout do dalších po-
kusů. Vždy ale získáme přesnější ob-
rázek o potřebách místních, podobně 
jako jsme ho získali v této vyšehrad-
ské kauze.

Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje a kontroly 

veřejných zakázek

Dotace Město Český Krumlov a ně-
které jím založené a zřízené organiza-
ce uspěly se svými žádostmi o dotaci 
na realizaci projektů ve výzvě dotační-
ho programu Jihočeského kraje Pod-
pora sportu 2020, která byla vyhláše-
na začátkem tohoto roku. Díky tomu 
bude v  letošním roce pořízena nová 

bruska na  brusle na  zimní stadion 
a  nový čistící stroj do  všesportovní 
haly, čímž dojde ke  zkvalitnění slu-
žeb poskytovaných široké veřejnosti 
na obou sportovištích na Chvalšinské 
ulici. Předpokládaná hodnota obou 

pořizovaných strojů je ve  výši nece-
lých 250 tis. Kč, z  toho dotace bude 
činit 140 tis. Kč.

Současně Jihočeský kraj podpoří 
všechny základní školy ve městě, kaž-
dou z nich částkou 25 tis. Kč, za kterou 
si budou moci školy pořídit nářadí/
vybavení svých sportovišť a  jejich zá-
zemí.

Více informací o  projektech nalez-
nete na internetových stránkách města 
www.ckrumlov.cz/projekty.

Alkohol do parku 
nepatří

Podpora sportu ve městě z rozpočtu 
Jihočeského kraje

Kauza „schody z Vyšehradu“ jako 
návod pro rozšíření participativního 
rozpočtu
V únoru mě jako zastupitele oslovili obyvatelé z „trojpaneláku“ pod 
finančním úřadem (Vyšehrad 183-5). Je u nich naplánována rekon-
strukce veřejného prostranství a v rámci ní má vzniknout i stup-
ňovitý chodník do svahu. Proti těmto „schodům“ má část obyvatel 
výhrady, neboť naruší zelenou stráň, večer mohou přitahovat pro-
blematické skupinky a vůbec je otázka, jestli je někdo bude používat 
– oni je rozhodně nepotřebují.

Ingrid Pechová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Podpora Město Český Krum-
lov v  rámci projektu zaměřeného 
na  snížení množství odpadu zís-
kalo mobilní buňky, kde je možno 
uskladnit věci, které jsou již pro 
někoho nepotřebné, ale někdo 
je naopak ještě využije. Občané 
tedy mohou darovat pro další 
upotřebení různé věci, především 
vybavení domácnosti. Darová-
ním těchto věcí pomohou obča-
né potřebným a  méně majetným 
lidem. Věci musí být funkční 
a  čisté. Pokud budete mít zájem 
takové věci darovat, obracejte se 
na  pracovníky Odboru sociál-
ních věcí a  zdravotnictví na  tel.  
č. 380 766 408 nebo 400. Pracov-
níci posoudí, zdali jsou tyto věci 
využitelné, a  individuálně se do-
mluví na předání. 

RE-USE Centrum 
pomůže méně 
majetným 
občanům

Foto: Martin Střelec 



3červenec–srpen 2020 MĚSTO I PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET I DOTACE

www.ckrumlov.cz/obcan

Rozsáhlejší opravou za více než 
tři miliony korun prošel most 
u pivovaru v Českém Krumlo-
vě. Na strategickém mostu přes 
řeku Vltavu se vybudovala nová 
opěra, zesílila se nosná kon-
strukce a most byl celkově zkrá-
cen o šest metrů.

Petra Nestávalová 
oddělení kancelář starosty

Rekonstrukce Přes dva měsíce 
trvala rekonstrukce mostu ev. č. CK-
001 TMS u  pivovaru, která zahrno-
vala opravy levobřežní opěry mostu 
a opravy stávající konstrukce. 

„Z koryta řeky se odstranila středová 
podpěra provizorního mostu a celkově se 
zkrátila délka konstrukce o  šest metrů. 
Byla zesílena stávající nosná konstruk-
ce, čímž došlo k  podstatnému zvýšení 
zatížení mostu na 9 tun a umožňujícího 

přejezd jediného vozidla o hmotnosti 32 
tun. Zatížení mostu bylo od  loňského 
léta sníženo kvůli podemletému pilíři 
v toku řeky na pouhé 3 tuny,“ uvádí sta-
rosta Dalibor Carda. 

Vybudovala se nová železobetono-
vá levobřežní opěra, která je s  ohle-
dem na  složité zakládací poměry za-
ložena na  mikropilotech vetknutých 
do skalního podkladu. Břeh se opevnil 

kamennou rovnaninou s  urovnaným 
povrchem a poštěrkováním.

Oprava mostu stála 3  153  000 ko-
run. Generálním dodavatelem prací 
byla společnost SWIETELSKY sta-
vební s.r.o.

Původní provizorní most u  pivo-
varu strhla velká voda při povodních 
v roce 2002. Od té doby je zde umís-
těno mostní provizorium, které město 
koupilo od Správy státních hmotných 
rezerv v  roce 2017 za  osm milionů 
korun. 

„Máme zpracovanou studii na  nový 
otočný most, který by se v případě povod-
ní otevřel směrem k břehům. Ten by stál 
asi 90 milionů korun, což je v  současné 
době pro město finančně nepřijatelné. 
Další možné návrhy mostů byly odmít-
nuty památkovou péčí, nebo Povodím 
Vltavy, které žádá most nad úrovní stole-
té vody, což v tomto prostoru je velmi těž-
ko realizovatelné,“ vysvětluje starosta.

Most u pivovaru je po opravě opět otevřen

Jan Štaberňák
Odbor financí

Rozpočet Participativní rozpočet 
slouží k většímu zapojení občanů, or-
ganizací a  podnikatelů do  dění v  na-
šem městě. Jeho hlavním principem 
je vyčlenění určité částky z městského 
rozpočtu na  realizaci návrhů, které 
předkládají a následně o nich rozhodu-
jí samotní obyvatelé města. Smyslem 
celého projektu je ukázat občanům, 
že i oni sami se mohou přímo podílet 
konkrétními nápady na utváření svého 
města. Projekty charakteru participa-
tivního rozpočtu v  posledních letech 
v České republice přibývají, namátkou 
můžeme jmenovat třeba Brno, Děčín, 
Litoměřice nebo Jeseník. 

Pro první tři ročníky participa-
tivního rozpočtu bylo území města 
rozděleno na  devět částí, tedy Do-
moradice, Horní Brána, Nádražní 
Předměstí, Nové Dobrkovice, Pleši-
vec, Nové Spolí, Vyšný, Latrán a  Slu-
penec, a  z  městského rozpočtu byla 
každý rok vyčleněna celková částka 
určená na  realizaci vítězných pro-
jektů, konkrétně to bylo 500  000 Kč 
na rok 2018, 750 000 Kč na rok 2019 

a 1 000 000 Kč na rok 2020. Občané 
mohli předkládat své návrhy, které by 
dle nich zlepšily kvalitu života v našem 
městě, a poté o nich hlasovali ti, kteří 
jsou starší 16 let a  mají trvalý pobyt 
v  té části, kam navrhovaný projekt 
územně spadal. 

Pro čtvrtý ročník je tedy opět navr-
žena celková částka jeden milion ko-
run. A těmi hlavními změnami oproti 
předchozím ročníkům jsou zejména 
tyto: území města již není rozděleno 
na několik částí, ale je bráno jako jeden 
celek, občané tedy mohou navrhovat 
i hlasovat o návrzích i v jiných částech 
města, než kde mají trvalý pobyt; navr-
hované projekty mohou mít hodnotu 
až 1 000 000 Kč, je tedy možná i reali-
zace hodnotnějších projektů než dříve, 
kdy byl rozpočet návrhu omezen výší  
prostředků určenou pro každou z  9 
částí; nově je možné dát hlas až třem 
libovolným návrhům oproti jednomu 
dříve, pro vítězství tedy bude prav-
děpodobně potřebné větší množství 
hlasů a  očekáváme zvýšení aktivity 
navrhovatelů a  tedy zapojení většího 
množství občanů; realizovány budou 
projekty dle pořadí z  hlasování až 
do  vyčerpání množství prostředků co 

nejvíce se blížícímu přidělenému mili-
onu korun – například 5 akcí v hodno-
tě 500 tis. Kč, 250 tis. Kč, 200 tis. Kč, 
30 tis. Kč a  15 tis. Kč, šanci nakonec 
uspět tedy mají projekty velké, střední 
i  ty nejmenší. Návrhy mohou být in-
vestičního i neinvestičního charakteru 
a podávat je mohou fyzické i právnické 
osoby bez ohledu na  místo trvalého 
bydliště nebo sídla, tedy i mimo území 
Českého Krumlova, naopak hlasovat 
pak mohou pouze občané s  trvalým 
pobytem v Krumlově.

Očekáváme, že tento nový přístup 
přinese větší atraktivitu a  oblíbenost 
participativního rozpočtu pro občany 
města Český Krumlov, kvůli kterým 
celý tento projekt děláme.

A jaký je časový harmonogram
čtvrtého ročníku 
participativního rozpočtu?
Od  1. července do  31. srpna 2020 je 
možné podávat návrhy přes formu-
lář dostupný na  webových stránkách   
www.rozpocet.krumlovsobe.cz. V  září 
budou projednány návrhy s předklada-
teli, zhodnoceny z hlediska realizovatel-
nosti, v říjnu bude probíhat prezentace 
projektů, které postoupí do  hlasování. 
Samotné hlasování se uskuteční v listo-
padu, sumarizace výsledků a určení po-
řadí v prosinci. Během prvních měsíců 
roku 2021 pak bude zahájena realizace 
vítězných návrhů.

Participativní rozpočet města v novém
Odbor památkové péče v rámci 
administrace Programu rege-
nerace připravuje každoroční 
aktualizaci programu formou 
průzkumu zájmu o přidělení pří-
spěvku na rok 2021. Příspěvky 
státní podpory jsou poskytovány 
za účelem záchrany, zachování 
a zhodnocení památek.

Petr Papoušek
Odbor památkové péče

Dotace Program je vypsaný pro 
opravu objektů zapsaných jako ne-
movitá kulturní památka a  ležících 
na  území městské památkové rezer-
vace Český Krumlov nebo na  úze-
mí městské památkové zóny Český 
Krumlov-Plešivec v roce 2021. Obča-
né mohou v případě zájmu o zařazení 
opravy jejich domu do programu rege-
nerace na  rok 2021 vyplnit formulář, 
který je k dispozici na www.ckrumlov.cz 
/dotace, nebo osobně na Odboru pa-
mátkové péče. Vyplněné tiskopisy je 
nutno odevzdat na  podatelnu měst-
ského úřadu nejpozději do  pondělí 
31. srpna 2020 do 17 hodin.

Město Český Krumlov opět připravuje participativní rozpočet, tento-
krát již čtvrtý ročník. Po zhodnocení průběhu předchozích tří roční-
ků byly upraveny podmínky a pravidla, které by měly pomoci zvýšit 
jeho atraktivitu pro občany.

Dotace na opravy 
památek

Foto: Lubor Mrázek

Foto: město Český Krumlov
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Lesy města Český Krumlov již 
přes 25 let obhospodařují les-
ní majetek ve vlastnictví měs- 
ta Český Krumlov. Jedná se  
o 1 300 hektarů lesních porostů 
ve 24 katastrálních územích. 

Miroslav Štoll
Lesy města Český Krumlov

Lesní hospodářství
Lesy ve  správě společnosti byly nej-
prve na počátku roku 2019 postiženy 
sněhovými polomy, a to zejména v ob-
lasti Přední Výtoně. Sněhem byly pro-
lámané porosty ve  stáří 30 až 40 let, 
a to na výměře cca 40 ha. Zpracování  
1 700 m3 polomů bylo provedeno 
v měsících březen až květen. 

V  roce 2019 pokračovalo v  lesích 
střední Evropy plošné odumírání les-
ních porostů v  důsledku klimatické 
změny. Toto odumírání je provázeno 
gradací podkorního hmyzu, zejména 
lýkožrouta smrkového. U  společnosti 
bylo zpracováno 6 000 m3 kůrovcem 
napadené dřevní hmoty. Meziročně 
nedošlo k  významnému navýšení to-
hoto množství, zpracování bylo ukon-
čeno v měsíci říjnu. To je dáno zejmé-
na aktivním přístupem k vyhledávání, 
těžbě, asanaci a  následnému odvozu 
dřevní hmoty. Zásadní vliv má zejmé-
na včasnost veškerých zásahů a komu-
nikace s ostatními vlastníky. 

Zalesňovací práce proběhly již tra-
dičně ve  dvou termínech. Při jarním 
zalesnění probíhá výsadba převážně 
prostokořenných jehličnatých dřevin, 
pro podzimní zalesnění používáme 
krytokořennou sadbu listnatých dře-
vin. Z  celkového množství 56 000 
sazenic bylo 39 000 sazenic listnáčů. 
Tím dochází u  městských lesů k  na-
plňování zákonem daného podílu 
melioračních a  zpevňujících dřevin 
na 200 %. 

I  přes nepříznivé ekonomické 
podmínky nebylo rezignováno na vý-
chovné zásahy v  mladých porostech. 
V roce 2019 byla provedena prořezáv-
ka a probírka na 30 hektarech lesních 
porostů do 40 let věku.

Ekonomika společnosti
Z důvodu extrémního nadbytku dřev-
ní hmoty zpracovávané ve  střední 
Evropě došlo k  významnému snížení 
cen prodávané dřevní hmoty, a  tedy 
k  dalšímu poklesu příjmů firemního 
rozpočtu. I  přes tento zásadní výpa-
dek na  straně příjmů byla odvedena 

do městské poklady celá částka pach-
tovného a  společnost udržela hospo-
daření v kladných číslech. 

Chybějící příjmy byly nahrazeny 
zejména z  dotačních titulů Minister-
stva zemědělství. V  předcházejícím 
roce již i pražští politici pochopili, že 
pokud chceme zachovat lesy pro další 
generace, bude nutné vlastníky lesů 
v  této době podpořit. Díky aktivitám 
Sdružení vlastníků obecních a soukro-
mých lesů, jehož je společnost členem, 
došlo k navýšení finančních prostřed-
ků pro vlastníky lesů. Tyto provozní 
dotace pokrývají část nákladů na  za-
lesňování melioračními dřevinami, 
výchovné zásahy, k  přírodě šetrné 
technologie, asanaci kůrovcového 
dříví. Nově byl vyhlášen Finanční pří-
spěvek na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity. V roce 2019 čerpala společ-
nost 3 500 000 Kč z těchto provozních 
dotací. 

Dlouhodobě nabízíme místním 
obyvatelům prodej palivového dříví, 
včetně případného zajištění dopra-
vy. V  případě poptávky je realizován 
rovněž prodej kulatiny pro pilařské 
zpracování. Čerstvě nařezané vánoční 
stromky pro Krumlováky jsou z  pro-
dukce plantáží spravovaných rovněž 
městskou společností.

Rekreační funkce 
příměstských lesů
Mezi další aktivity společnosti patří 
například zajištění rekreační funkce 
lesů v  bezprostřední blízkosti města. 
Již od roku 2006 je v provozu fitness 
hřiště na  Dubíku, které bylo v  roce 
2019 doplněno o  Naučnou stezku 

Dubík. Projekt řeší volnočasové ak-
tivity obyvatel a  návštěvníků města. 
Naučná stezka je využívána všemi vě-
kovými kategoriemi, od  skupiny ma-
lých dětí s maminkami přes dorosten-
ce až po  seniory. Všechna stanoviště 
v  sobě zahrnují určitý prvek interak-
tivity, a  to od  pexesa, které zvládnou 
děti předškolního věku, až po  prvky 
využívající IT technologie. Na  tento 
projekt byla poskytnuta dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova pokrývající 
100 % nákladů. 

Drobné vrásky na  čele nám dělají 
neukáznění návštěvníci, kteří nechá-
pou jedno základní pravidlo – pokud 
si něco do přírody přinesu, tak to tam 
nenechám. Odpadky bohužel sbíráme 
po každém víkendu.

Spolupráce s ostatními 
vlastníky lesů
Společnost městských lesů nabízí 
ostatním, zejména drobným vlastní-
kům lesů pomoc při obhospodařování 
jejich majetku. Pro drobné vlastní-
ky lesů provádíme veškerou těžební 
i  pěstební činnost, v  současné době 
od  těžby kůrovcem napadených stro-
mů přes přípravu ploch pro zalesnění 
a stavbu oplocenek až po samotné za-
lesnění. Prodej dřevní hmoty od těch-
to vlastníků realizujeme ke konečným 
odběratelům, ať již tuzemským nebo 
zahraničním, s  nimiž máme dlouho-
dobé obchodní vztahy. Významnou 
pomocí pro tyto vlastníky je rovněž 
administrace dotačních titulů, ze kte-
rých mohou čerpat prostředky na po-
krytí významné části nákladů.

Jak hospodařily městské lesy v roce 2019

LESY MĚSTA  
ČESKÝ KRUMLOV

Prodej palivového dříví  
v délkách 2 a 4 m

Jehličnaté – cena 400,- Kč / PRM vč. DPH 

V případě objednávky min. množství 
40 PRM doprava zdarma.

Kontakt: 
tel. 380 711 567, e-mail: lesymestack@cmail.cz 

www.lesymestack.cz

Foto: Miroslav Štoll
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Petr Troják
Českokrumlovský rozvojový fond

Výroční zpráva Tržby se dostaly 
v roce 2019 na celkovou výši 97,4 mil. 
Kč, což představuje nárůst o  17,8 % 
proti plánu roku 2019 a nárůst o 44 % 
proti skutečnosti roku 2018, která 
činila 67,8 mil. Kč. Největší podíl 
(32 %) na  tržbách z  prodeje služeb 
byl z  pronájmu nebytových prostor 
a bytů, který činil 30,2 mil. Kč, násle-
dovaly tržby z parkovacích služeb 25,0 
mil. Kč (26% podíl z celkových tržeb), 
tržby z  BUS STOP, které činily 20,6 
mil. Kč (22% podíl z celkových tržeb) 
a  tržby ze služeb cestovního ruchu 
15,4 mil. Kč (16 % z celkových tržeb). 

Hospodaření společnosti v  roce 
2019 skončilo se ziskem před zda-
něním ve  výši 13,64 mil. Kč, což 
znamená nejvyšší zisk před zda-
něním v  osmadvacetileté historii 
firmy. Českokrumlovský rozvojový 
fond, spol. s  r.o., není jen provozo-
vatel systému PARKING, Autobu-
sového nádraží, Infocentra či jen 
správce nemovitostí v centru, ale také 
společnost, která realizuje rozvojové 
projekty, které se zásadním způsobem 
dotýkají každého z nás. Rád bych zde 
krátce zmínil ty nejzásadnější z  roku 
2019.

Zejména jde o dokončení investič-
ní akce Přestupní terminál Český 
Krumlov. Svým rozsahem se jednalo 
o  investiční akci, která nemá v  histo-
rii Českokrumlovského rozvojového 
fondu obdoby. Samotná realizace byla 
vyústěním několikaletých příprav pro-
jektu nového přestupního terminálu. 
Za  architektonickým návrhem stál 
Ateliér 8000, charakteristickým prv-
kem přestupního terminálu se staly 
membránové konstrukce zastřešující 
nástupiště, které dávají celému prosto-
ru jedinečný charakter. Nový terminál 
je architektonicky zajímavou moderní 
stavbou, která odpovídá turistickému 
významu Českého Krumlova. Inves-
tiční výdaje na  rekonstrukci ploch, 
vlastní stavbu a  vybavení technolo-
giemi činily celkem 85,6 mil. Kč bez 
DPH. Na  realizaci projektu byla ob-
držena dotace z  IROP v  celkové výši 
42,5 mil. Kč. Dokončení stavby v roce 

2019 se týkalo hlavně části projektu 
parkoviště osobních aut. Krytá nová 
nástupiště včetně přístupových cest 
byly v  režimu předběžného užívání 
stavby a  slouží cestujícím již od  pro-
since 2018. Stavební práce byly v roce 
2019 naplánovány tak, aby mohly pro-
bíhat bez přerušení obnoveného pro-
vozu autobusového nádraží. 

Zdařilý projekt rekonstrukce pře-
stupního terminálu Český Krumlov 
se těšil v roce 2019 i pozornosti médií 
a  zvýšil atraktivitu Českého Krum-
lova, protože původní autobusové 
nádraží již dlouho neodpovídalo stan-
dardům 21. století.  

Na projekt byla zcela vyčerpána při-
dělená dotace z IROP, dodržení všech 
podmínek dotace potvrdila i  veřej-
nosprávní kontrola v  místě realizace, 
která proběhla v říjnu 2019. 

Druhým pilířem investiční oblasti 
byla v  roce 2019 realizace připravo-
vaného projektu zpoplatnění zájezdo-

vých autobusů přijíždějících do  Čes-
kého Krumlova. Systém zpoplatnění 
zavedl jediná dvě možná místa výstu-
pů na  území města Český Krumlov 
pro přijíždějící zájezdové autobusy. 
Po výstupu cestujících pokračují auto-
busy na parkoviště P-BUS, kde parkují 
za  zvýhodněných podmínek. Zave-
dení nového poplatku pro zájezdové 
autobusy bylo ojedinělým projektem 
v  rámci České republiky, který v  ob-
dobných variantách funguje v mnoha 
turistických destinacích Evropy. 

V rámci projektu proběhla základní 
úprava původní plochy, která umož-
ňovala krátkodobé zastavení auto-
busů, a  byla vytvořena druhá nová 
plocha pro účely výstupu a  nástupu 
cestujících. Byly dovybaveny i  nově 
instalovány parkovací technologie, 
vybudovány nové bezplatné toalety 

pro turisty na BUS STOPU B, zřízeny 
klidové čekací zóny pro cestující, do-
plněn mobiliář a upraveny přístupové 
cesty k oběma výstupním místům.

BUS STOP využívá automatických 
uzavřených závorových systémů, kde 
jsou autobusy odbaveny pomocí čte-
ček QR kódů generovaných z on-line 
rezervačního systému. Díky masivní 
a  včasné informační kampani, která 
probíhala v  několika vlnách směrem 
k  našim obchodním partnerům, ces-
tovním kancelářím a dopravcům z celé 
Evropy, byl na  začátku června 2019 
zcela zvládnut ostrý start systému 
zpoplatnění zájezdových autobusů: 
od  prvních dnů respektovalo systém 
zpoplatnění více než 80 % přijíždějí-
cích autobusů. Po dvou měsících fun-
gování nového systému přijíždělo 
95 % autobusů do Českého Krumlova 
již se zaplacenou rezervací. Zdařilé 
realizaci projektu odpovídaly i  tržby, 
které překonaly v roce 2019 20 mil. Kč 
bez DPH.

Třetí investicí strategického význa-
mu bylo nezbytné rozšíření datové 
sítě optických kabelů pro připojení 
objektů autobusového nádraží, přípra-
va na připojení případných budoucích 

nových parkovišť, sportovní zóny, 
pěší zóny a budovy městského úřadu 
v Kaplické ulici na vlastní optokabelo-
vou síť. Dokončení projektu rozšíření 
optokabelové sítě proběhlo v  květnu 
2020, na  které naváže instalace po-
třebných nových aktivních prvků sítě 
nutné pro spuštění plného provozu.

Kromě výše zmíněných strategic-
kých investic byly v roce 2019 prove-
deny některé menší akce, především 
opravy, přičemž největší z  nich se 
týkala budovy autobusového nádraží. 
Po  zvážení několika variant budou-
cího užívání stávající budovy bylo 
v roce 2019 přistoupeno k dokončení 
započaté částečné rekonstrukce bu-
dovy autobusového nádraží. V  první 
polovině roku 2019 bylo postupně 
uvedeno do  provozu WC, moderní 
samoobslužná úschovna zavazadel, 

místnost pro řidiče, kanceláře ve   
2. NP a  nebytové prostory v  1. NP  
a 1. PP sloužící především pro pronájem 
subjektům nabízejícím služby (kadeř-
nictví, fyzioterapie). V druhé polovině 
roku 2019 byla započata rekonstrukce 
prostor bývalého bufetu, kde nový pro-
vozovatel otevřel provozovnu conveni-
ence store v květnu 2020.

V  roce 2019 pokračovala projek-
tová příprava budoucích stavebních 
akcí, dnes krátce zmíním ty nejzásad-
nější. Jednalo se především o přípravu 
prováděcího projektu pro rozšíření 
parkoviště Městský park (P3) o  50 
parkovacích stání pro osobní vozi-
dla s  variabilním využitím i  pro jiné 
účely, zejména příležitostnou tržnici, 
kulturní a  společenské akce aj. Dále 
probíhala příprava projektu budoucí-
ho Terminálu zájezdových autobusů, 
který bude v lokalitě za Polečnicí, po-
kračovala i  příprava projektu rekon-
strukce dvou bytových jednotek v bu-
dově Latrán 16. V roce 2019 byl také 
zpracován projekt a vybrán dodavatel 
na  výměnu devíti vrat dílen v  areálu 
Chvalšinská 242.

Mezi rozvahovým dnem účetní zá-
věrky a datem vydáním tohoto článku 
zasáhla v  polovině března 2020 celý 
svět pandemie koronaviru; v důsledku 
přijatých vládních opatření byly uza-
vřeny všechny provozy společnosti. 
V souvislosti s vyhlášením nouzového 
stavu v  České republice a  dopadem 
přijatých vládních opatření na  ces-
tovní ruch očekáváme výrazné sní-
žení tržeb společnosti v  roce 2020. 
Společnost okamžitě přijala úsporná 
opatření v oblasti nákladů, byl revido-
ván plán investic 2020 a  pozastaveny 
investice do  dopravních prostředků, 
hardwaru, softwaru a odloženy někte-
ré dílčí opravy nemovitostí. V  rámci 
státem podporovaného programu An-
tivirus bylo vedením společnosti zažá-
dáno o  příspěvek na  čerpání úhrady 
osobních nákladů.  

Je zřejmé, že takto významný zá-
sah do  turistického ruchu v  Českém 
Krumlově bude mít negativní ekono-
mický dopad, a společnost tudíž s nej-
větší pravděpodobností v  roce 2020 
namísto plánovaného zisku ve  výši 
9,8 mil. Kč vykáže ztrátu. Výše ztráty 
je závislá na mnoha faktorech: zejmé-
na plném otevření hranic, obnovení 
leteckých spojení, na  míře podpory 
státu podnikatelům v  cestovním ru-
chu a návratu domácích i zahraničních 
turistů.

Hospodaření ČKRF v minulém roce
Rok 2019 byl z hlediska ekonomických výsledků dalším úspěšným 
rokem v historii Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. 
Zejména díky spuštění systému odbavování zájezdových autobusů 
(BUS STOP) a významnému oživení cestovního ruchu došlo k nárůstu 
firemních tržeb z prodeje zboží a služeb. 

Nový dopravní terminál.  Foto: ČKRF
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Jste zruční?
Máte technické myšlení?

Zajímají vás nové technologie?

Společnost Schwan Cosmetics CR
v Českém Krumlově hledá:

•Seřizovače
•Specialisty strojního centra

Nabízíme adekvátní ohodnocení,
špičkové bonusy

a náborový příspěvek 20 000 Kč.

telefon: 380 708 129 | bezplatná linka: 800 050 220
e-mail: klara.malakova@schwancosmetics.cz

Náplň práce: 	
	 nakládka,	vykládka,	rozvoz	zboží,	práce	ve	skladu

Požadujeme:
	 řidičské	oprávnění	skupiny	C
	 znalost	manipulace	s	VZV
	 profesní	průkaz	řidiče
	 vazačský	a	jeřábnický	průkaz	výhodou
	 oprávnění	na	hydraulickou	ruku	výhodou

Nabízíme: 
	 náborový příspěvěk 25 000 Kč
	 motivující	mzdu,	5	týdnů	dovolené
	 stravenky	100	Kč,	benefitový	systém	Cafeteria
	 příspěvek	na	pojištění	odpovědnosti
	 slevu	na	nákup	zboží	z	našeho	sortimentu

Termín nástupu možný ihned, případně dohodou.

STAVEBNINY

Náborový 
příspěvěk 
25 000 Kč

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU
SKLADNÍK DO STAVEBNIN – ČESKÝ KRUMLOV

Místo výkonu práce:	IZOMAT	stavebniny	s.r.o.,	
Tovární	201,	381	01	Český	Krumlov	-	Domoradice

Kontakt: personalni@izomat.cz,	272	654	643

Vlasta Horáková
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Bioodpad V  místech se sídlištní 
a  bytovou zástavbou jsou rozmístěny 
nádoby o objemu 1 100 l a pro majitele 
rodinných domů město nabízí nádoby 
o objemu 240 l. To vše bez jakéhokoliv 
poplatku za nádobu či následný svoz. 
V roce zavedení bylo tímto způsobem 
vybráno více než 154 tun, v roce před-
cházejícím činil podíl bioodpadu cca 
24 tun. K dubnu tohoto roku bylo již 
shromážděno téměř 50 tun biood-
padu, který je následně zpracováván 
v kompostárně. 

Pro biologický odpad rostlinného 
původu jsou určeny hnědé kontejne-
ry a patří do nich:

 odpad z  údržby zeleně, tj. např. 
listí, tráva, odpad ze záhonů – koš-
ťály, dřevní štěpka z  větví stromů 
a keřů, příp. části větví max. délky 
10 cm a průměru max. 5 cm, drny 
se zeminou, celé rostliny či jejich 
části, spadané ovoce;

 pokojové a  jiné okrasné květiny 
bez květináčů, drátů a stuh; 

 kuchyňský bioodpad rostlinného 
původu, např. zbytky ovoce a zele-
niny, slupky, skořápky ořechů.

Do hnědých kontejnerů nepatří:
 obaly (papír, plast, sklo, kov, nápo-

jové kartony);
 zbytky jídel živočišného původu, 

maso, kosti, kůže, vajíčka včetně 
skořápek;

 potravinářské oleje a tuky, minerál-
ní oleje;

 uhynulá zvířata, exkrementy zvířat 
včetně podestýlky;

 pleny, obvazy a jiné hygienické po-
třeby;

 oděvy, směsný komunální odpad, 
nebezpečné a stavební odpady.

Odpad je nutné vhazovat do nádob 
bez igelitových sáčků, tašek či jiných 
obalů. Nádoba obsahující jiné druhy 
odpadů než biologicky rozložitelný 
odpad rostlinného původu, nemůže 

být vyvezena ke zpracování na kom-
postárnu. Následná likvidace obsahu 
nádoby je finančně výrazně náročnější.  

Celkem je na  veřejných prostran-
stvích v  lokalitách se sídlištní a byto-
vou zástavbou rozmístěno 50 kontej-
nerů. Přehledná mapa s  umístěním 
biokontejnerů je k  dispozici na  geo-
portal.ckrumlov.cz. 

Popelnice na bioodpad 
pro obyvatele v rodinných
domech
Na  základě žádosti poskytuje Od-
bor životního prostředí a  zeměděl-
ství popelnice zdarma. Žádosti jsou 
k  dispozici na  www.ckrumlov.cz 
/obcan, další informace na  telefonu 
380 766 550.

Svoz bioodpadu probíhá v  ob-
dobí od  1. 4. do  30. 11. v  intervalu 
1× za 14 dní a v období od 1. 12. do   
31. 3. 1× měsíčně. Harmonogram svo-
zu je k  dispozici na  webových strán-
kách města www.ckrumlov.cz.

Město nabízí domácnostem zdarma 
popelnice na bioodpad
V rámci základní premisy, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne, 
nabízelo město Český Krumlov svým občanům již od roku 2015 do-
mácí kompostéry. Na základě zájmu jich bylo distribuováno 300 ks.  
V loňském roce byl zaveden sběr bioodpadu, tj. rostlinných zbytků 
ze zahrad a domácností.

Takto ne! Do biokontejnerů patří pouze 
bioodpad.             Foto: město Český Krumlov
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Máme radost, že můžeme dě-
tem a mladým lidem z řad ne-
jen českokrumlovské veřejnosti 
po dlouhé odmlce, způsobené ce-
losvětovou pandemií covid-19, 
nabídnout plnohodnotný letní 
program s akcemi, které pro vás 
připravila naše pracoviště. Těší-
me se na setkání s vámi a přeje-
me slunné a pohodové léto.

Jan Čermák
Centrum pro pomoc dětem a mládeži

Workshop paddleboardingu
(středa 15. července 2020)
V  rámci projektu Zdravý životní styl 
2020 nabízíme účastníkům od  10 let 
věku zdarma workshop se zkušený-
mi lektory mladého vodního sportu 
paddleboardingu na  Hornobránském 
rybníku v Českém Krumlově. 

Workshop, který zahrnuje přednáš-
ku o historii sportu, sportovní průpra-
vu, rozcvičku  a to hlavní – vyzkoušení 
paddleboardů na hladině rybníka. 

Akce proběhne v  odpoledních ho-
dinách, čas bude ještě upřesněn na na-

šich webových stránkách a facebooku, 
kapacita je omezená, přihlášení je 
možné na níže uvedených kontaktech. 

Příměstský tábor s Boudou
(13. až 17. července 2020) 

Další ročník příměstského tábo-
ra s  Boudou se uskuteční od  13. do   
17. července 2020. Děti 

se mohou těšit na  hry, výtvarné 
dílny, exkurze, výlety, vyzkoušejí si 
paddleboarding na  klidné vodě nebo 
sjedou kus Vltavy na raftech. 

Cena za  celotýdenní pobyt je  
1 900 Kč. 

Letní tábor Prázdniny 
v pohybu – Čeřín 2020 
(9. až 22. srpna 2020)
Tradiční letní dětský tábor CPDM 
Prázdniny v  pohybu Čeřín 2020. Vě-
kové rozmezí účastníků 7 až 16 let. 
Hlavní osou programu celotáborová 
hra postavená tentokrát na  příbězích 
kouzelnického učně Harryho Pottera. 
Účastnická cena 4 600 Kč. 

V  překrásném koutě jižních Čech 
zažijí děti dobrodružství při táboro-
vých hrách, splutí části řeky Vltavy, ve-
čery s kytarou u ohně, usínání pod sta-
nem s bubláním potoka za hlavou…

Přeshraniční 
spolupráce mládeže 
(24. až 30. srpna 2020)
CPDM o.p.s. nabízí 6 volných míst 
na  mezinárodním mládežnickém 
projektu, který se uskuteční v od pon-
dělí 24. do  neděle 30. srpna 2020 
na  turistické základně DDM Zátoň 
u Českého Krumlova. Projekt je určen 
mladým lidem ve věku od 14 do 18 let. 
Společně s českými účastníky se jej zú-
častní mladí lidé ze Slovinska, Rakous-
ka a Slovenska. 

Účastnický poplatek činí 1 000 Kč 
na osobu.

Léto s Centrem pro děti a mládež

Foto: CPDM
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Eva Vaněčková
DMO Český Krumlov

Do  festivalového programu jsou za-
řazeny i  odborné přednášky z  oblasti 
středověké hudby a duchovních dějin.

Na  své si v  Krumlově přijdou 
i  milovníci jiných hudebních žánrů. 
Do Pivovarských zahrad v létě zavítají 
Tomáš Klus, Divokej Bill, Chinaski 
nebo kapela Wohnout.

Samostatnou hudební lahůdkou 
budou koncerty Jihočeské filharmo-
nie, která spolu se svými hosty zahraje 
v  průběhu hned šesti letních večerů 
v  Pivovarských a  klášterních zahra-
dách. V Krumlově se spolu s filharmo-
niky představí např. Iva Bittová, Dan 
Bárta nebo Ondřej Ruml.

Zábava na řece a u řeky
Kromě možnosti sjet si Vltavu na ká-
noi, voru, raftu, paddleboardu či 
jiném plavidlu, již letos oživí břehy 
Vltavy tři říční plovárny. Mola a upra-
vené vstupy do vody nově naleznete 
před zahradním domkem – ateliérem 
Egona Schieleho, v  místech bývalé 
krumlovské plovárny na  rozhraní 
městského parku a  parkoviště P3 
a na břehu naproti Hotelu Růže. Ka-
ždá z plováren bude po celé léto na-
bízet menší občerstvení, pamatováno 
je i na toalety, půjčovnu sportovních 
pomůcek či vybojkování prostoru, 
aby nedocházelo ke  střetu s  projíž-
dějícími vodáky. Místní i návštěvníci 
Krumlova si tak mohou v klidu a bez-
pečí užívat vodních radovánek přímo 
v centru města.

Krumlov žije každý den
Po  celé léto si opravdu můžete být 
jisti, že se v  Krumlově něco děje. 
Galerie, muzea a  výstavní prostory 
lákají na zajímavé výstavy renomova-
ných umělců, divadelníci, muzikanti 
a  další pouliční umělci se jen tak 
mimochodem objevují ve  známých 
i  zatím neobjevených krumlovských 
zákoutích, krumlovští průvodci pou-
tavě seznamují zvídavé návštěvníky 
s tajemnými příběhy Českého Krum-
lova, v Klášterech a u Seidlů probíha-
jí programy a akce pro děti a mnoho 
a mnoho dalšího. 

Léto plné hudby, 
filmu i vodních 
radovánek
Pokračování ze str. 1

Ludmila Claussová
DMO Český Krumlov

Martin Zeman
Filmový klub Český Krumlov

Festival Na více než týden se pro-
mění krumlovské kino Luna na  kar-
lovarský Thermal a  Český Krumlov 
ve festivalové město. Místní i návštěv-
níci Krumlova budou mít neopakova-
telnou příležitost zažít atmosféru fil-
mového festivalu s projekcemi snímků 
z celého světa, festivalovým zázemím 
a živě streamovanými úvody k filmům 
včetně rozhovorů s  tvůrci. Přehlídku 
3. července ve 20.00 zahájí divácký hit 
loňského festivalu v  Benátkách, aus-
tralská tragikomedie Než skončí léto. 

I  když se organizátoři nejvýznam-
nější tuzemské filmové přehlídky, 
Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary, vzhledem k  aktuální 
situaci rozhodli letošní festival neu-
skutečnit a jeho 55. ročník přesunout 
na rok 2021, nebudou fanoušci o fes-
tival ochuzeni. V  původním termínu 
konání festivalu 3. – 11. července 2020 
bude v českých kinech uvedena kolek-
ce šestnácti zajímavých snímků, které 
byly vybrány do letošního programu. 

Ve světové premiéře se divákům na-
příklad představí tuzemský dokument 
Meky. Filmový portrét legendárního 
Mira Žbirky natočil Šimon Šafránek. 

Dalším z taháků přehlídky je americký 
film Honey Boy, opěvovaný nezávislý 
hit loňského podzimu, který vypráví 
o komplikovaném vztahu otce a  jeho 
dvanáctiletého syna, dětského herce. 
Autorem autobiografického scénáře 
je Shia LaBeouf, který rovněž ztvárnil 
postavu otce. 

„Budeme mít příležitost zhlédnout 
také snímky, které se nedostanou do běž-
né české kinodistribuce. Jsou hodně 
různorodé a  jejich příběhy nás zavedou 
třeba do  Chile, Egypta, Mexika nebo 
Jihoafrické republiky. Jsem moc ráda, že 
naše kino se této jedinečné akce účastní 
a  je tak jedním z  míst v  republice, kde 
se mohou filmoví fanoušci potkat,“ říká 
Martina Šlapáková, provozovatelka 
kina Luna a  dodává, že lístky na  fes-
tivalové filmy jsou již v  předprodeji 
přímo v kině Luna nebo na jeho webo-
vých stránkách.

Program TADY VARY
Pátek 3. 7.
20.00 Než skončí léto. Australská 
rodinná tragikomedie (2019, 117 min.)
Sobota 4. 7. 
17.00 Jalda, noc odpuštění. Íránské 
společenské drama (2019, 89 min.)
20.00 Luxor. Britsko-egyptské 
romantické drama (2019, 85 min.)
Neděle 5. 7.
17.00 Mogul Mauglí. Britské 
hudební drama (2020, 90 min.)
20.00 Jsme jedné krve. Dánské 
kriminální drama (2020, 88 min.)
Pondělí 6. 7. 
17.00 Kubrick o Kubrickovi. 
Francouzský dokument (2020, 72 min.)
20.00 Ema. Chilské společensko-
hudební drama (2019, 107 min.)
Úterý 7. 7. 
17.00 Proxima. Francouzské drama 
o rodinném životě astronautky 
(2019, 107 min.)
20.00 Zlovolné historky 
z předměstí. Italské společ. drama 
(2020, 98 min.)
Středa 8. 7. 
17.00 Teplouš. Jihoafrické 
společenské retro (2019, 104 min.)
20.00 Meky. Český hudební 
dokument (2020, 80 min.)
Čtvrtek 9. 7.
17.00 Na palubu! Francouzská 
komedie (2020, 95 min.)
20.00 Zumiriki. Španělský 
dokument (2019, 122 min.)
Pátek 10. 7.
17.00 Tajný agent. Chilský 
dokument (2020, 84 min.)
20.00 Bez zvláštních znamení. 
Mexické společenské drama 
(2020, 97 min.)
Sobota 11. 7.
20.00 Honey Boy. Americké 
biografické drama (2019, 94 min.)

Sledujte 
www.krumlov2020.cz 

a bavte se s námi!

Unikátní filmový festival TADY VARY

Michaela Petrů 
Kámen a písek spol. s r.o.

tým restaurace Tenis-centrum

Degustace Jako unikát letošního 
léta s  radostí otevíráme jedinečnou 
expozici archivních vinných sklepů. 
Nasajte atmosféru těchto skrytých 
míst a poznejte chuť a vůni renesan-
ce díky bohaté sbírce vín společnosti 

Kámen a písek spol. s r.o. Po prohlíd-
ce chladnějšího sklepního labyrin-
tu přijde vhod posezení v  klidném 
prostředí restaurace Tenis-centrum. 
Zážitek z  prohlídky vinného skle-
pa umocní vícechodové degustační 
menu prokládané víny z  tradičních 
oblastí pro sklep, z  Moravy, Porýní 
a  slunného Toskánska. Večer plný 
vůní, chutí a  kvalitních vín ohromí 

nejen váš čich a  chuťové pohárky.
Čtvrteční a  sobotní letní degustační 
večery jsou vhodné pro páry a  malé 
skupiny přátel. Zažijte delikátní gast-
ronomii v klidném zákoutí města ne-
daleko od  zámeckého vinného skle-
pa. Rezervujte si své místo včas, více 
informací na  webových stránkách 
www.tenis-centrum.cz. Jste srdečně 
zváni.

Degustační večery v zámeckém vinném 
sklepě a v restauraci Tenis-centrum

Foto: KVIFF

Foto: KVIFF
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na letní měsíce červenec a srpen 
jsme pro vás opět připravili další 
novinky z  fondů naší knihovny, 
tentokrát se zaměřením na  elek-
tronické knihy. Pevně věříme, že 
si vyberete. A pokud vám tato na-
bídka nestačí a chcete se podívat 
na  další novinky, navštivte web 
www.knih-ck.cz a vyberte si z na-
šeho on-line katalogu. Přejeme 
příjemné chvíle při čtení.

Rýznarová, Miloslava: 
Měj oči otevřené
Kniha dává čtenáři nahlédnout 
do zdánlivě obyčejných míst naší 
země, seznamuje nás s  jejich his-
torií, pověstmi a  dalšími zajíma-
vostmi.

Stalmann, Franziska: 
Šampaňské a heřmánkový čaj
Úsměvný příběh pro ženy, které 
mají rády romantickou četbu. 
Po přečtení budou jistě litovat, že 
už kniha nemá pokračování.

Kozák, Roman: 
Šumavská přicházení
Tři tematicky odlišná díla, která 
spojuje prostředí Šumavy a  sku-
tečné události, které se zde v mi-
nulosti odehrály.

Bobák, Jindřich František: 
Cesta princezny Orosie
Dobrodružné vyprávění život-
ního příběhu české a  moravské 
princezny Dobroslavy Orosie, 
která byla prohlášena za  svatou 
a  je i  ochránkyní před nepřízní 
počasí.

Krefeld, Michael K.: 
Vyšinutí; Tonutí
Dva kriminální romány oceňova-
ného dánského autora, jehož díla 
v  současnosti vycházejí ve  dvou 
desítkách zemí.

Braunová, Petra: 
3333 km k Jakubovi
Prázdninové putování patnác-
tiletého Mirka se svým otcem 
do Santiaga de Compostely. Kni-
ha je určena především mládeži, 
ale cestopisné vyprávění s  výkla-
dy z historie zaujme i dospělé.

www.knih-ck. cz

Martin Nechvíle
Městská knihovna v Českém Krumlově

Vzdělávání Srdečně zveme seni-
ory k  účasti na  zajímavé vzdělávací 
aktivitě u  nás v  českokrumlovské 
knihovně. Virtuální univerzita 3. věku 
probíhá úspěšně v  naší knihovně již 
od loňského roku. Garantem kurzů je 
Provozně ekonomická fakulta ČZU 

v  Praze. Letní semestr 2020 byl sice 
narušen koronavirovou epidemií, ale 
od  podzimu opět zahajujeme další 
semestr se zajímavými studijními 
tématy. Vybrali jsme pro vás témata 
„Dějiny oděvní kultury“ (10.00–
11.00 hodin) a  „Leonardo da Vinci“ 
(11.00–12.00 hodin). Termíny kurzů 
jsou 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 
12. a 16. 12. 2020. Každý kurz obsa-

huje šest videopřednášek, které se ko-
nají vždy po 14 dnech. Cena jednoho 
tematického kurzu je 400 Kč, cena 
obou pak 700 Kč. K dispozici je ještě 
několik volných míst. Zájemci se mo-
hou přihlásit a bližší informace získat 
v  oddělení pro dospělé u  Mgr.  Gab-
riely Mazurové, e-mail: mazurova@
knih-ck.cz, telefon: 380  714  794, 
web: www.e-senior.czu.cz.

Virtuální univerzita 3. věku v knihovně

redakce

Výstava Pětadvacet panelů vý-
stavy je možné vidět i  po  setmě-
ní – díky nasvícení alternativními 
zdroji. „Voda byla u  vzniku života 
a  paradoxně není vyloučené, že může 
přispět i  k  jeho krizi. Je totiž v  přiro-
zenosti lidské mysli brát současný stav 
jako záruku jeho věčného trvání. Ano, 
vody je stále ještě dost. To se však může 
skokově změnit ze dne na  den. Může, 
pokud si skutečně neuvědomíme a  ne-
dojde nám, že to, jak bude vypadat 
naše budoucnost, jejíž je voda zásadní 
součástí, není záležitost jen politiků 
nebo vodohospodářů, ale nás všech. 
Výstava Voda a  civilizace má od  za-
čátku jeden zásadní cíl – přimět lidi 
přemýšlet o světě a vodě a uvědomit si 
svůj díl odpovědnosti za  ně. Naši bu-
doucnost máme jen a  jen v našich ru-
kou. A nikdo to za nás neudělá. O tom 
svědčí i dějiny člověka na této planetě,“ 
říká kurátor a  spoluautor výstavy, 

Miroslav Bárta, prorektor Univerzity 
Karlovy v Praze, archeolog a egypto-
log. Cílem výstavy je oslovit širokou 
veřejnost a  ukázat klíčový význam 
vody pro existenci člověka od pravěku 
po dnešek, včetně přehledu současné 
situace a možných budoucích scénářů 
vývoje. 

„Naléhavá ochrana vodních zdrojů se 
nás týká víc, než si možná připouštíme. 
Každý projekt, nebo iniciativa upozor-
ňující a  zabývající se touto problemati-
kou má zásadní edukativní význam, ne-
boť změnit svůj přístup k vodě můžeme 
jen tehdy, když si uvědomíme souvislosti 
a dopady lidského počínání na přírodní 

bohatství. Jsem proto velmi rád, že výsta-
vu Voda a  civilizace můžeme veřejnosti 
představit i v Českém Krumlově, který je 
neoddělitelně spjat s vodou řeky Vltavy," 
uvedl starosta Dalibor Carda.

Fotografie pocházejí z mnoha insti-
tucí a  od  řady autorů. Snímky zachy-
cují například prameny Amazonky, 
výzkum chování velryb a delfínů i zá-
běry vody v různých skupenstvích.

Český Krumlov se na  výstavě pre-
zentuje projektem sportovní vodác-
ké propusti, který připravuje zdejší 
vodácký oddíl. Město se rovněž hlásí 
k vodě jako významnému přírodnímu 
a historickému dědictví, které na  pa-
nelech reprezentují meandry Vltavy, 
plán historického vodovodu či náčrt 
původního stroje čerpajícího vodu 
z Polečnice do zámecké zahrady. 

Na  výstavě uvidí návštěvníci fo-
tografii kamenné nádrže napájené 
z Hornobránského rybníka ze začátku 
20. století. Do vývoje zásobování měs-
ta vodou výrazně zasáhl také rožmber-
ský úředník Jakub Krčín z Jelčan, který 
nechal v době svého nástupu do služ-
by vybudovat více než dva kilometry 
dlouhý kleťský vodovod.

Veřejnost je také srdečně zvána na 
přednášku Bohumíra Janského, který 
se svým týmem v roce 1999 objevil 
prameny Amazonky. Následovat bude 
přednáška generálního ředitele Povo-
dí Vltavy Petra Kubaly. Přednášky se 
konají 11. července od 17.00 hodin ve 
Velkém sále Klášterů Český Krumlov.

Voda a civilizace – úspěšná česká 
výstava unikátních fotografií 
a informací z výzkumů
Výstava Voda a civilizace, kterou si jen v Praze loni prohlédly stovky 
tisíc lidí, zamíří v červenci 2020 do Českého Krumlova. Venkovní 
expozice ukáže zdarma na velkoformátových panelech klíčový vý-
znam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost 
na zemi. Diváci si prohlédnou texty od řady světově uznávaných 
vědců i fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až 
po Grónsko a Ameriku, včetně záběrů zajímavostí z Českého Krum-
lova a důležitých vodních staveb z Jihočeského kraje. Výstavu mo-
hou zhlédnout návštěvníci na náplavce u Pivovarských zahrad od  
11. července do 2. srpna 2020. Expozice je navíc šetrnější k životní-
mu prostředí. V noci ji nasvítí solární panely.

Foto: Miroslav Bárta
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Letní hudební 
Stezka 2020 
7. 7. XINDL X/ Rádiové hity Ondřeje Ládka alias Xindla X 
14. 7. ANDROMEDA/ Dívčí folková kapela z Č. Krumlova
21. 7. ŽIVULENKY / Harfa, housle a zpěv lidových,
středověkých i židovských písní
28. 7. NAKED PROFESSORS / Irské lidovky
a britský folk rock z č. Budějovic
4. 8. VESNA / Dámská kapela zpěvačky
a textařky Patricie Fuxové, nominovaná na Ceny Anděl
11. 8. BONSAI č. 3 / Čistý folk s violoncellem z č. Budějovic 
18. 8. THE GREENS / Vlastní i převzatý rock
a folk rock z Č. Budějovic
25. 8. LAKOMÁ BARKA/ Oblíbená dámská
folková kapela z č. Krumlova

Koncerty probíhají od 20:00 do 22:00 hodin a jsou v ceně vstupného 
na Stezku korunami stromů. Stezka je během koncertů otevřena 
až do 23:00, tobogán je v provozu do 20:00. Poslední jízda lanovkou 
zpět na parkoviště je ve 23:15. Změna programu vyhrazena. 

www.stezkakorunamistromu.cz 

Rok 2020 nám přinesl mnoho 
nečekaných situací a změn, kte-
ré se samozřejmě dotkly i živo-
ta v Českém Krumlově. Některé 
plánované akce se musely zrušit, 
jiné přesunout. To se týká i Me-
zinárodního hudebního festiva-
lu. Český Krumlov o svou tra-
diční kulturní událost nepřijde.  
29. ročník se pouze přesunul 
z léta do podzimu, konkrétně se 
festival uskuteční od 18. 9. do  
3. 10. 2020.

Tomáš Hais  
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

Festival Českokrumlovský meziná-
rodní hudební festival je jednou z nej-
významnějších hudebních kulturních 
akcí v České republice, a proto je skvě-
lé, že se jej podaří uskutečnit i  letos. 
„Naším největším přáním bylo zachovat 
tradici festivalu a jeho jedinečnou atmo-
sféru, kterou jsme měli možnost udržovat 

a  rozvíjet po  celých 28 let. Proto jsme 
rozhodli festival uspořádat i přes všechna 
úskalí, která nám poslední měsíce přines-
ly. Rádi bychom tímto krokem podpořili 
v  této tíživé situaci nejen české umělce, 
ale i  město Český Krumlov,” komentu-
je situaci prezident festivalu Jaromír 
Boháč.

Letos je Světové Česko
Organizátoři by rádi skrze festival 
vrátili do  českokrumlovských ulic 
život a  turisty. Chtějí, aby navštívi-
li nejen koncerty, ale i  město a  celý 
region. Proto se spojili s  organizací 
CzechTourism, která zvolila pro le-
tošní turismus heslo „Světové Česko“ 
a návštěvníkům nabídnou i různé tipy 
na  výlety v  regionu a  další aktivity. 
Přesunutí festivalu vítá rovněž sta-
rosta města Český Krumlov Dalibor 
Carda: „Mezinárodní hudební festival 
pro Český Krumlov mnoho znamená. 
Jeho kulturní a  ekonomický význam je 
nesporný,“ říká.

Festival s českými interprety
Program festivalu se kvůli nemožné 
účasti zahraničních hostů musel celý 
upravit. Některé koncerty byly zacho-
vány, jiné přesunuty na příští rok, pár se 
jich zrušilo úplně. Přibyly však i nové, 
např. koncert operního pěvce a  te-
noristy Pavla Černocha, který je zná-
mý po celém světě. Do Českého Krum-
lova nově zavítá po více než 15 letech 

i Česká filharmonie, se kterou vystoupí 
i jeden z nejlepších současných českých 
klavíristů Ivo Kahánek. Návštěvníci 
festivalu se mohou těšit i na Český ve-
čer, kde zazpívá Ondřej Brzobohatý, 
Marek Ztracený nebo Ondřej Ruml. 
Jako každý rok i  letos mají obyvatelé 
Českého Krumlova a  blízkého okolo 
možnost koupit vstupenky na vybrané 
koncerty s 50% slevou.

Operní galakoncert - Pavel Černoch
Benewitzovo kvarteto
Jiří Bárta & Terezie Fialová
Balada pro banditu
Pavel Šporcl 
Filmový večer
Pavel Svoboda & Eliška Zajícová
Katta

*Zakoupite na Infocentru, platí pro tyto koncerty:

19. 9.
29. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
29. 9.

Zvýhodněné vstupenky 
pro občany Českého Krumlova

1+1
 zdarm

a*

Nový termín

18. 9. - 3. 10. festivalkrumlov.cz

Mezinárodní hudební festival se letos 
uskuteční v netradičním termínu #světovéČesko
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Roman Švec
Kláštery Český Krumlov

Program Kláštery Český Krum-
lov pro vás připravují i  letos bohatý 
prázdninový program. Úterky a čtvrt-
ky opět patří letním kinům v klášterní 
zahradě. Promítání v  červenci začíná 
od  21.30 hodin a  v  srpnu od  21.00 
hodin. Za nepříznivého počasí se letos 
nepromítá. Doporučujeme tedy pravi-
delně i  u  všech dalších exteriérových 
akcí sledovat klášterní Facebook, kde 
případné rušení programu v  případě 
nepřízně počasí budeme avizovat. 
K  letnímu kinu chystáme i  program 
v podobě kvízů prověřujících vaše fil-

mové znalosti a klášterní občerstvení. 
Léto bude rovněž ve  znamení ko-

mentovaných prohlídek „Křížem 
krážem českokrumlovskými klášte-
ry“ s podrobným výkladem minulosti 
dávné i  nedávné. Tradičně myslíme 
i na nejmenší návštěvníky a jejich do-
provod. Den tak můžete strávit Stře-
dověkou hrou, která prochází klášte-
rem klarisek a  interaktivní expozici 
lidských dovedností. 

Pokud budete chtít léto trávit hlav-
ně venku, bude pro vás jistě zajímavá 
hra pro rodiny v  klášterních zahra-
dách. Zahrady pak opět budou mís-
tem pro setkávání i  společné trávení 
volného času lukostřelbou, kuželkami 

a  dalšími hrami. Letošní novinkou 
jsou prohlídky klášterů pro děti, které 
budou mít možnost seznámit se neje-
nom s životem v klášterech, ale i s je-
jich tajemstvími a  legendami.  Rouš-
kou tajemna bude klášter zahalen 
i večer při „Tajemné stezce klášterní 
zahradou“ nebo komentovaných pro-
hlídkách při svíčkách. 

Celé léto je tu pro vás rovněž řeme-
slná ulička, kde můžete řemeslo nejen 
obdivovat, ale rovněž si jej vyzkoušet. 
Řemeslné soboty a  trhy přinesou pak 
doprovodný program ve formě divadé-
lek, koncertů i kejklířských vystoupení. 

Vedle pravidelné programové na-
bídky Klášterů léto doplní i koncerty 

Festivalu staré hudby v  ambitu kláš-
tera Křížovníků (dříve minoritů), 
Mistrovských pěveckých a  interpre-
tačních kurzů v rajském dvoře kláštera 
klarisek nebo Jihočeské filharmonie se 
zajímavými hosty nejenom v klášterní, 
ale i Pivovarských zahradách. 

V  srpnu se můžete opět těšit 
na  Sympozium vinutých perel. Kláš-
terní pekárna rozšiřuje dále svůj pro-
voz a vedle pečiva z Vyšebrodské pe-
kárny se rovněž můžete zakousnout 
do  oblíbených koláčků, ale i  do  ob-
ložených housek a  baget. Novou tvář 
dostal letos dvůr oddychového centra. 
Neváhejte tedy a  přijďte. Těšíme se 
na vás.

Letní klášterní menu bude opravdu bohaté

Chinaski

Mirai

Tomáš Klus
Wohnout

Kam jinam byste jezdili, když můžete
trávit léto v Krumlově

22. 8.
s o b o t a

10. 7.
p á t e k

29. 8.
s o b o t a

11. 9.
p á t e k

Divokej Bill 18. 7.
s o b o t a

Vstupenky zakoupíte v síti    

Soutěžte o rodinné vstupné do Království lesa a na Stezku korunami stromů!
Vyhrajte pro svou rodinu rodinný balíček do Království lesa a na Stezku korunami stromů! Na adresu noviny@ckrumlov.cz nám do 15. července napište, jak se jme-
nuje šumavský loupežník, po němž je pojmenováno bludiště v Království lesa. Nezapomeňte do e-mailu uvést jméno a kontakt. Ze zaslaných správných odpovědí 
budou vylosováno šest výherců, z nichž tři obdrží rodinnou vstupenku do Království lesa a tři rodinnou vstupenku na Stezku korunami stromů. Výherci soutěže z minulého 
čísla Novin: L. Jíchová, J. Neumann, M. Posel.  

Noviny města Český Krumlov. Periodický tisk územní-
ho samosprávného celku. Noviny jsou zdarma vydávány 
a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází mě-
síčně s výjimkou srpna. Z důvodu epidemie koronaviru 
nevyšlo dubnové a květnové vydání. Číslo 5/2020 vyšlo 
27. června 2020, uzávěrka byla 12. června 2020. Evidenč-
ní číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, 

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. 
Příští vydání 29. srpna 2020 s uzávěrkou 15. srpna 2020.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků ex-
terních autorů. V Novinách města Český Krumlov nejsou 
uvedeny akademické tituly. 
Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová, telefon 
380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz. 

Redakční rada: Pavla Čížková, Roman Kurz, Martin Ne-
chvíle, Hanička Pelzová, Ilona Šulistová. 
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