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slovo místostarosty
Josef
Hermann
Zastupitelstvo města projednalo na
svých dvou červnových zasedáních tři klíčová témata. Pořízení čistírny odpadních
vod, plán využití areálu bývalých
kasáren Vyšný a studii revitalizace městského hřbitova. Ve všech
třech případech se jednalo o jedny
z hlavních priorit tohoto volebního
období.
Nejvíce emocí budilo projednání koupě závodu ČOV vlastněné
společností nacházející se v insolvenci. Opoziční zastupitelé byli
proti koupi jak za vloni městem
nabídnutou kupní cenu 180 milionů korun, tak i za nakonec zastupitelstvem odhlasovanou cenu 160
milionů. Jejich hlavním důvodem
bylo, že cena za starou čistírnu
je příliš vysoká, že lepší by bylo
postavit novou a že když čistírnu
město nekoupí, nic se nestane. Důvody, proč současná koalice koupi
schválila a neztotožnila se s názory a argumenty opozice, najdete
v samostatném článku k ČOV
v Novinách. Pokud ale mohu
v maximální stručnosti uvést jeden
hlavní důvod, pak proto, že nemít
ve vlastnictví, a tudíž pod kontrolou natolik důležitou infrastrukturu pro město, jakou je čistírna odpadních vod, je do budoucna příliš
velké riziko zejména z hlediska
ceny, kterou budou občané a podnikatelé platit za vodu v podobě
tzv. stočného. Ze všech analýz, posouzení a propočtů vyplynulo, že
všechny ostatní varianty řešení by
přinesly vyšší nárůst ceny vody, a to
poměrně podstatný.
Další z projednávaných bodů
se věnoval revitalizaci bývalých
kasáren ve Vyšném. Architektonická kancelář A8000 představila
zastupitelům, jak by v této lokalitě mohla vzniknout úplně nová
městská čtvrť, kde by našlo nové
bydliště zhruba 2,5 tisíce obyvatel. Plán využití tohoto rozvojového území ve vlastnictví města
o rozloze 22 hektarů počítá se
všemi typy bytové výstavby včetně
nového domova pro seniory, s nezbytnou občanskou vybaveností,
přirozeným centrem městské čtvrti.
Pokračování na str. 2

Město odkoupí čistírnu odpadních vod

Foto: město Český Krumlov

Na konci června schválilo zastupitelstvo města koupi českokrumlovské čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu. Dohromady za ně
zaplatí 210 milionů korun, jde tak o největší investici města za posledních 30 let.

Jednání
zastupitelstva

redakce

Jednání se koná ve čtvrtek 24. září
2020 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Českém
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. Online přenos sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Koupě O vlastnictví čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) město usilovalo několik let. Čistírna i obchvatný
kanál v současnosti vlastní společnosti
ČOV Český Krumlov s.r.o. a JIP – Papírny Větřní a. s., které jsou řadu let
v konkurzním řízení. To je pro město
poměrně velmi rizikový stav jak z hlediska budoucího bezproblémového
zajištění odvádění a čištění odpadních
vod, tak z hlediska vývoje cen stočného pro místní obyvatele a podnikatele.
Získání ČOV a obchvatného kanálu
do majetku města je tak prakticky
jedinou možností, jak trvale zajistit
kontrolovatelnou udržitelnost majetkových a provozních vztahů, jež jsou
pro naplnění potřeb města nezbytnou
podmínkou.
Problematikou ČOV se zastupitelstvo intenzivně zabývalo poslední
dva roky, nabídku z loňského roku odkoupit čistírnu za 180 milionů korun
nakonec město v důsledku finančních
ztrát po koronaviru snížilo na 160
milionů korun, nabídka 50 milionů

za obchvatný kanál zůstala stejná.
Transakci pořízení ČOV nejnověji
posoudila poradenská společnost Deloitte Legal, jejímž úkolem bylo zhodnotit výhodnost celého obchodu pro
město a posoudit potenciální rizika.
Výsledky studie hovoří o výhodnosti
koupě stávající ČOV, namísto vybudování zcela nové, které by trvalo řadu
let, podstatně by omezilo dopravu
ve městě a obtížné by bylo i případné
budoucí navyšování kapacity.
Závěrem posudku je, že koupě
ČOV je variantou s nejnižšími náklady pro město, a proto z tohoto pohledu a s odkazem na znalecký posudek
o ceně závodu a obchvatného kanálu je
jejich společná koupě výhodná. Koupí ČOV město nepřevezme žádné její
dosavadní dluhy, stávající zaměstnanci
přejdou pod město, resp. pod společnost ČEVAK, která v současné době
provozuje městu vodovody a kanalizace a do doby výběru vítěze vzešlého
z připravovaného koncesního řízení
na provozovatele vodovodů a kanalizací včetně ČOV a kanálu bude provozovat i ČOV s kanálem. Pokračování na str. 3
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Přes poměrně hustou zástavbu zajišťující potřebnou rentabilitu výstavby
urbanistická koncepce uvažuje s významným podílem ploch pro tzv.
veřejný prostor, zejména pak veřejné
zeleně. Vysoce atraktivním prvkem
v lokalitě bude otevřená vodoteč, která bude zachycovat povrchové vody
z horních partií Vyšného a podél které
bude vybudováno severojižní komunikační propojení pro pěší a cyklisty.
Tato modrozelená infrastruktura by
měla být jednou z úvodních etap revitalizace území bývalých kasáren.
Posledním ze jmenovaných bodů
byla revitalizace městského hřbitova. Místa, které v posledních desetiletích ztratilo svou důstojnost a je
bohužel ostudou města. Studii revitalizace zpracovala významná česká
architektonická kancelář Projektil.
Je rozdělena do dvou částí, ta první
řeší celý areál pohřebiště od nové
komunikační sítě, přes zcela novou
zeleň až po mobiliář. Realizace této
části by měla být zahájena nejdříve,
pokud vše půjde bez komplikací,
tak již na závěr tohoto roku. Druhá část, která je podstatně složitější,
časově i finančně náročnější, počítá
s vybudováním zcela nového zázemí hřbitova včetně smuteční síně
lokalizovaného do sousedního parčíku. S realizací této etapy lze počítat zhruba do čtyř let. Vzhledem
k tomu, že čtyři roky jsou dlouhá
doba a že současný stav smuteční
síně je zcela nevyhovující, v nejbližších měsících dojde k její alespoň
základní opravě a kultivaci.
Všechny tři projednané investice
města by měly zásadním způsobem přispět k dalšímu rozvoji města a ke spokojenosti jeho obyvatel.
Pokud se budete chtít se studiemi
a plány seznámit detailněji, najdete
je na www.ckrumlov.cz/obcan.

PODNIKÁNÍ

Město prodlužuje prominutí poplatku
za předzahrádky a reklamní zařízení
Lucie Čermáková
oddělení kancelář starosty

Poplatek Ve snaze pomoci podnikatelům zmírnit dopady koronavirové
krize a podpořit oživení ekonomické
situace i v oblasti cestovního ruchu,
obchodu a pohostinství prominulo
město Český Krumlov již v dubnu
poplatek za hostinské zahrádky a reklamní zařízení na dobu od začátku
nouzového stavu až do konce srpna.
Rada města začátkem srpna zhodnotila dosavadní přínos i odhad budoucího vývoje a rozhodla prodloužit prominutí poplatku do konce letošního
roku. Jedná se totiž o jednoduchou,
ale přitom velmi účinnou pomoc
krumlovským podnikatelům v této

nelehké době. Celková úspora jejich
nákladů se dá odhadnout na několik
milionů korun.
„Máme radost, že se o prázdninách
do města vrátili turisté, a těší nás to o to
víc, že se jedná především o návštěvníky
české a návštěvníky ze sousedních zemí.
Vzhledem k pěknému počasí dávají většinou přednost posezení na venkovních
předzahrádkách a snad to takto vydrží
i v prvních podzimních měsících. Proto
si myslíme, že prominutí tohoto poplatku
až do konce roku je velmi užitečné a podnikatelé tento krok vítají,“ uvádí starosta
města Dalibor Carda.
Je třeba ovšem upozornit, že se
v případě umístění předzahrádek či
reklamního zařízení, i přes prominutí poplatku za ně, stále jedná o zábor

Novela zákona – informace
provozovatelům taxislužby
Zdeněk Borovka
Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Taxi Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti
novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Provozovatelům taxi
z ní vyplývají následující povinnosti:
Do 1. 1. 2021 si každý dopravce
(včetně alternativních) musí pro svá
současná vozidla taxislužby opatřit
na dopravním úřadu evidenční nálepku vozidla taxislužby.

Pokud má dopravce u dopravního úřadu vozidlo evidováno jako
nepodnikající fyzická osoba, musí
tento nedostatek napravit v registru
silničních vozidel, jinak dopravní
úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby a nebude možné
jím taxislužbu provozovat. Kontrola
bude provedena před vydáním nálepky.
Je zrušena povinnost mít ve vozidle
aktuální výpis z evidence vozidel taxislužby.

Úprava ceny za odpad pro podnikatele
Lucie Čermáková

oddělení kancelář starosty

Odpad Od roku 2017 mají podnikatelské subjekty v Českém Krumlově
možnost využívat městského odpadového systému prostřednictvím smluv
se společností Služby města Český
Krumlov, která tuto činnost vykonává na základě příkazní smlouvy. Město i nadále hradí náklady spojené se
svozem, přepravou a likvidací odpadu
od podnikatelů.
Při zahájení tohoto systému byl
schválen ceník služeb, který se tři roky
neměnil. K aktualizaci cen a navýšení
o zhruba 10 % došlo až pro rok 2020,
a to hlavně z důvodu neustále se zvy-

září 2020

šujících nákladů, kdy saldo příjmů
a výdajů za odpady od podnikatelských subjektů v rozpočtu města bylo
od roku 2017 po celou dobu záporné
v řádech statisíců korun.
„Obdobný výsledek očekává město
Český Krumlov i v tomto roce, kdy je třeba odhad příjmů korigovat směrem dolů
o částku přesahující 400 tisíc korun z důvodu částečného snížení fakturace dle
rozhodnutí rady města, které bylo další
formou pomoci podnikatelům a reakcí
na uzavření jejich provozoven v době
nouzového stavu,“ uvádí místostarosta
Josef Hermann.
Na základě podkladových materiálů včetně aktualizovaného ceníku
a doporučení od Služeb města Český

Krumlov dochází tedy i pro rok 2021
k navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadu pro podnikatele zapojené do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Český Krumlov
o cca 10 %. Cílem je mimo jiné i snaha
co nejvíce snížit záporné saldo příjmů
a výdajů za odpady produkované podnikateli.
„Při zpracování návrhu na úpravu
cen byla opět zohledněna sezónnost
provozovaných zařízení. To znamená,
že pokud podnikatelský subjekt uzavře
celoroční smlouvu o zapojení do systému,
je finančně zvýhodněn oproti subjektu,
který uzavře smlouvu třeba na osm měsíců provozu,“ poznamenal k tvorbě cen
ředitel SMČK Pavel Turnhöfer.

veřejného prostranství, ke kterému je
třeba souhlasu rady města; podnikatelé tak musí podat žádost o povolení
předzahrádky na městský úřad.
„Je nutné mít radou města schválené
tržní místo k danému účelu a v určitých
obrysech. Následně je možné si požádat
o zvláštní užívání komunikace podle
zákona o pozemních komunikacích pro
umístění předzahrádky či reklamního
zařízení,“ uvedl vedoucí odboru Jan
Sládek.
Agendu spojenou se záborem veřejného prostranství vykonává Odbor
dopravy a silničního hospodářství.
Kontaktní osobou za odbor je Zdeněk Borovka, tel.: 380 766 507 nebo
602 651 369.

Inovace
internetové
prezentace
destinace
Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

Inovace Město pracuje na vytvoření tzv. internetové Platformy @OIS
města Český Krumlov, která umožní tvorbu moderních internetových
prezentací. Tento projekt vychází
z Digitální strategie města a podařilo
se na něj získat dotaci ve výši 50 tis.
Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního
ruchu 2020.
Získaná dotace bude použita
na zajištění technických a organizačních podmínek pro vznik a provoz
samotné platformy a k inovaci internetové prezentace destinace Český
Krumlov. Více informací o projektu
naleznete na internetových stránkách
města www.ckrumlov.cz/projekty.
Souběžně město intenzivně pracuje na inovaci webových stránek, které slouží k prezentaci informací pro
obyvatele města i klientů celé ORP
Český Krumlov.

www.ckrumlov.cz/obcan
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Současný stav čistírny a kanálu
Stávající ČOV splňuje předepsané požadavky na čistotu vypouštěných odpadních vod a z minulosti je ověřené, že si umí poradit i při
výpadku průmyslových odpadních vod ze závodu JIP Papírny Větřní.
Pokračování ze str. 1

redakce
ČOV je naddimenzovaná, nevyužívá se ani se nebude využívat její plná
kapacita, nebude tedy třeba ji v plném rozsahu obnovovat, má však
díky tomu velkou rezervu pro zadržování přívalových přítoků a chrání
tak životní prostředí. V areálu ČOV
je také dostatečné množství volného
území pro řešení nových legislativních požadavků na čištění odpadních vod.
Majetek ČOV je samozřejmě
do značné míry opotřebený, ovšem
provozuschopný. V následujících letech město počítá s rekonstrukcí vybraných prvků, aby se snížilo riziko
poruchy. Obchvatný kanál je v provozuschopném stavu a nevykazuje nut-

nost okamžitých investic, nicméně
v dohledné době bude nutné provést
dílčí opravy. Nutné investice do ČOV
a obchvatného kanálu se pohybují
v řádu pěti až šesti desítek milionů
korun.
Financování pořízení
čistírny, vliv koupě
na stočné
Na koupi ČOV a obchvatného kanálu
si město vezme úvěr. Návratnost úvěru
(splacení jistiny a úroku) budou v plné
výši zajišťovat příjmy z nájemného
za pronájem ČOV a kanálu. Během
15 let splácení úvěru nájemné vygeneruje i prostředky na obnovu čistírny.
Koupě ČOV sice navýší vodné
a stočné z 78,86 Kč/m3 na 88,65
Kč/m3, cena se ale dostane na celorepublikový průměr, který je

91,68 Kč/m3. Nejvyšší cena vody
je v současnosti uplatňovaná Frýdlantskou vodárenskou společností
– 121,15 Kč/m3. V jižních Čechách
je z okresních měst voda nejdražší
v působnosti Vodárenské společnosti Táborsko – 101,88 Kč/m3,
dále ve Strakonicích – 99,16 Kč/m3,
nejlevnější v Jindřichově Hradci –
73,24 Kč/m3 a v Českých Budějovicích – 76,51 Kč/m3.
Aktuálně stojí město před podpisem kupních smluv na koupi závodu
ČOV a obchvatného kanálu. Insolvenční správce ČOV již akceptoval
o dvacet milionů nižší nabídku za koupi závodu ČOV (160 mil. Kč) oproti
původní, patnáct měsíců staré nabídce. Předpokládá se, že veškeré smluvní
dokumenty zachycující příslušné majetkové transakce budou podepsány
během září.
Podrobně se s materiály k ČOV
mohou obyvatelé seznámit na webu
www.ckrumlov.cz/obcan.

Sedm milionů pro místní spolky
Jan Štaberňák
Odbor financí

Město Český Krumlov již několik let prostřednictvím svého
Programu podpory pravidelně
podporuje spolky, organizace
i jednotlivce působící na území města v oblastech kultury,
sportu, volnočasových aktivit,
sociálních služeb, zahraniční
spolupráce nebo enviromentální
výchovy.  

Příspěvek V tomto roce bylo
po posouzení žádostí v hodnotících
komisích a následném schválení v orgánech města rozděleno mezi něko-

lik desítek příjemců téměř 7 milionů
korun. Jedná se o dotace na celoroční
činnost, nebo jednorázové akce konané v průběhu roku 2020.
Není překvapením, že nejvíce
prostředků obdržely sportovní kluby, kulturní spolky a sociální organizace. Pozitivní informací je zcela jistě také to, že i přes vynucené časové
posunutí harmonogramu Programu
podpory z důvodů epidemiologické
situace v jarních měsících jsou v současné době již všechny příspěvky zadministrovány a peněžní prostředky
vyplaceny příjemcům.
Město Český Krumlov si je dobře
vědomo důležitosti podpory zejména místních organizací a spolků, pro-

tože výrazně přispívají ke kvalitnímu
životu občanů ve městě. Jejich práci
je třeba ocenit tím spíše právě v tomto roce, který je z důvodů pandemie
koronaviru a s ní souvisejícími opatřeními i pro tyto spolky a organizace
mnohem obtížnější než roky předchozí. Proto by město kromě finanční podpory rádo ulehčilo příjemcům
i v administrativních povinnostech,
a to hlavně formou dalšího zjednodušení žádosti o dotaci.
Již nyní se dá s jistotou říct, že
místní spolky a organizace mohou
i příští rok opět počítat s finanční
podporou ze strany města a snad
také i s formálním zjednodušením
celého procesu.

Jihočeský kraj podporuje knihovnu
Martin Nechvíle

Městská knihovna v Českém Krumlově

Dotace I v letošním roce podpořil
Jihočeský kraj Městskou knihovnu
v Českém Krumlově dotací na výkon
regionálních funkcí, tentokrát ve výši
1 476 000 Kč. Naše knihovna je pověřena k výkonu regionálních funkcí Jihočeskou vědeckou knihovnou
v Českých Budějovicích pro území
okresu Český Krumlov, kde distriwww.ckrumlov.cz/obcan
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buuje výměnné soubory knih a CD,
metodicky vede a úzce spolupracuje
s 10 profesionálními, 30 neprofesionálními knihovnami a 8 pobočkami.
Za první pololetí roku 2020 oddělení regionálních služeb naší knihovny
realizovalo i přes dopady koronavirové
epidemie například 84 metodických

návštěv knihoven, provedlo 227 konzultací, 3 kompletní revize knihovních
fondů, připravilo 1 společnou poradu
a distribuovalo 78 souborů s celkem
6 614 svazky knih. Při těchto cestách
najezdila naše knihovnice-metodička
přes 2 tisíce kilometrů.
Díky pravidelné finanční podpoře
Jihočeského kraje a dobré metodické
práci naší knihovny je možné udržet
fungování sítě knihoven na tak vysoké
úrovni.

aktuality

Větve zasahující
do chodníku
musí vlastníci
odstranit
Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Údržba Odbor dopravy a silničního hospodářství vykonává
působnost silničního správního
úřadu ve věcech silnic II. a III.
třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací. Místními nebo
účelovými komunikacemi jsou
i chodníkové plochy ve městě.
Silniční správní úřad pravidelně
zjišťuje zdroje ohrožení a rušení
silničního provozu na pozemních komunikacích, jako jsou
např. přerůstající větve nebo keřové porosty zasahující do průchozích či průjezdních prostorů.
Stav v některých ulicích je
takový, že přerůstající větve narušují běžné užívání komunikací
a zakrývají dopravní značení,
znemožňují zaparkování, zhoršují rozhledové poměry, brání
průchodu chodců, a tím ohrožují
bezpečnost a plynulost provozu.
U pěších komunikací je nutné
ořezávat přesahující dřeviny
na podchodnou výšku 2,5 m
a na šířku tak, aby nezasahovaly do průchozí části chodníku
a nebránily chodcům v bezpečné
chůzi. Chodci nemohou být nuceni z důvodů přerostlé zeleně
vstupovat do vozovky nebo se
na chodníku míjet s jinými chodci a zároveň se vyhýbat přerůstající zeleni.
Upozorňujeme tak vlastníky,
jejichž pozemky přiléhají k chodníkovým plochám a ostatním komunikacím, aby dbali o údržbu
svých dřevin, keřů a v případě
přerůstání do průchozích nebo
průjezdních profilů tyto části
pravidelně odstraňovali. Povinnost údržby zeleně vyplývá ze
zákona o pozemních komunikacích. V případě zjištění zdroje
ohrožení (např. přerůstající větve) silniční správní úřad vyzve
vlastníka pozemku k nápravě
ve stanové lhůtě. Pokud k ní nedojde, bude rozhodnuto o odstranění tohoto zdroje ohrožení
na náklady vlastníka pozemku.
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Babí léto s Centrem pro pomoc dětem a mládeži
rukodělné a řemeslné činnosti. Určitě nebude chybět oblíbená řezbářská
dílna, malování na plátno nebo gravírování.

Letošní prázdniny, které byly
pro mnohé děti delší než obvykle, jsou za námi a my se těšíme,
že se opět setkáme na tradičních
i nových akcích, které v Centru pro pomoc dětem a mládeži
chystáme na září a říjen.

Médiakemp (22. – 25. 10.)

Alena Mlčáková
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.

Jeden svět – Až naprší
a uschne (17. – 19. 9.)

První akce, na které se CPDM organizačně spolupodílí, je odložený festival
dokumentárních filmů Jeden svět, jehož školní projekce proběhnou od 14.
do 16. září, veřejnost bude mít možnost filmy zhlédnout od 17. do 19.
září v Městském divadle. Podrobnosti
o programu festivalu najdete na www.
jedensvet.cz/2020/cesky-krumlov.
Přednáška a workshop
o Japonsku a Číně (18. 9.)

Na pátek 18. září chystá naše pracoviště ICM přednášku a kaligrafický
workshop s Kateřinou Dědkovou

Foto: CPDM

a Dušanem Andršem o Japonsku
a Číně, kde si děti budou moci vyzkoušet obě písma za pomoci tradičních technik, a to přímo na školách,
které se nám přihlásí.
Den otevřených dveří
v Boudě (24. 9.)

Hned v dalším týdnu otevíráme brány
našeho Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež Bouda pro širokou veřejnost. Na čtvrtek 24. září připravujeme
doprovodný program (venkovní hry,

slackline, stolní fotbal, projekce animovaných filmů z našich kurzů, graffiti) včetně podvečerního koncertu.
Zapojujeme se tak do celorepublikové
kampaně České asociace streetwork
Týden nízkoprahových klubů.
Výtvarný podzim v Boudě
(5. – 9. 10.)
Začátkem října se NZDM Bouda
každoročně mění ve výtvarnou dílnu – i letos budou čekat na školní
kolektivy i volně příchozí zajímavé

Médiakemp, to je pobytový projekt určený středoškolákům, které zajímá, jak
se vytváří mediální obsah od žurnalistiky přes televizní vysílání filmovou
animaci nebo práci v internetovém
rádiu. To vše si budou moci účastníci
během čtyř dnů sami vyzkoušet pod
vedením odborných lektorů a užijí si
u toho spoustu zábavy.
Slackline workshop (upřesníme)

Už jsi zkoušel/a chodit po „lajně“?
A víš, že se na ní dají dělat různé triky? Přijď se podívat k Boudě, jak na to,
a budeš mít prostor vyzkoušet si to
na vlastní nohy. Připravujeme odpolední workshop s lektorem slackline pro
širokou veřejnost, datum upřesníme
v průběhu září na webových a facebookových stránkách Boudy: www.
bouda.cpdm.cz, FB: NZDM Bouda
Český Krumlov.

Zasportujte si, pobavte se
a pomozte Natálce
Emilie Brudnová
Filip Janás
Gymnázium Český Krumlov

Podpora S pomocí studentů a za
podpory paní ředitelky Gymnázia
Český Krumlov pořádáme 6. září
2020 od 12.30 hodin v Klášterní zahradě charitativní akci s názvem Za
sportem a zábavou do Krumlova.
Pro děti je připraven den plný zábavy
a úkolů, nebude chybět skákací hrad
nebo malování na obličej.

Emilie s Filipem a Natálkou.

Foto: archiv rodiny

Veškerý výtěžek z akce půjde na
pomoc tříleté Natálce, která trpí
silnou epilepsií, jež jí ztěžuje život
každý den. Trpí mentální retardací
a nemůže se pohybovat, ani neudrží
hlavičku. Natálka je ve všem odkázána na své rodiče a pomoc dvou sourozenců.
Podpořte Natálku online nebo
přijďte na úžasné nedělní odpoledne, kde se společně s rodinou nebo
přáteli pobavíte, zasportujete si a zároveň přispějete na dobrou věc.

Začátek dětského dne
ve 12.30 hodin
13.15 hod. – Solisband
14.05 hod. – Giorgio Benedetti
14.45 hod. – Dobročinný běh
16.00 hod. – Molehill
16.50 hod. – Eliška Kotlínová
17.30 hod. – Don Bon
18.45 hod. – Předání šeku
19.15 hod. – Saving George
Natálku můžete podpořit na www.
darujme.cz/projekt/1203340, kde
také najdete rozhovor s její maminkou.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Festival Jeden svět 2020 bude!
Václava Šnokhousová
Festival Jeden svět

Festival MFF Jeden svět se na začátku března rozběhl, aby byl po několika dnech v důsledku vyhlášení
nouzového stavu přerušen. Pokud jste
se těšili na dokumenty nebo doprovodný program, máme pro vás dobrou zprávu. Nerealizovaný program se
uskuteční v náhradním termínu v druhé polovině září – školní projekce
ve dnech 16. až 18. září, promítání pro
veřejnost od čtvrtku 17. do soboty
19. září. Program více méně zůstává
beze změn. Ty se týkají jen některých
hostů a také zahajovacího filmu. Tím
bude snímek Vylidněno, který prostřednictvím cesty zpravodajky OSN
pro dostupné bydlení sleduje rychle
rostoucí nájmy ve světových metropolích a s tím spojené vylidňování
měst. Projekce zahajovacího filmu se
odehraje ve čtvrtek 17. září od 17.00
v Městském divadle.

Městská knihovna
v Českém Krumlově

Foto: festival Jeden svět

Ostatní program proběhne podle
původního plánu. Celý jej zastřešuje
heslo Až naprší a uschne, odkazující
k environmentální krizi a roli člověka
v krajině. Vybrané filmy jsou ale tematicky mnohem pestřejší – zachycují
například život rodiny žijící na ukrajinském Donbasu či obdivuhodnou
práci týmu rumunských investigativních novinářů při rozkrývání tamní
korupční sítě. Součástí programu jsou
i dva snímky nominované na Oscara
– Země medu, zachycující včelařku

z makedonských hor, a Pro Samu,
natočený filmařkou žijící v syrském
Aleppu.
Kromě filmových projekcí proběhne také filmová pitva, přednáška Pop
v čase klimatických změn a panelová
debata o suchu na Českokrumlovsku.
Nový festivalový program najdete
v upravených programových skládačkách a na webu www.jedensvet.cz
/2020/cesky-krumlov. Těšíme se
na Vás v městském divadle!

EXKURZE

sobota 5. 9.–neděle 6. 9.

pátek 11. 9.,

sobota 5. 9.

10.00 – 18.00 hod.

19.00 hodin

Za Soudem 282
vstup zdarma

Účinkují: Irena Pokorná – harfa, Pavel Barnáš – violoncello
Vstupné dobrovolné

Jiří Bláha: Pozdně gotický
krov Starého purkrabství
na Státním radu a zámku Český Krumlov, renesanční krov
kostela sv. Jošta

14.30 hodin, Jiří Olšan: Histo-

rie bývalé zámecké zahrady
Jelenka, historie zaniklé zahrady klarisek

16.00 hodin, Jiří Bloch: Bývalý

klášter minoritů, středověké
fasády v zadní části areálu

Omezená kapacita exkurzí, nutná
rezervace v Infocentru (nám. Svornosti) nebo na www.ckrumlov.info/
tickets.

AKCE A EXPOZICE
sobota 5. 9.–neděle 6. 9.

9.00 – 18.00 hod.

Museum Fotoateliér Seidel

Linecká 272
50% sleva ze vstupného, vztahuje
se i na rodinný program Nebojte
se v temné komoře v neděli 6. 9.
od 10.00 a od 14.00 hodin.
www.ckrumlov.cz/obcan

Nepřehlédněte
v knihovně!

Romana Linhartová

Dny evropského dědictví v Krumlově
13.00 a 14.30 hodin

novinky

Synagoga Český Krumlov

sobota 12. 9.
Muzeum stavebních řemesel

Dlouhá 92
Obnova Muzea stavebních řemesel
17.00 hodin, DuoDam, Šárka Havlíková, Klára Ferenczi, Koncert vážné
hudby
18.00 hodin, Jiří Bloch: Komentář
k obnově muzejních prostor
18.45 hodin, Komentovaná prohlídka expozice
sobota 12. 9.,

9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.,
Regionální muzeum

Horní 152
V rámci Dnů evropského dědictví
dne 12. září vstup do expozic zdarma.

Klenoty světové hudby

sobota 19. 9.

17.00 hodin

Passionaria Parik – beseda

Beseda s akademickou sochařkou
a designérkou módního šperku.
Po svém návratu do ČR v roce 2004
společně s manželem Vojtěchem
Paříkem pracuje jako restaurátorka
historických objektů. Za obnovu Koehlerovy křížové cesty na Hostýně
získali mnoho ocenění.
pondělí 21. 9., 18.00 hodin
Církevní památky
v Českém Krumlově

Poutní areál na Křížové hoře
nad Českým Krumlovem

Společná procházka městem s odborným výkladem Mgr. Martina
Jakaba. Pořádá Městská knihovna v Českém Krumlově. Sraz je
na nádvoří Prelatury.

Areál otevřen vždy v sobotu, neděli
a ve svátky od 10.00 do 18.00 hodin
Sobota 5. 9., Slavnostní večerní
osvětlení do 22.00 hodin

Vstupné zdarma, výjimky uvedeny.
Další informace na webových stránkách www.krumlov2020.cz

Na měsíc září jsme pro vás opět
připravili další novinky z fondů
naší knihovny. Pevně věříme, že
si vyberete. A pokud vám tato nabídka nestačí a chcete se podívat
na další novinky, navštivte web
www.knih-ck.cz a vyberte si z našeho on-line katalogu. Přejeme
příjemné chvíle při čtení.
Horáková, Naďa:
Brněnské Židovky

Historický román vychází ze tří
kriminálních případů dochovaných v Pamětní knize města Brna,
které se udály v době vlády Karla IV.
Shannon, Samantha:
Převorství
u pomerančovníku

Opulentní fantasy román s výraznými vlivy dálněvýchodních kultur. Kniha má barvitý děj s řadou
postav ze světa draků a magie.
Connelly, Michael:
Betonová blondýna

Výborně napsaná klasická detektivka. Uspokojí čtenáře, kteří si
chtějí oddychnout od složitých
detektivních případů L. Keplera
nebo J. Nesbø.
Prokop, Daniel:
Slepé skvrny

Autor se zabývá problémy a výzvami, kterým čelí česká společnost. Statistická data zasazuje
do kontextu, dává jim potřebný
výklad a přináší překvapivé výsledky.
Vítek, Miroslav:
Po cestách Švejkovy
budějovické anabáze

Kniha je analýzou části literárního díla a zároveň průvodcem, který vybízí čtenáře vydat se po stopách známé románové postavy.
Maciejak, Véronique:
Naučte se tančit v dešti

Kdekdo touží po štěstí, ale málokdo mu jde naproti. Příběh hlavní
hrdinky tohoto románu pro ženy
může leccos napovědět a motivovat ke změně.
www.knih-ck. cz

Akademie 3. věku začíná ve
středu 2. 9. 2020 ve 14.00 hodin
v Senior klubu na Vyšehradě 182.
Více info na www.sovyck.cz.
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Devátý ročník Festivalu vína je tady
Vína z nejslavnějších vinařských oblastí, ikonická vína České republiky, vína z břehů řeky Rhôny, rakouského Burgenlandu a Kamptalu,
Toskánska, německé Falci, Slovácka, ryzlinky z Dunajovických kopců
a z Rheingau, vína z Pálavy, Mallorky, netradiční párování pokrmů
s víny, seznámení se s odrůdou Frankovka, česká a moravská naturální vína, vína z Jižní Afriky – to vše a mnoho dalšího nabídne letos
od 23. října až do 28. listopadu Festival vína Český Krumlov®.

Michaela Fučíková
Festival vína Český Krumlov

Festival Na festival opět zavítají ti
nejlepší odborníci na víno, těšit se můžete např. na Michala Šetku, Ivo Dvořáka, Kláru Kollárovou, Filipa Mlýnka, Jindru Kadrnku, Güntera Brandla,
Guntera Künstlera, Georgiose Illiase,
Michaela Saxe či Jana Čulíka.
Letos, i přes všechny těžkosti, které
tento rok přinesl, vstupuje Festival vína
Český Krumlov do svého již 9. ročníku.
Slavnostní zahájení proběhne v pátek
23. října v 15.00 hod. v Klášterní zahradě na Tramíně, u místní viničky.
Společně ochutnáme několik
vín z odrůdy Solaris, která zde byla
na základě doporučení zkušených

vinařů před pěti lety vysázena jako
ideálně vhodná pro místní podmínky – je méně náročná a více odolná
proti škůdcům. Pátečním zahájením
se otevře seriál degustačních večerů
festivalu Víno & Gastronomie, který
představí řadu osobností vinařského
světa, mnoho krásných vín a zážitkovou gastronomii.
V programu festivalu nebude ani
letos chybět tradiční příjezd sv. Martina na náměstí Svornosti ve středu
11. 11. 2020 v 11.11 hod. spojený
s ochutnávkou mladých svatomartinských vín.
Na něj poté naváže týdenní nabídka
svatomartinského vína a menu ve vybraných českokrumlovských restauracích.

Oblíbená Zámecká slavnost vína
v Zámecké jízdárně se letos uskuteční
v sobotu 21. listopadu. Pro zájemce
bude připraveno opět více než 300
vzorků vynikajících vín z tuzemska
i zahraničí, která budou moci návštěvníci ochutnat formou volné degustace
s doprovodem gastronomie.
Více informací k letošnímu ročníku
Festivalu vína Český Krumlov naleznete na www.festivalvinack.cz, sledovat můžete také facebookovou stránku
Festivalu vína Český Krumlov www.
facebook.com/festivalvinack.
Vstupenky na Zámeckou slavnost
vína a degustační akce festivalu bude
možné zakoupit od 1. 9. 2020 v Infocentru Český Krumlov nebo on-line
na www.ckrumlov.info/tickets, kde
nabízíme rovněž možnost zakoupení e-vstupenek. Vybírat a nakupovat
vstupenky na jednotlivé akce je tak
možné jednoduše z pohodlí domova.
Na setkání s vámi se těší pořadatelé
festivalu Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení cestovního ruchu
Český Krumlov.

Soutěžte
o vstupenky
na koncerty
Mezinárodního
hudebního festivalu
Český Krumlov
Chcete-li vyhrát vstupenky
na koncert Jiřího Bárty a Terezie Fialové, napište nám, k poctě jakého skladatele zahrají
tito dva hudebníci v Zámecké
jízdárně? Dalším koncertem,
na který můžete vyhrát vstupenky, je vystoupení varhanice
Katty. Napište nám, v jaké obuvi
tato nepřehlédnutelná skladatelka a zpěvačka vystupuje?
Odpovědi
zasílejte
do
15. září na e-mailovou adresu
noviny@ckrumlov.cz, do e-mailu
uveďte jméno a kontakt. Ze zaslaných správných odpovědí
budou vylosováni čtyři výherci,
každý obdrží dvě vstupenky.
Výherci soutěže z minulého čísla
Novin: Z. Hüttnerová, T. Beranová, J. Jarošová, M. Kožišníková,
J. Čarek, M. Meškanová.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov už klepe na dveře

29. ročník tradičního hudebního festivalu se blíží. Od 18. 9. do 3. 10. budete v Českém
Krumlově potkávat světoznámé umělce klasické hudby jako jsou tenorista Pavel Černoch, klavírista Ivo Kahánek nebo dirigent Semjon Byčkov. Těšit se můžete také na
jedny z nejpopulárnějších zpěváků současné české scény, a to na Ondřeje G. Brzobohatého, Ondřeje Rumla a Marka Ztraceného.
Jako každý rok mají obyvatelé Českého Krumlova a blízkého okolí možnost zakoupit vstupenky na vybrané koncerty s 50% slevou.
Více informací v městském infocentru.

PROGRAM FESTIVALU

18. 9., 20:00
Zámecká jízdárna
Slavnostní zahajovací koncert
Jiří Bárta (violoncello), Filharmonie Bohuslava
Martinů, dirigent Leoš Svárovský
19. 9., 19:30
Zámecká jízdárna
Operní galakoncert
Pavel Černoch (tenor),
Severočeská filharmonie Teplice,
dirigent Jaroslav Kyzlink
22. 9., 19:30
Maškarní sál
Bennewitzovo kvarteto
23. 9., 19:30
Zámecká jízdárna
Jiří Bárta (violoncello), Terezie Fialová (klavír)
24. 9., 19:30
Zámecká jízdárna
Balada pro banditu
Jihočeská filharmonie,
dirigent Vojtěch Spurný a sólisté

festivalkrumlov.cz
FK2020_INZ_186x128.5 _.indd 1

25. 9., 19:30
Zámecká jízdárna
Pavel Šporcl (housle, dirigent),
Vilém Veverka (hoboj),
PKF – Prague Philharmonia
26. 9., 19:30
Vltava mezi mostem E. Beneše
a Lazebnickým mostem
Vivaldi proplouvá Krumlovem
Jihočeská filharmonie, dirigent Jan Talich
Koncert zdarma
26. 9., 19:30
Zámecká jízdárna
Filmový večer
Severočeská Filharmonie Teplice,
dirigent Jan Kučera
27. 9., 11:00
Kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné
Pavel Svoboda (varhany), Eliška Zajícová
(mezzosoprán)
29. 9., 19:30
Zámecká jízdárna
Katta (varhany, zpěv)

30. 9., 19:30
Maškarní sál
Štěpán Rak, Jan-Matěj Rak (kytara)
1. 10., 19:30
Barokní divadlo
Slavné barokní árie
Michaela Šrůmová (soprán), Marta Infante
(mezzosoprán), Roman Hoza (baryton),
Musica Florea, dirigent Marek Štryncl
2. 10., 19:30
Zámecká jízdárna
Český večer
Marek Ztracený (zpěv), Ondřej G. Brzobohatý
(zpěv), Ondřej Ruml (zpěv), Big Band Gustava
Broma, dirigent Vlado Valovič
3. 10., 19:00
Zámecká jízdárna
Slavnostní závěrečný koncert
Ivo Kahánek (klavír), Česká filharmonie,
dirigent Semjon Byčkov

GENERÁLNÍ
PARTNER

20.08.2020 15:10:45
www.ckrumlov.cz/obcan
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Pojďme vybudovat komunitní zahradu
Jiří Podhorecký
Před rokem jsem začal v kavárnách v centru města sbírat lógr
z kávy. Sbírám ho stále. Každý
den. A víte proč? Kávový lógr je
na zahradním kompostu velmi
užitečný. Zkompostováním většího množství společně s dalším
zahradním odpadem z něj rychle
vzniká úrodný humus.

Zahrada Čeho tím chci dosáhnout? Několika cílů najednou. Rád
bych založil komunitní zahradu s lidmi, kteří by rádi aktivně odpočívali
s péčí o kousek půdy. Společně bychom pak pěstovali vše, co by rostlo.
Rád bych, aby se ve městě lépe využil
bioodpad a sloužil občanům města.
To je možnéprávě kompostováním,
kterým se vrací živiny zpět do půdy.
Komunitní zahrada má šanci, když
o ni bude zájem mezi více lidmi.

Zastupitelé města o mém záměru
vědí. Když nás bude víc a přijdeme
s konkrétním návrhem, budou se jím
zabývat. Rád bych, aby pozemek byl
městský a o zahradu se staral komunitní spolek.
Kde zahrada bude? To záleží
i na vás. Měla by být blízko bydliště,

Foto: Jiří Podhorecký

aby se k ní dalo dojít pěšky, třeba někde u sídliště. Kdyby byl zájem z Plešivce, Míru nebo Vyšného, je lepší,
aby bylo více menších komunitních
zahrad než jediná, která bude pro každého daleko.
Co zahrada potřebuje? Především
váš aktivní zájem o zahradničení v ko-

Za tajemstvím rozmanitosti přírody
Vyšenských kopců
Tomáš Smrž

munitě. Když máte vlastní zahrádku,
asi nebudete mít chuť chodit na další
zahradu. Mnozí ale vlastní zahradu
nemají. Komunita bude fungovat
pouze tehdy, když budeme spolupracovat. Úrodu budete mít vlastní, ale
zkušenosti a dobrá vůle se dají sdílet.
Jak začít? Budou potřeba praktické
věci, jako je oplocení, zahradní nářadí
a voda. Dešťovou vodu je možné shromáždit i na sídlištích, jen je potřeba
vědět, jakým způsobem. Zahrada má
přinášet hlavně radost. Když se bude
dohromady dařit, může přinést úrodu květin, bylinek, zahradního ovoce
nebo drobné zeleniny.
Máte malé děti nebo hledáte, jak
být více soběstační? Založme společně komunitní zahradu.
Ozvěte se mi na e-mail j.podhorecky@gmail.com nebo na telefon
602 956 235 a řekněte mi, co pro komunitní zahradu dokážete udělat. Je
nejvyšší čas začít.

Nech brouka žít
a kytku kvést…
i v Krumlově
na trávníku

Centrum environmentální

Martin Střelec

a globální výchovy Cassiopeia

zastupitel za Nezávislé a Zelené

Hra Od letošního roku probíhá v Jihočeském kraji projekt „Oživené stezky“. Týká se naučných stezek ve vybraných chráněných územích a oživení
přináší v podobě poznávacích her pro
jejich návštěvníky. Jedním z těchto
území je národní přírodní rezervace
Vyšenské kopce, pro svou výjimečnou
přírodní hodnotu, návštěvnost stezky
i kvalitu jejího provedení.
A jak taková poznávací hra funguje?
Na trase naučné stezky budete řešit
úkoly a získávat indicie do tajenky.
S pomocí tajenky pak rozluštíte číselný kód a odemknete si schránku s návštěvní knížkou a malou pozorností
na památku. K řešení úkolů budete
potřebovat nejen obrázky na informačních tabulích nebo části textu, ale
také přímé pozorování přírody.
Kompletní instrukce ke hře budou
k dispozici od září. V tištěné podobě
si je můžete vyzvednout na výchozím
místě, u budovy Správy CHKO Blanský les ve Vyšném, a postupně i na dalších místech v Českém Krumlově.
Kromě toho budou volně ke stažení

Zeleň Podobně jako jiná česká
města zkusil Krumlov letos upravit péči o některé městské trávníky.
Princip je jednoduchý, z obvyklých
pěti a více sečí za sezónu se jedno posekání vynechá, nejčastěji uprostřed
léta. Byliny v trávníku vykvetou, poskytnou potravu a úkryt motýlům,
včelám a čmelákům, a ještě k tomu
zabrání odpařování vláhy z půdy.
Takové trávníky zatím rozkvetly
na čtyřech místech Krumlova. Určitě
si občané všimli cedulí, a hlavně barevných koberců květů s poletujícími
motýly.
Změnu péče o trávníky je zapotřebí zavádět postupně a vylaďovat tak,
aby občanům nevadila a přírodě byla
k užitku. Vedle přirozeně kvetoucích
trávníků se rýsují i další možnosti,
jako výsevy květnatých letniček i trvalek. Držme si palce, ať se tato zajímavá snaha městu vydaří a ať jsou
zelené plochy kolem nás rozmanitější
než jen krátce střižený – a v létě vyprahlý – trávník.

www.ckrumlov.cz/obcan

Obě foto: Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia

na webu autora hry – ekocentra Cassiopeia (ekocentrumcb.cz) a realizátora
projektu – Krajské sítě environmentálních center Krasec (krasec.cz). Hra
probíhá na cca 2,5 km úseku stezky, cílové místo hry je opět blízko Vyšného.
V projektu „Oživené stezky“ vzniká

dalších sedm terénních poznávacích
her na trasách naučných stezek Třísov – Dívčí kámen – Holubov, Terčino
údolí, Po hrázích Vrbenských rybníků,
Řežabinec, Veselské pískovny, stezka
zdraví Třeboň – Hrádeček a Sudslavický okruh. Všechny tyto hry bude možné absolvovat již od září. V roce 2021
se navíc na všech lokalitách uskuteční
vycházky pro veřejnost s odbornými
průvodci. Projekt „Oživené stezky“ je
financován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.
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Na discgolfovém hřišti si zábavu užije celá rodina
Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Novou sportovní zábavu najdou
obyvatelé i návštěvníci Českého Krumlova nedaleko centra.
V Jelení zahradě vzniklo zbrusu
nové discgolfové hřiště, které je
zdarma přístupné všem zájemcům.

Hřiště S myšlenkou rozvinout
sportovní aktivity v širším centru přišla městská společnost Českokrumlovský rozvojový fond (dále ČKRF)
ve spolupráci s městem Český Krumlov. „Discgolf je velmi rozšířená populární pohodová aktivita pro širokou veřejnost každé věkové kategorie. Zábavu si
užije jak rodina s dětmi, tak i skupinka
seniorů,“ představuje novou aktivitu v Krumlově místostarosta Martin
Hák.
Discgolfových hřišť jsou v ČR desítky, mimo jiné i v Českých Budějovicích. Krumlovské hřiště se nachází
v klidném prostředí Jelení zahrady,
nabízí krásné scenérie a především

Nová aktivita v Jelence pobaví malé i velké hráče.

prvotřídní servis. „V přilehlé restauraci
Depo si zájemci mohou za symbolický
manipulační poplatek 30 korun půjčit
discgolfové vybavení, tj. disk, skórkartu
s návodem a tužku pro zapisování výsledků,“ uvádí jednatel ČKRF Miroslav
Reitinger. Případná ztráta disku je kry-

Veteránské klenoty opět
přijedou do centra města
Milovníci veteránů si přijdou na své v pátek 4. září. Do historického
centra Českého Krumlova znovu zavítají stroje, které psaly automobilovou historii. Jedenáctý ročník South Bohemia Classic, mezinárodní setinové rallye klasických a sportovních vozů, sem zavede 150
posádek z několika zemí světa.

Pavel Kacerovský
ČK motorsport

Rallye Hodnotné skvosty začnou
do města přijíždět kolem 19.40 hodin Budějovickou branou ve směru
z Chvalšin. Přes Latrán se potom dostanou až na náměstí Svornosti, kde
bude u kašny, stejně jako v minulých
letech, připravena moderovaná zóna.
Během několikaminutové zastávky
a slavnostního cíle první etapy rallye
se návštěvníci dozvědí zajímavosti nejen o posádkách, ale zejména o jejich
autech.
Startovní pole slibuje skvělou
podívanou. Diváci se můžou těšit
na legendární i méně známé značky – jmenujme například Jaguar,
MG, Mercedes-Benz, Austin Healey,
Chevrolet, Porsche, De Tomaso, Škoda, Cadillac, DeLorean, Maserati, Alfa

Romeo nebo Triumph. XI. South
Bohemia Classic 2020, největší tuzemská setinová rallye, odstartuje
v pátek v 16.45 na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II.
Trasa vede přes Hlubokou, Týn nad
Vltavou, Dříteň, Vitějovice, Lhenice,
Český Krumlov a Světlík do centra
soutěže, Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy se
posádky podívají na Třeboňsko, kde
si užijí krásy jihočeských rybníků. Při
návratu k Lipnu se zastaví v Borovanech a poté je čeká Grand Prix Kaplice, kterou oblíbená motoristická akce
vyvrcholí.
Více informací bude průběžně
zveřejňováno na webových stránkách
www.southbohemiaclassic.cz.
XI. South Bohemia Classic 2020 se
koná pod záštitou starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy.

Foto: Lubor Mrázek

tá vratnou třísetkorunovou zálohou.
V rámci spolupráce s restaurací mají
hráči blízko občerstvení i toalety.
Devítijamkové hřiště v obtížnosti pro začátečníky a mírně pokročilé
je designované s pečlivým ohledem
na ostatní aktivity v daném území jak

z pohledu pěších tras, tak z pohledu
cyklostezky. Netradiční a spíše úsměvná zapeklitost čeká na hráče mezi 8.
a 9. jamkou, které spojuje nově upravený kamenný brod přes říčku Polečnici. Současný stav říčky ovšem přechod přes kameny nedovoluje, stále
přes ně teče dost vody. Do budoucna
proto připadá v úvahu i alternativa citlivého přemostění.
Nové veřejné sportoviště je přístupné zdarma a jeho iniciátoři by do budoucna rádi podnítili vznik sportovního oddílu, jaký existuje například
i v Českých Budějovicích.
Výdaje za realizaci hřiště činí 250
tisíc korun, z nichž třetinu pokryl
příspěvek restaurace Depo, dvě třetiny zaplatil ČKRF. „Podobně jako jsme
před šesti lety zrealizovali herní prvky
v Jelení zahradě, tak jsme ve stejné spolupráci s restaurací Depo pokračovali i na tomto projektu. Do budoucna
chystáme s městskou organizací PRO-SPORT ČK další aktivity, které bychom v této lokalitě rádi uskutečnili, například umístění fitness prvků,“ uzavírá
Miroslav Reitinger.

SPORTOVNÍ
PŘÍPRAVKA DĚTÍ TYGŘÍCI
probíhá pod patronátem spolku
Shotokan karate klub Český Krumlov

Naším cílem je, aby děti sport bavil.
Naučí se u nás základů gymnastiky, míčových her,
zdokonalí si koordinaci pohybů.
Přípravka je vhodná pro děti již od 4 let.
Cvičíme každé úterý od 16 - 17 hod. v tělocvičně
Gymnázia Český Krumlov.
Začínáme 8. 9. 2020.
Máme také tréninky karate pro začátečníky od 6 let i pro
dospělé.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Mail: skkceskykrumlov@gmail.com
Tel.: 725 046 245; 724 596 294
Facebook: @skkckrumlov
www.ckkarate.cz

Buy tickets at www.reallygreatsite.com
www.ckrumlov.cz/obcan
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Krumlovský badminton boduje u nás i ve světě
redakce

dva mistrovské tituly v kategorii dospělých ve čtyřhře. Je stálým členem
reprezentace a za ČR hrál již třeba
na mistrovství Evropy a světa. S partnerem Jaromírem Janáčkem jsou 74.
párem světového žebříčku dospělých,
vítězi tří mezinárodních turnajů Evropského okruhu a v neposlední řadě
také držiteli 9. místa z Evropských her.

Sportovní klub Badminton Český Krumlov je úspěšný nejen
v našem městě, ale také v kraji,
České republice i zahraničí. Vyzpovídali jsme jeho současného
předsedu a hlavního trenéra klubu Radka Votavu.
Představíte nám blíže badminton?

Rychlost, pestrost, náročnost, ale
i zábava. To jsou slova vystihující
dynamický sport, ke kterému vám
v podstatě stačí dvě věci – raketa
a „opeřený“ míček. Badminton je
vhodný pro všechny bez rozdílu pohlaví i věku. Ve světovém měřítku je
druhým nejpopulárnějším sportem
světa a v profesionální či amatérské
podobě jej hraje přes 230 milionů
lidí.
Co badminton hráče naučí?

Správný badmintonista musí být
komplexním sportovcem. Badminton rozvíjí především rychlost, vytrvalost a koordinaci. Aby tyto schopnosti dokázal přenést do hry, musí
badmintonista ovládat techniku řady
úderů i pohyb po kurtu. Zároveň
nesmí zapomínat o své hře přemýšlet. Badminton tak velmi intenzivně rozvíjí schopnost strategického
rozhodování a zvyšuje psychickou
odolnost sportovce. A pak také badminton učí vlastní zodpovědnosti,
ale i potřebě spolupráce. To záleží
na tom, pro jakou disciplínu se v něm
rozhodnete.
Můžete nám představit blíže
českokrumlovský klub?

Navazujeme na tradici, kterou již
v roce 1974 založil Jiří Frendl (náš
dlouholetý předseda a stále aktivní
trenér!). V klubu vyrostla celá řada
kvalitních sportovců včetně reprezentantů, z nichž se mnozí, třeba v roli trenérů nebo funkcionářů, badmintonu
věnují i po skončení kariéry. Ale hlavně nás těší, že se nám daří vychovávat
nejen zdatné sportovce, ale především
úspěšné a pracovité lidi, kteří dokážou
uspět také mimo oblast sportu.
Noviny města Český Krumlov. Noviny města Český
Krumlov. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě
Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou srpna. Z důvodu epidemie koronaviru nevyšlo dubnové a květnové
vydání. Číslo 6/2020 vyšlo 29. srpna 2020, uzávěrka byla
15. srpna 2020. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vyda-

www.ckrumlov.cz/obcan

Že se o děti staráte dobře, vedete je tím správným směrem,
to je zřejmé. Zvlášť s kliknutím
na vaše klubové stránky (www.
badmintonckrumlov.cz) si člověk uvědomí skutečný rozsah
vašich aktivit. Co klub a turnaje?

Radek Votava trénuje krumlovské badmintonisty.
Kolik členů má váš klub, kde
trénujete? Zkuste nakouknout
do tréninku jako takového.

Nyní má klub okolo 100 členů, z toho
cca 65–70 dětí ve věku 6–23 let. Trénujeme v městské sportovní hale, kde
máme díky městu Český Krumlov
veškeré zázemí a opravdu výborné
podmínky pro naši činnost.
Jedna věc je technická náročnost,
kdy každé dítě potřebuje čas na to se
vše naučit, ale stejně tak je badminton
nesmírně přívětivý. Nabízíme dostatek prostoru sportovně a kamarádsky
se „vyblbnout“. Trénujeme po skupinách podle věku, holky a kluci trénují
společně. Začít je ideální v 6–9 letech,
ale není problém přijít i dříve (třeba
v 5 letech). Děti se učí obecné sportovní návyky: běhat, skákat, hrát různé hry, chytat a házet míčem, skákat
přes švihadlo, prostě pohybový rozvoj
od A do Z, a s ním specifické badmin-

vatel město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01
Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 26. září 2020
s uzávěrkou 11. září 2020.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků externích autorů. V Novinách města Český Krumlov nejsou
uvedeny akademické tituly.
Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová, telefon

Foto: Sportovní klub Badminton ČK

tonové návyky. A dál to už na sebe navazuje: mladší žáci, starší žáci, junioři,
dospělí i veteráni. Místo je tu prakticky pro každého.
Součástí přípravy jsou i tradiční
soustředění, která probíhají o jarních
prázdninách, na konci srpna a v době
zimních prázdnin. V létě pořádáme
i dva kempy pro všechny, kdo mají
chuť.
Má šanci se k vám dostat
a badminton se naučit i nějaké
starší dítě?

Turnaje se hrají podle věku od dětí
po dospělé, v individuální i týmové
podobě. Hraje-li někdo spíše pro zábavu, čekají na něj zhruba 2–4 turnaje
za rok. U zapálenějších sportovců se
bavíme třeba i o 10 a více soutěžích
ročně. Jinak se tradičně každý rok
zapojujeme do pořádání krajských
a celostátních turnajů pro Český badmintonový svaz. Klub organizuje také
tradiční celostátní akce, jako jsou turnaje přípravek, neoficiální mistrovství
ČR kategorie U11, turnaj krajských
výběrů U13, i mezinárodní turnaje
kategorií U15 a U17. Každoročně
nechybí aspoň jedno MČR. Některé
akce mají více než třicetiletou tradici.

Je jednodušší přijít včas a růst ve skupině vrstevníků. Ale když někdo přijde později, badminton ho zaujme
a chce hrát, prostor tu je, důležité je
chtít. Pěkným příkladem je třeba Tomáš Švejda (18 let), který přišel v 10
letech, ve 14 již hrál extraligu, v 15 si
vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství ČR dospělých a dnes má již

Čeho lze v badmintonu dosáhnout?

380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz.
Redakční rada: Pavla Čížková, Roman Kurz, Martin Nechvíle, Hanička Pelzová, Ilona Šulistová.
Grafická příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Zdeněk Borovka, Emilie Brudnová, Lucie Čermáková, Michaela Fučíková, Josef Hermann, Filip Janás,
Pavel Kacerovský, Štěpánka Kučerová, Romana Linharto-

vá, Martin Nechvíle, Alena Mlčáková, Jiří Podhorecký,
Jan Sládek, Tomáš Smrž, Martin Střelec, Václava Šnokhousová, Jan Štaberňák.
Foto: Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia, CPDM, festival Jeden svět, město Český Krumlov,
Lubor Mrázek, Jiří Podhorecký, Sportovní klub Badminton ČK. © Copyright město Český Krumlov, 2020

Úměrně vlastní píli a odhodlání
(skoro) všeho. Naším posláním je
ale sportovní rozvoj dětí, naučit je
dovednostem, spolupráci ve skupině
a bojovat nejen sám za sebe. Postupně s věkem začínáme hrát turnaje
a soutěžit. Klub vytváří základní zázemí, a pokud badminton někoho baví
více, jsme tu, abychom mu pomohli,
zajistili dostatek tréninků, materiál,
kvalitního trenéra a pomáhali mu se
seberealizovat a dojít v badmintonu
až tam, kam chce.
Radost, chuť se hýbat a sportovat,
hrát fér, učit se spolupráci i zodpovědnosti za sebe i za tým tam, kde žádný
cíl není dost velký. Přijď a vyzkoušej si
badminton i ty.
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