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Zmodernizovaný městský parkovací systém slaví desáté narozeniny

elektronický systém navádění vozidel a celý 
systém je monitorován a obsluhován 
z centrálního dispečinku 24 hodin denně. 
Kromě těchto parkovacích ploch byly na 
vybraných místních komunikacích vytvoře-
ny tzv. zóny placeného stání (ZPS), které 
byly částečně osazeny mincovními parkova-
cími automaty. 
  Zavedením tohoto typu zpoplatněného 
stání došlo k  zásadnímu zlepšení možnosti 
krátkodobého zaparkování vozidla v  lokali-
tách extrémně navštěvovaných širokou 
veřejností. 

Pokračování na str. 3

     

a bezpečné parkování nejen pro každoroční  
statisíce návštěvníků města, ale i pro jeho 
podnikatele a obyvatele. Vybudování nového 
sytému přišlo zhruba na 40 milionů korun.
    Co všechno bylo za tyto nemalé prostřed-
ky pořízeno? Hlavní odstavná parkoviště 
pro osobní vozidla (dnes P1, P2, P3) byla 
vybavena moderními samoobslužnými 
technologiemi umožňujícími pohodlné 
placení parkovného v  Kč i EUR, včetně 
placení prostřednictvím magnetických 
parkovacích karet. Parkoviště byla osazena 
bezpečnostními kamerami, obsazování 
jednotlivých parkovišť od té doby zajišťuje  

         
      

  Na letošní první květnový den připadne 
desáté výročí spuštění provozu prakticky 
zcela nového městského parkovacího 
systému. Když v  roce 2002 převzal Česko-
krumlovský rozvojový fond (ČKRF) od 
sesterské městské společnosti, Služeb města 
Český Krumlov (SMČK), provoz městských 
parkovišť pro osobní automobily s  cílem 
jejich modernizace, byly v  těsné spolupráci 
ČKRF a města zahájeny práce na tzv. 
Projekt parking . Jeho cílem bylo vytvořit 
nový moderní systém parkování na území 
širšího centra města, který by splňoval veške-
rá kritéria a požadavky na komfortní 
 

 
   

Text  Josef Hermann
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Volby do Evropského parlamentu 
volební schránkou v jejich bydlišti. Tyto požadav-
ky lze objednat na č. tel. 380 766 203.
  Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou 
zdržovat v místě svého trvalého bydliště, 
mohou požádat o vydání voličského průkazu, 
který jim umožní hlasovat pouze na území České 
republiky. Žádost o jeho vydání lze zaslat na 
adresu městského úřadu s ověřeným podpisem 
tak, aby byla doručena nejdéle do 8. května 2014. 
Žádost lze zaslat také elektronicky, datovou 
zprávou se zaručeným elektronickým popisem. 
O voličský průkaz lze zažádat také osobně na 
oddělení evidence obyvatel v budově městského 
úřadu v Kaplické ulici. Voličské průkazy budou 
vydávány od 8. do 21. května 2014.
  Voliče, kteří budou od 3. května a dříve 
dlouhodobě hospitalizováni ve zdravotnickém 
zařízení, sanatoriu či jiném sociální zařízení, 
nebo jsou ve výkonu trestu odnětí svobody 
a budou se v těchto zařízeních zdržovat v době 
konání voleb, pak ředitel nebo vedoucí 
zaměstnanec tohoto zařízení nahlásí přísluš-
nému obecnímu či městskému úřadu 
k zanesení jejich údajů do seznamu voličů. 
Pokud mají voliči naplánovaný pobyt 
v nemocnici či lázních v době konání voleb 
a v době od 3. května ještě v těchto zařízeních    
 

 

     

 

 

nebudou, mají možnost požádat o vydání 
voličského průkazu a jeho prostřednictvím jim 
bude umožněno hlasovat ve volební místnosti 
v místě jejich pobytu.
  V případě, že se občan České republiky bude 
v době konání voleb zdržovat na území jiného 
členského státu unie, mohl požádat o zápis do 
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitel-
ským úřadem. Pokud občan nepožádal 
o zápis do tohoto zvláštního seznamu voličů, 
může hlasovat v místě svého trvalého pobytu na 
území ČR, případně s voličským průkazem na 
území celé ČR, nikoliv však v cizím státu. Občané 
jiných členských států EU mohou hlasovat ve 
volbách do Evropského parlamentu za předpo-
kladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhli věku 
18 let, jsou po dobu nejméně 45 dnů přihlášeni 
k trvalému či přechodnému pobytu na území 
České republiky a jsou zapsáni do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu.
   Podrobnější informace k volbám do Evrop-
ského parlamentu získáte na stránkách 
www.mvcr. cz/ informace/volby.

 

  Blíží se konec pětiletého volebního období 
pro současné europoslance v rámci celé Evrop-
ské unie, a proto byl vyhlášen termín konání 
řádných nových voleb do Evropského 
parlamentu. Volby se budou konat na území 
celé Unie ve dnech 22. - 25. května 2014. Toto 
časové rozpětí je dáno jednak časovými pásmy, 
ve kterých se státy nacházejí, jednak místními 
zvyklostmi konání voleb. Na území České 
republiky se volby do Evropského parlamentu 
uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014. 
O době a místě konání voleb v Českém Krum-
lově budou všichni voliči informováni oznáme-
ním starosty města, a to jeho zveřejněním ve 
vývěsních vitrínách městského úřadu rozmístě-
ných po městě, na webových stránkách města 
a také v květnovém vydání Novin.
 Oprávněnými voliči jsou občané České 
republiky, kteří alespoň druhý den voleb 
dosáhnou věku 18 let a nenastala u nich 
překážka dle příslušného zákona, tj. omezení 
osobní svobody z důvodů ochrany zdraví lidu 
a omezení svéprávnosti. Voliči hlasují osobně 
ve volebních místnostech dle svého trvalého 
pobytu. V den voleb či den před volbami 
mohou imobilní voliči požádat telefonicky 
o návštěvu volební komise s přenosnou 

 
  

 

  

 

Text Blanka Fenigbauerová

Městská policie a její činnost v Českém Krumlově
    Věkový průměr strážníků je 46 let, což svědčí 

o vyzrálosti kolektivu, stejně tak jako skuteč-
nost, že služebně nejmladší strážníci jsou 
v pracovním poměru již cirka šest let. Všichni 
strážníci mají středoškolské vzdělání, 4 pak 
vysokoškolské. Každé tři roky absolvují 
strážníci týdenní vzdělávací (prolongační) kurs 
ve specializovaném zařízení, po jehož absolvo-
vání musí složit závěrečnou zkoušku před 
komisí Ministerstva vnitra České republiky. 
Toto je zákonnou podmínkou dalšího působe-
ní strážníka a důležitým aspektem profesního 
růstu. Strážníci městské policie slouží nepřetr-
žitě 24 hodin ve 12hodinových intervalech. 
V ideálním případě vykonává službu 5 strážní-
ků, jeden na stálé službě (operační) a 4 v terénu. 
  Rozpočet městské policie na rok 2014 je 
11, 156 mil. Kč na výdajové straně, z toho plyne 
na mzdy včetně odvodů 9, 953 mil. Kč. Výdaje 
na provoz, zejména pak náklady na výstroj, 
opravy a údržbu zařízení, školení a vzdělávání, 
pohonné hmoty, vozový park a další činí 1, 176 
mil. Kč. Městská policie je vybavena 2 vozidly  
Škoda Octavia, 2 elektro skútry, 10 kusy pistolí 
ČZ 75, 14 kusy vysílaček Motorola  včetně 
 

 

     

 

 

modulu GPS, 2 kusy AED (automatický 
externí defibrilátor) a dalšími prostředky, které 
jsou nezbytné ke kvalitnímu výkonu služby. 
Od roku 2007 disponuje městská policie 
kamerovým systémem, dnes v  počtu sedmi 
kamer, rozmístěných ve vytipovaných částech 
města. Systém je propojen na OO PČR.
   V minulých letech byla městská policie zaměřena  
na řešení složité dopravní situace zejména v centru 
města. Nyní  je  situace odlišná.  Došlo ke stavu, po 
kterém volali obyvatelé města a kterého chtěli sami 
strážníci dosáhnout. Znamená to větší pohyb po 
celém katastru města, častější kontroly na sídlištích 
a v  přilehlých osadách, komunikace s obyvateli 
města. Činnost strážníků byla takto rozdělena 
mezi centrum, které je plné turistů a okrajové části, 
kde žije podstatná část obyvatel města. Naším 
cílem, který se pomalu naplňuje je stav, kdy 
obyvatelé města nebudou mít obavy,  volat policii, 
pokud dochází k  protiprávnímu stavu. Městská 
policie působí v  Českém Krumlově 22 let a po 
dlouhých letech nedůvěry v její činnost, způsobe-
ných legislativními zmatky a nezkušeností samot-
ných strážníků,  jsou obyvatelé s činností strážníků 
převážně spokojeni a dobře s ní spolupracují.
 

 

   Dvanáct hodin služby na nohou i v autě bez 
ohledu na počasí. Přestupků, které strážníci řeší, 
je mnoho: blokové pokuty za různé druhy 
dopravních i jiných přestupků, omezování 
pachatelů a podezřelých a další nepopulární 
opatření. Spoustu záznamů, nadávek a vyhrožo-
vání, obrana před fyzickým i slovným napadá-
ním. Práce s  bezdomovci, feťáky, agresivními 
opilci, kapsáři a vandaly. Každý den, každou noc 
stejná písnička. Stále jsou to ale lidé, žádní 
imaginární hrdinové z filmů. Muži a ženy, kteří 
svou práci přes všechna úskalí vykonávají dobře 
a obětavě. Být strážníkem není snadné. Je to 
povolání ve všech ohledech náročné fyzicky 
a hlavně také psychicky. Nedivme se proto, že 
někoho každodenní negativní rutina otupí, 
vnitřně zlhostejní a unaví. Povolání strážníka je 
podle statistik jedním z nejohroženějších. 
  Městská policie byla v  Českém Krumlově 
založena v dubnu 1992 a do prvního dvouměsíč-
ního kurzu nastoupilo 10 strážníků. Počet strážní-
ků se  různě navyšoval a snižoval v závislosti na 
potřebách a prioritách města. V současné době 
má městská policie 21 strážníků včetně velitele, 
zástupce velitele a preventisty kriminality. 

 
  

 

  

 

Text Jan Šítal
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Zmodernizovaný městský parkovací systém slaví desáté narozeniny
měsíčně (rezidenti nad 60 let za 50 Kč měsíč-  
ně). Podnikatelé z centra si mohou rovněž zakoupit 
slevovou, tzv. abonentní kartu, která jim garantuje 
parkování za nižší cenu, než je cena běžného 
parkování. Nejlevněji tak za 300 Kč měsíčně na 
parkovišti P2 - Pod poštou. Pro zaměstnance je 
v prodeji tzv. zaměstnanecká karta za 160 Kč za 
měsíc (na P2 a P1r), tj. zhruba za cenu jednodenní 
parkovací karty pro návštěvníky města. Cenově 
zvýhodněné jedno až sedmidenní parkovací karty 
pro celodenní stání jsou dalším významným 
a hojně využívaným produktem umožňujícím 
provozovat a rozvíjet ubytovací služby v  centru 
města všem ubytovatelům. 
  A konečně pro obyvatele i podnikatele je 
určena cenově nejatraktivnější, tzv. bodová 
parkovací karta, jejíž držitelé mohou parkovat 
na kterémkoliv odstavném parkovišti (P1 - P3) 
v mimokomerční době (tj. od 14:30 do 10:00 
hod.) za dvoukorunovou hodinovou sazbu. 
  Na závěr několik číselných údajů a stručný 
komentář k  ekonomice parkovacího 
systému. Deset let je dosti dlouhá doba 
k  objektivnímu zhodnocení efektivnosti 
systému a návratnosti do modernizace 
vložených prostředků. Když se podíváme na 
následující srovnávací tabulku, poměrně 
snadno z  ní vyčteme, jaké zdroje generoval 
systém do „městské pokladny“ v roce 2002 
před jeho modernizací, jaké v  prvém celém 
roce provozu po modernizaci (2005) a jaké 
generuje nyní (2013). Zdroje vytvořené provo-
zovatelem systému a městem sčítáme, neboť 
provozovatel je subjekt stoprocentně vlastněný 
městem. Z porovnání celkově generovaných   

 
 
 

 

 

     

zdrojů z  městského parkovacího systému 
(MPS) mezi rokem 2002 a 2013 vyplývá, že 
vzrostly z  3,8 mil. Kč na 11,6 mil. Kč, 
tj. o 7,8 mil. Kč ročně. Během posledních 
deseti let tak zmodernizovaný parkovací 
systém vygeneroval do rozpočtu města 
a ČKRF celkovou částku cca ve výši 65 – 70 
mil. Kč. Tyto finanční prostředky tak zajistily 
poměrně velmi rychlou návratnost čtyřicetimi-
lionového vstupního vkladu a umožnily 
i následné investice do systému. Nejvýznam-
nější investicí byla v  roce 2010 uskutečněná 
komplexní rekonstrukce parkoviště P3-Měst-
ský park za čtyři miliony korun, které předchá-
zela revitalizace celého tohoto území, kde se 
nacházely nevzhledné objekty bývalého zaříze-
ní staveniště, garáže různých vlastníku atp.
  S  odstupem deseti let tak můžeme říci, že 
Projekt parking a vybudování zcela nového 
parkovacího systému byl celkově velmi úspěšným 
projektem města. Je symbolické, že první květno-
vý den roku 2002, kdy jsme provoz nového 
systému spustili, je shodou okolností dnem, kdy 
naše země vstoupila do Evropské unie. Snad není 
přehnané napsat, že tento den i naše město 
natrvalo vstoupilo úrovní parkovacích služeb do 
Evropy. Dovolujeme si vyjádřit přesvědčení, že 
„do Evropy vstoupíme“ v dohledné době 
i zmodernizovaným autobusovým nádražím.
   Podrobné informace o městském parkovacím 
systému, jeho fungování, možnostech parková-
ní, o produktech a službách, které nabízí 
občanům i návštěvníkům, jsou dostupné na 
webových stránkách ČKRF www.ckfond.cz 
či města www.ckrumlov.cz/parking. 

 

Vedle toho byla v ZPS vyčleněna parkovací místa 
umožňující rezidentům, tj. obyvatelům širšího 
centra města, parkovat svá vozidla v  blízkosti 
svých bydlišť zakoupením rezidentní karty na 
odboru dopravy městského úřadu za 360 Kč 
ročně. V  rámci realizace Projektu parking bylo 
otevřeno i nové centrální parkoviště autobusů 
návštěvníků města v bývalém areálu ČSAD na 
Chvalšinské silnici, který za tímto účelem ČKRF 
odkoupil. Centrální parkoviště autobusů má 
kapacitu 31 parkovacích míst, je celoročně 
otevřeno 24 hodin denně a nabízí dopravcům 
a jejich řidičům celou řadu doprovodných služeb 
– myčku a opravnu autobusů, pneuservis, čerpací 
stanici pohonných hmot, odpočinkovou místnost 
pro řidiče s  příslušným sociálním zázemím. 
Poslední, společně s  městem realizovanou částí 
projektu, byla s modernizací parkovišť související 
výstavba dvou veřejných WC na parkovištích P1 
- Jelenka a P3 - Městský park.
  Dříve, než se podíváme na ekonomickou 
stránku parkovacího systému, zmiňme se 
o některých jeho mimoekonomických příno-
sech, které přispívají ke zvýšení kvality života 
obyvatel a rovněž ke zlepšení podnikatelského 
prostředí. Zavedení placení parkovného 
prostřednictvím magnetických parkovacích 
karet umožnilo nabídnout široké veřejnosti 
velmi zajímavé slevové produkty pro vybrané 
zákaznické skupiny. Tak např. bydlící 
v  centru města (pěší zóně), kteří zde mají 
značné problémy se zaparkováním svého 
vozidla, si mohou zakoupit u provozovatele 
tzv. rezidentní kartu, která jim umožní parko-
vat na kterémkoliv parkovišti za 100 Kč  

 
 

 
  

 

  

BODOVÁ PARKOVACÍ KARTA
nejatraktivnější možnost parkování

• vhodný produkt pro občany, podnikatele, instituce
• bezpečné parkování na všech třech městských parkovištích P1 - P3
• parkování do 20 minut zdarma, od 14.30 do 10.00 hodin za 2 Kč na hodinu
• pohodlné „dobíjení“ karty v automatických pokladnách parkovišť
• v prodeji v Infocentru (náměstí Svornosti č. p. 2)

 
 

 
  

 

  

 

Pokračování ze str. 1

*MPS=městský parkovací systém, 
**PA=parkovací automaty 

v mil. K

Zdroje z MPS* 200220022002 200520052005 201320132013 rozdílZdroje z MPS*
SM K M STO KRF M STO KRF M STO 2013-02

Zdroje nájemce: 
(provozovatele)           

* z odpis 0,3  0,3 2,7  2,7 1,1  1,1 0,8
* ze zisku 1,5  1,5 1,9  1,9 3,6  3,6 2,1
zdroje celkem 1,8  1,8 4,6  4,6 4,7  4,7 2,9
           

Zdroje pronajímatele: 
(m sta)           

z nájemného a z PA  2,0 2,0  5,3 5,3  6,9 6,9 4,9
           

Zdroje z MPS celkem   3,8   9,9   11,6 7,8
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  Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský 
zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), ve kterém je 
nově upravena problematika ztrát a nálezů.
Základní změny jsou následující: 
- nálezce je povinen sám vrátit nalezenou věc 
tomu, kdo ji ztratil (pokud je možné identifi-
kovat vlastníka), jinak ji odevzdat zpravidla do 
3 dnů na městském úřadě
- pokud se nikdo do tří let od vyhlášení o 
nalezenou věc nepřihlásí a nálezce požádá o 
její nabytí, může po třech letech přejít nález do 
vlastnictví nálezce
  Nález je věc, kterou někdo nevědomě, tedy 
bez projevů své vůle, ztratil. Každý, kdo najde 
ztracenou věc, je nově od 1. 1. 2014 povinen ji 
vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi, 
pokud lze ze ztracené věci nebo z okolností 
poznat komu věc patří, tedy, komu má být

  

 

  

 

byla ztracená věc odevzdána.  
 V Českém Krumlově se nalezené věci 
odevzdávají na městském úřadě, Kaplická ul. 
439 na odboru vnitřních věcí. Nejčastějšími 
nálezy jsou mobilní telefony, fotoaparáty, 
jízdní kola nebo oblečení. S novým občan-
ským zákoníkem bude městský úřad při 
odevzdávání nálezu více posuzovat, zda 
nalezená věc nespadá spíše do kategorie 
opuštěné věci, tedy odpadů.  Nálezem 
například není obnošená obuv, igelitová taška 
s věcmi nepatrné hodnoty nebo nepojízdné 
jízdní kolo.  V takových případech patří věc do 
kontejneru nebo do sběrného dvora. Nový 
občanský zákoník se týká i ztracených zvířat, 
převážně psů. V Českém Krumlově je pro tyto 
případy zřízen psí útulek, jehož pracovníci se 
o ztracené zvíře postarají.

 

vrácena. Nelze-li z okolností poznat, komu má 
být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za 
opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného 
odkladu nález obci, na jejímž území byla 
nalezena, zpravidla do tří dnů. Opuštěná věc je 
taková věc, kde je zřejmý vlastníkův úmysl se 
věci zbavit (např. věc odložená u kontejneru). 
Je-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo 
ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá 
nálezce nález provozovateli těchto zařízení. 
  Nález odevzdaný na obci je zaevidován, 
uschován a vyhlášen způsobem, v místě 
obvyklém. Lhůta pro vyzvednutí nálezu je 
nově prodloužena na 3 roky (původně to bylo 
6 měsíců). Pokud se do tří let od vyhlášení 
nálezu vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni 
nepřihlásí, nabude vlastnictví přednostně 
nálezce, pokud o to požádá, nebo obec, které 

 

     

 

 

Charismatický Jonas Kaufmann tváří Mezinárodního hudebního 
festivalu Český Krumlov 2014
  Od 18. července do 16. srpna čeká Český 
Krumlov nápor špiček hudebního oboru. Už 
potřiadvacáté organizátoři připravili 
v  Českém Krumlově Mezinárodní hudební 
festival. Tvoří ho celkem 17 koncertů, které se 
uskuteční v unikátních prostorách zámku 
a zahrady, ale i v dalších objektech, a na nichž 
vystoupí přední zahraniční i čeští interpreti. 
A na co se můžeme konkrétně těšit? 
   Festival letos zahájí současná hvězda operní-
ho nebe, host těch nejprestižnějších světových 
pódií, Jonas Kaufmann. Čtyřiačtyřicetiletý 
německý tenorista, kterého New York Times 
onačili za „nejžhavějšího tenoristu současnos-
ti“ a který byl na konci minulého roku zvolen 
ve Francii umělcem roku 2013, exceluje na 
hudební scéně díky své dokonalé hlasové 
technice, krásnému barytonálnímu zabarvení 
i atraktivnímu vzezření. Na operním galakon-
certu v pátek 18. července na Letní scéně P2 
Kaufmann představí ty nejslavnější operní 
árie. Doprovodí jej Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu pod taktovkou Jochena 
Riedera.
   Rok 2014 je vyhlášen Rokem české hudby. 
I dramaturgie Mezinárodního hudebního 
festivalu Český Krumlov 2014 se proto 
soustředí na českou hudbu, aniž by však 
opomíjela vynikající světovou produkci. 
Druhý den festivalu nabídne kompletní     

 
  

 

  

 

lenkovi. Česká tématika bude provázet 
i večery jiných žánrů: 2. srpna se koná Český 
národní večer s  hlavní hvězdou Vojtěchem 
Dykem a 9. srpna večer s melodiemi 
z českých hudebních filmů a muzikálů 
v podání populárních muzikálových hvězd. 
Závěrečný galakoncert 16. srpna pak bude 
patřit opeře a pěveckým hvězdám legendár-
ního Velkého divadla v Moskvě známého 
jako „Bolšoj těatr“. 

 

provedení Smetanovy Mé vlasti v podání 
Severočeské filharmonie Teplice a dirigen-
ta Tomáše Braunera. I další večery budou 
věnovány české hudbě. 26. července vystoupí 
v Zámecké jízdárně houslový virtuos Ivan 
Ženatý se Symfonickým orchestrem České-
ho rozhlasu pod taktovkou světoznámého 
dirigenta Iona Marina v programu 
s názvem Pocta Antonínu Dvořákovi, 
8. srpna zahraje ruská violoncellistka 
Natalia Gutman s mnichovským orchestrem 

 

     

 

 

Kammerphilharmonie  
dacapo orchestrem    
Kammerphilharmonie 
dacapo v programu Pocta 
české hudbě. Cyklus 
komorních koncertů 
v Maškarním sále bude 
tentokrát věnován převáž-
ně českým interpretům. 
Účinkovat budou violon-
cellista Jiří Bárta, 
klavíristka Terezie 
Fialová, harfistka Jana 
Boušková a soubory 
Škampovo kvarteto, Trio 
Martinů a Pavel Haas 
Quartet. Festival se vrací  
do Barokního divadla, 
kde soubor Collegium 
1704 vzdá  poctu J. D. Ze- 

 

     

 

 

Ztráty a nálezy podle nového občanského zákoníku
Text Dagmar Bláhová

Text Kateřina Viktorová, Mirka Štípková

 © Gregor Hohenberg / Sony Music. 
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Lucie Bílá: Miluju své povolání ve všech podobách
a pokorou. Nechávám volné jen pocity a emoce 
a rozum zamykám v šatně v  zákulisí, ten na 
jeviště nepatří. Miluju své povolání a miluju ho 
ve všech podobách. Nevím nikdy rozdíl v počtu 
diváků ani ve formě. Padesát lidí nebo pět tisíc, 
muzikál nebo piano a kapela, mám ráda barev-
nost a to vždy. 
  Na jaké písničky se mohou těšit návštěvníci 
vašich aktuálních recitálů? Bude se vycházet 
hlavně z novinky Recitál?
   CD Recitál je sice novinkou na trhu, ale pro mne 
a Petra Maláska, mého klavíristu, je to repertoár, 
který jsme si dávno ověřili u živého publika. Jsou 
v něm poklady z mých muzikálů i poklady, které 
jinde než na koncertech lidé neměli možnost slyšet. 
Koncert se jménem RECITÁL je intimní komor-
ní citlivé vystoupení a já si ho s Péťou vždy 
užívám. Je pravda, že se při něm lidé smějí 
i pláčou, ale slzy patří k životu, a pokud v lidech 
umím vyvolat pocit, má pak má práce smysl. 
 Stále z vás vyzařuje dobrá nálada. Jak 
vypadá Lucie Bílá, když je smutná?
   Věřte mi, že se Lucie Bílá nesměje stále. Ale život 
není vždycky rozchechtaný, i mě věci trápí a život 
zkouší. Ráda si ale své bolesti nechávám pro sebe  
a raději nosím lidem radost. S bolestí se nedělím, 
ale s radostí naopak ráda. 
   

   

     

 

 

Někteří lidé vás nazývají tuzemskou metalo-
vou královnou, za což samozřejmě může 
spolupráce s Arakainem. Nelákalo vás někdy 
natočit sólovou desku, která by byla trošku 
tvrdšího ražení? S jakými muzikanty byste se 
do ní pustila?
   Už dávno mám v hlavě podobný projekt a od 
našeho společného velkého turné s Arakainem na to 
myslím ještě častěji. Ono k tomu jistě dojde, ale ještě 
mám pár  jiných věcí, které toužím uskutečnit. Pak se 
do toho pustím. Teď je má priorita CD RECITÁL  
a koncem roku má diamantová deska plná všeho 
možného jako dárek. 
 Jak celkově vzpomínáte na začátky 
v 80. letech?
  Každý má rád vzpomínky na školu a první třídu. 
Já tedy moc ráda. Dudlík v podobě Písničky “Nepo-
slušné tenisky“ mi vyšel v roce 85 a já nevěřila 
svým uším, že slyším svůj hlas z rádia. Byl to sen 
a ani v něm mě nenapadlo, že dojdu jednou tak 
daleko. Pořád si myslím, že se mi to zdá. Tenkrát 
nebylo lehké začínat, stejně jako teď bylo těžké se do 
nějakých dveří dostat a pak za nimi i zůstat. 
Trvalo mi to několik let a až v roce 1992 se to 
zlomilo. Štěstí se unavilo a přestalo přede mnou 
utíkat, od té doby žiju život Popelky z pohádky :-).
   Jakou muziku posloucháte ve svém 
soukromí?
Jsem zamilovaná do Jamese Morrisona :-).

 Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky 
Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra 
Maláska přijede v květnu do zámecké Jízdár-
ny v Českém Krumlově. Těšit se můžete na 
jedinečný hudební zážitek v podání toho 
nejlepšího hlasu české hudební scény. 
24. května 2014, 19.00 hod, zámecká Jízdár-
na Český Krumlov. Vstupenky jsou v prodeji 
v Infocentru na náměstí Svornosti 2, Český 
Krumlov. Délka: 100 min. bez přestávky

Soutěž o volné vstupenky na kon-
cert Lucie Bílé
Chcete vidět, slyšet a třeba i osobně se potkat 
s několikanásobnou zlatou slavicí Lucií Bílou? 
Soutěžte s námi!
Soutěžní otázka: Kolik Kč stojí 1 hodina 
parkování na parkovištích P1, P2 a P3, v mimoko-
merční době při využití bodovací parkovací karty? 
Odpovědi zasílejte do pondělí 19. května  
2014 10.00 hodin na email: 
noviny@mu.ckrumlov.cz. 
Ze všech zaslaných správných odpovědí 
budou vylosováni 2 výherci, kteří obdrží 
1 vstupenku na koncert Lucie Bílé zdarma.
Sledujte dále webové stránky a sociální profily 
města. Chystáme další soutěže! 

 Dobrý den Lucie,
všichni se moc těšíme, až v květnu letošního 
roku navštívíte spolu s Petrem Maláskem 
Český Krumlov a přivezete nám staronové 
písně v rámci vašeho Recitálu. 
Bude to vaše první "pracovní" návštěva 
našeho města? Na která místa jižních čech se 
nejraději vracíte? 
  Mám spoustu přátel v Českých Budějovicích, 
obdivuji krásu Českého Krumlova a miluju 
Šumavu. Často jezdím do okolí Prášil na houby 
a na túry k jezeru Laka, Prášilskému jezeru 
a všude tam, kde je nádherná panenská příroda. 
Les je pro mne a pro mou duši to nejvzácnější.
  Máte za sebou mnoho různorodých vystou-
pení - intimní koncerty, velké akce, muziká-
ly... Co je pro vás nejsložitější? Cítíte ještě 
trému?
   Nedá se tomu říct tréma, spíš respekt ke své práci 
a hlavně k lidem, kteří na mé koncerty chodí. 
Každé mé vkročení na jeviště ať v divadle nebo 
v koncertních sálech je pro mne vzrušující. Stačí 
jeden krok a jste v jiném světě. Ve světě, kde 
přestane bolet hlava, přestane vás trápit zlá 
myšlenka a jste najednou ne pro sebe, ale pro ty 
druhé, kteří si vás vyhledali a něco očekávají. 
Nechci je zklamat a tak za nimi chodím s úctou     

 

 
  

 

  

 

Rozhovor 
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Velvyslanec Rakouské republiky 
navštívil Český Krumlov

   3. dubna 2014 uplynuly právě dva měsíce, 
kdy společnost Europe Easy Energy odstarto-
vala sociální projekt pro seniory a zdravotně 
hendikepované občany Českého Krumlova. 
Díky službě TAXI pro seniory mohou osoby 
nad 60 let nebo s průkazem ZTP za symbolic-
kou částku 10 Kč využít přepravu po městě 
a jeho okolí, která jim usnadní například cestu 
k lékaři či na úřad.

  

 

  

 

jsem si navrhnout paní Helenu Morongovou 
a celý kolektiv, co jí pomáhá, ve vyhlášené 
anketě - Nominace na Cenu města Český 
Krumlov. Je to úžasné a velmi si toho vážíme. 
Hodně sil a chuti pokračovat v těchto úžasných 
projektech vám všem ze srdce přeje Eva Jakešo-
vá s rodinou. :-).“
   Děkujeme také my z Europe Easy Energy 
za důvěru občanů Českého Krumlova 
a doufáme, že taxi pro seniory bude nadále 
pomáhat všem, kteří tuto službu potřebují.
   Zastupitelka a podporovatelka projektu Ing. 
Jitka Zikmundová, MBA, doplňuje: "Velice mě 
těší, že občané službu přijali za svou. Vše, co je 
nové, zpočátku vzbuzuje zvědavost a někdy 
i nedůvěru. Taxi pro seniory je seriózní 
a prospěšná aktivita, budu ji nadále podporovat, 
aby zůstala v Českém Krumlově zachována."

 

  Doposud bylo realizováno 309 objednávek, 
což v průměru činí 9 jízd za jeden pracovní 
den. Nejvíce jízd se přitom uskutečnilo právě 
ve středu a v pondělí, kdy bývají úřední dny 
a cesty směřují například na místní úřady.
  „Zájem o službu je velký, ačkoli kapacita vozu 
má svá omezení,“ vysvětluje Helena Morongo-
vá, řidička taxi. „Denně přijmu 15 až 25 hovorů 
s prosbou o naplánování jízdy. Snažím se 
samozřejmě vyjít vstříc všem požadavkům 
a pokud možno maximálně využít časové 
možnosti provozu služby,“ dodává paní Moron-
gová.
   Těší nás rovněž pozitivní ohlasy a poděko-
vání, které posílají občané Krumlova. Jedním 
takovým je například dopis paní Jakešové: 
„Dobrý den, velmi oceňujeme váš počin 
v našem městě a to TAXI pro seniory. Dovolila 

 

     

 

 

  Ve středu 9. dubna 2014 navštívil Český Krumlov rakouský 
velvyslanec J. E. Ferdinand Trauttmansdorff, a to spolu 
s konzulkou paní Annou Piou Gludovacz. Při společném 
setkání se starostou města Mgr. Daliborem Cardou prohovořili 
aktuální česko-rakouská témata. Mezi nejpalčivejší patří 
především rychlostní silnice mezi Linzem a Českými Budě-
jovicemi, která by podpořila turistický ruch a velmi přispěla 
k vyšší návštěvnosti jižních Čech občany Rakouské republiky. 
Bez ohledu na ni však oba pánové připomněli, že v době 
konání přeshraniční Zemské výstavy se počet rakouských 
návštěvníků Českého Krumlova zvýšil a oba věří v další úspěš-
nou spolupráci na společných projektech.  Krátce se hovořilo 
také o otáčivém hledišti či protipovodňových opatřeních 
v průmyslové zóně Domoradice. 

Na společné fotografii zleva:  Velvyslanec Rakouské republiky J. E. 
Ferdinand Trauttmansdorff, konzulka rakouského velvyslanectví paní 
Anna Pia Gludovacz, starosta Českého Krumlova Mgr. Dalibor Carda

 

     

 

 

Srdečně Vás zveme na vítání občánků města Český Krumlov. Slavnostní akt se připravuje na 23. května 2014 v Prokyšově sále v Horní ulici (býva-
lá Prelatura). Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými v roce 2014 zúčastnit slavnostního ceremoniálu ještě letos, mohou se přihlásit na telefonním 
čísle 380 766 322 nebo osobně na matrice, pokud tak již neučinili například při převzetí rodného listu.
Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti.
 

 

     

 

 

TAXI pro seniory již dva měsíce pomáhá občanům Českého Krumlova

 Vítání občánků

Text Simona Vlčková

Foto Olga Kneiflová 

PLACENÁ INZERCE
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Březen - měsíc čtenářů v českokrumlovské městské knihovně
  Jako každoročně tak i v  letošním roce se 
českokrumlovská knihovna přihlásila svými 
programy k již tradiční celostátní kampani pod 
názvem Březen, měsíc čtenářů.
  Hned v prvním týdnu, od 3. do 7. března, jsme 
přivítali na návštěvě v knihovně v oddělení pro 
děti žáčky devíti prvních tříd krumlovských 
základních škol, abychom si společně početli. 
Děti ukázaly, jak si pod vedením svých trpěli-
vých učitelek osvojily již téměř všechna 
písmenka, dokázaly přečíst krátké texty a splnit 
drobné čtenářské úkoly. 
 Tato, v  pořadí druhá ze tří plánovaných 
návštěv prvňáků v  knihovně, je součástí 
dlouhodobého projektu s  názvem Cesta do 
knihovny, který si klade za cíl, seznámit děti 
s prostředím knihovny a poukázat na možnos-
ti, které se nejen dětem v knihovně naskýtají.  
   Pro starší děti, třeťáky a čtvrťáky ze základ-
ních škol, připravila knihovna na 12. března 
velmi zajímavé setkání. Do knihovny za dětmi 
přicestoval Krtek, známá pohádková posta-
vička Zdeňka Milera. V knihovně jsme totiž 
využili nabídky Amerického centra, Velvysla-
nectví USA a České kosmické kanceláře 

 
 

 
  

 

  

 

a pozvali jsme k nám do Č. Krumlova tvůrce  
pořadu Do kosmu s krtkem. Zástupce pořada-
telů, pan Milan Halousek, vyprávěl dětem 
podrobně o tom, co předcházelo letu „našeho“ 
Krtečka do vesmíru, jak probíhal samotný let, 
kterého se Krtek zúčastnil a co následovalo po 
jeho návratu. Poutavé vyprávění a spousta 
promítaných fotografií vyvolaly u dětí následně 
hodně dotazů, na které pan Halousek dokázal 
velmi vtipně odpovídat. Na setkání s Krtkem, 
2. českým kosmonautem, mají děti i trvalou 
památku ve formě fotografie pořízené na 
kamenných schodech prelatury.
  Zajímavý program byl připraven i pro starší 
děti, příp. dospělé uživatele knihovny. 
18. března se po celý den konala v  oddělení 
dospělých čtenářů neobvyklá jednorázová 
výstava. Kolegové, knihovníci z  Jihočeské 
vědecké knihovny v  Č. Budějovicích, přivezli 
na ukázku historické publikace vysoké kulturní 
hodnoty z  knihovního fondu Jihočeské vědec-
ké knihovny, z  depozitáře ve Zlaté Koruně. 
Výstava s názvem Dotkněte se historie doslo-
va umožnila  zájemcům dotýkat se v rukavicích 
těchto vzácných tisků a listovat jimi. Nechyběl 

 
 

 
  

 

  

 

ani odborný výklad ke každé vystavené publikaci. 
Pro více než 300 návštěvníků této výstavy bylo 
vidět a osahat si mimo jiné např. Bibli kralickou 
z  roku 1601 nebo Liber chronicorum dokonce 
z roku 1493 či Atlas novus z 1. pol. 18. stol. se 
150 mapovými listy, bohatě zdobený Zlatý 
Nebeský klíč z  roku 1787 nebo velký herbář 
z roku 1809 nezapomenutelným zážitkem.
 Zmiňované akce i všechny ostatní, které 
knihovna pro letošní rok v  rámci Března, 
měsíce čtenářů připravila, se velmi vydařily, 
a proto ať žije Březen, měsíc čtenářů 2015!

 
 

 
  

 

  

 

Text Karla Votřelová Foto Vlaďka Podaná

Rallye Křivonoska
 V sobotu 10. května startuje 44. ročník 
mezinárodní veterán rallye Křivonoska 
2014. Již řadu let jde o největší akci tohoto 
druhu v České republice a ani letošní ročník 
nebude výjimkou. Na start se postaví 250 
vozidel do r. v. 1945 z ČR, Slovenska, Rakous-
ka, Německa a Dánska. Pořadatelé se snaží 
každý rok vést trať nejkrásnějšími místy 
našeho kraje, vždy s přestávkou v té nejlepší 
lokalitě. Ve spolupráci s městem Český Krum-
lov se letos podařilo zajistit návštěvu této perly 
našeho kraje. Obyvatelé Českého Krumlova 
mají tak možnost prohlédnout si vozidla, 
která nikde jinde neuvidí. Mezi 120 automo-
bily a 130 motocykly budou k vidění i moto-
cykly poháněné řemenem, 12 vozů do roku  

 
 

 
  

 

  

 

výroby 1920 či hasičské automobily. Ze 
značek pak LaK, Rolls Royce, Renault, Buick, 
Cadilac, Ford T, Aero, Praga, Tatra, moto-
cykly Jawa, ČZ, Indian, Harley Davidson, 
B.S.A., Ariel, BMW, Imperia, Triumph 
a mnoho dalších. Start soutěže je tradičně 
z autokempu Křivonoska v  10:30 hod. Trať 
vede okolo Loveckého zámku směrem na 
Čejkovice, Dubné, Lipí, Křemže, Holubov, 
Srnín, až do Českého Krumlova. Tam bude 
na parkovišti Pod poštou od 11:30 h do 
15:30 h výstava vozidel. Slavnostní start 
druhé etapy je z náměstí Svornosti ve 14:00 h. 
Dále trať pokračuje na Chvalšiny, Brloh, 
Lipanovice, Radošovice, Pištín až do cíle 
v Municích.

 
 

 
  

 

  

 

 
 

 
  

 

  

 

Text Pavel Hartl
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Tipy na květen
27. 4. 2014 15:00 hod  
Pískomil se vrací - koncert pro děti a jejich rodiče
Městské divadlo, dětské představení 
Nová a svěží dávka "bejbypanku"!

2. 5. 2014 11:30 - 13:00 hod 
Sraz motoklubu a přehlídka luxusních automobilů Ferrari klub 
Österreich
Do Českého Krumlova se sjedou účastnící srazu rakouského Ferrari 
klubu a dorazí přibližně 30 luxusních vozů značek Ferrari, Lambor-
ghini, Aston Martin apod., která budou vystavena během poledne na 
náměstí Svornosti.

3. 5. 2014 10:00 - 22:00 hod 
Oslavy osvobození Českého Krumlova
Součástí akce budou ukázky dobové válečné situace za simulace 
použití historických zbraní, vozidel a vojáků v dobových uniformách 
válčících stran. V pivovarských zahradách proběhne ukázka bitvy za 
použití historických zbraní, vozidel a pěchoty. Na náměstí Svornosti 
pak proběhne ukázka předání správy města do českých rukou 
a přehlídka bojové techniky.

8. 5. 2014 19:00 - 21:00 hod 
Slavnostní koncert k výročí konce II. Světové války
Jihočeská komorní filharmonie
Zámecká jízdárna, Český Krumlov
Sólista: Václav Hudeček – housle Dirigent: Jan Talich

10. 5. 2014 10:00 hod
Fairtradová snídaně - Městský park
Místní fairtradová skupina ve spolupráci s městem Český Krumlov, 
pořádá Férovou snídani v rámci Světového dne pro fair trade. Přijďte 
posnídat a ochutnat místní a fairtradové produkty spolu se svými blízkými.

17. 5. 2014 
Vltava run - štafetový běh pro 12 členné týmy
Od pramene Vltavy do Prahy. 350 km nejkrásnějšími místy jižních       
a středních Čech.

23. 5. 2014 19:30 hod
DK ČK Scéna - SYLVIE
Městské divadlo, činohra
Příběh o druhu "mužské menopauzy", která spustí řadu nečekaných 
situací. 

 
   

Matrika mění úřední hodiny
S účinností od 1. května 2014 budou zrušeny čtvrteční úřední hodiny na oddělení matriky. 
Úřední hodiny v pátek budou upraveny takto: 7:30 - 11:00 hod (původně 8:00 - 11:00) a čtvrtek pak bude plně využit ke zpracování matriční 
agendy na úrovni obce s rozšířenou působností. 

 
   

Upozornění
Upozorňujeme občany, aby si včas zkontrolovali své cestovní doklady a nenechali jejich vyřízení na poslední chvíli před zaslouženou dovolenou. 
K domluvení schůzky lze využít online registraci na pracoviště občanských a cestovních dokladů. 
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SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE ČESKÝ KRUMLOV
20. - 22. června 2014

INFORMACE PRO OBYVATELE a PODNIKATELE VE VNITŘNÍM MĚSTĚ

    Ve dnech 20. - 22. 6. 2014 proběhne v Českém Krumlově již 28. ročník Slavností pětilisté růže, jež obdržely titul Akce roku 2010 v České republice. Slavnosti 
pořádá město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond. 
   Slavnosti pětilisté růže přináší pro obyvatele a podnikatele některá omezení, která by mohla způsobovat nepříjemnosti. Těmto nepříjemnostem bychom rádi 
předešli, a proto jsme pro Vás připravili následující informace.

OBECNÉ INFORMACE
    Vstupné na akci bude uplatněno v pátek a v sobotu. V pátek, sobotu a neděli bude uplatněna uzávěra města pro vjezd vozidel do centra města (viz dále). Občané 
vnitřního města i pracující ve dnech slavností v prostoru záboru veřejného prostranství se musí prokázat vstupenkou při průchodu kontrolními místy. Více informací 

o Slavnostech pětilisté růže a program akce najdete na www.slavnostipetilisteruze.eu, nebo www.ckrumlov.cz/slavnosti 2014.

ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ a VSTUPNÉ NA AKCI
    V letošním roce se vybírá vstupné na území vnitřního města na základě pravomocného rozhodnutí MR o záboru veřejného prostranství, na němž jsou pořadatelé 
akce oprávněni vybírat vstupné. Jedná se o prostranství: ulice Horní, nádvoří Prelatury, Parkán, Masná, Šatlavská, Radniční, náměstí Svornosti, Nové město - Forman-
ská, Latrán - k Červené Bráně, Klášterní, Zámecké schody, Kájovská, Na Louži, Hradební ulice, navigace podél řeky v Hradební ulici, Kostelní, ulice Široká včetně 
Ostrova, Panská, Panenská, Soukenická, Dlouhá, prostor za Hotelem Dvořák k ul. Radniční, Linecká - od Benešova mostu, Městský park - pouze k Hotelu Gold. 

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro obyvatele vnitřního města
   Pro Vás, kteří máte trvalé bydliště na území tohoto záboru veřejného prostranství, jsme připravili volné vstupenky, které Vám budou doručeny do poštovních 
schránek. Jako podklad pro vydání volných vstupenek používáme výstup z evidence obyvatel (pouze jména a adresy) dle trvalého bydliště. Proto ti, kteří nemají trvalé 
bydliště v místech záboru, volné vstupenky neobdrží. Vstupenku je nutno nosit v rámci akce oba uvedené dny - pátek i sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci.

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro obyvatele města Český Krumlov
   Obyvatelům Českého Krumlova, tak jako každým rokem, poskytujeme zvýhodněné vstupné. Zvýhodněná vstupenku na celé slavnosti pro obyvatele města pořídíte 
za 100 Kč. Tyto vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji, a to v Infocentru na náměstí Svornosti, Unios Tourist service na I. zámeckém nádvoří a v pokladně 
Městského divadla Český Krumlov. Předprodeje můžete využít do pátku 20. 6. do 14.00 hodin.Na branách do města ve dnech slavností již tyto vstupenky zakoupit nelze!

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro podnikatele a jejich zaměstnance s provozovnou v centru města   
     Pro Vás, kteří máte provozovnu na území tohoto záboru, jsme připravili jako již každoročně volné neprodejné vstupenky pro zaměstnance, kteří budou ve dnech 
Slavností v zaměstnání.Vstupenky si můžete vyzvednout od 10. do 19. června 2014 v účtárně městského divadla v Horní ulici.Vzhledem k zneužívání tohoto 
systému vydávání volných vstupenek upozorňujeme, že pravidla vydávání těchto volných vstupenek byla zpřísněna a zároveň vám děkujeme za pochopení                        
a spolupráci. 

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro návštěvníky akce, ubytované ve městě a organizované skupiny
    Všichni návštěvníci akce, tj. i návštěvníci ubytovaní v ubytovacích zařízeních v historickém centru města, jsou povinni uhradit vstupné. Vstupné v letošním roce činí:
•  Jednodenní vstupné: Pátek - dospělí 100 Kč, Sobota - dospělí - 200 Kč
•  Dvoudenní vstupné (permanentní vstupenka): Dospělí - 200 Kč, Studenti - 100 Kč, pro držitele ISIC, ITIC karet, Děti do 15 let - 50 Kč
•  Organizované skupiny, hromadné objednávky - 150 Kč (pro skupiny nad 10 osob na základě písemné objednávky)
•  Vstup zdarma: děti do 10 let, návštěvníci v historických kostýmech (gotika, renesance), držitelé ZTP 
Prosíme Vás, abyste své obchodní partnery a klienty upozornili na fakt, že v pátek 20. 6. a v sobotu 21. 6. 2014 bude vstup do města možný pouze s platnou vstupen-
kou, abychom společně předešli případným nedorozuměním. Děkujeme!   

POJIŠTĚNÍ AKCE
   Vzhledem k velké návštěvnosti mají pořadatelé akce sjednáno úrazové pojištění návštěvníků a pojištění odpovědnosti za škody. V případě nutnosti prosím 
neprodleně kontaktujte ředitele Městského divadla Český Krumlov na tel.: 380 727 364, 602 33 11 62, nebo elektronickou poštou na adresu info@divadlock.cz 

PARKOVÁNÍ A VJEZD DO MĚSTA
    Město bude uzavřeno pro vjezd motorových vozidel v pátek 20. 6. od 12.00 hodin do 24.00 hodin. V sobotu 21. 6. bude město uzavřeno pro vjezd motorových 
vozidel od 8.00 hodin, zásobování bude možné nejpozději do 9.00 hodin. Uzavírka města pro vjezd vozidel v sobotu bude od 9.00 do 24.00 hodin. Hlavní historický 
průvod projde městem v sobotu v 15.00 hodin. V neděli 22. 6. bude omezen průjezd městem od 10.00 do 15.30 hodin.
     Žádáme Vás, abyste v době slavností neparkovali svá vozidla na území města, zejména pak na trase historického průvodu, a tím tak předešli možným nepříjem-
nostem. Doporučujeme Vám proto využít k parkování parkoviště mimo centrum města.

HUDEBNÍ PRODUKCE
    V případě, že máte zájem obohatit program slavností pro své hosty jakoukoliv hudební produkcí ve Vašem zařízení, žádáme Vás o respektování programu Slavnos-
tí pětilisté růže. Konkrétně pak žádáme, abyste se vyhnuli hlasitým hudebním produkcím v exteriérech, které negativně ovlivňují probíhající produkce v rámci 
hlavního programu a dodržovali platné vyhlášky města. Budeme velice rádi, budete-li své záměry konzultovat s námi, abychom si dohodli konkrétní podmínky 
a časy ku spokojenosti naší i vaší.

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
    Upozorňujeme na konání slavnostního ohňostroje, a to v sobotu 21. 6. 2014 od 24.00 hodin. Více jak patnáctiminutový ohňostroj bude odpálen z jižních teras 
Státního hradu a zámku a za objektem zámku z prostoru u Chvalšinského potoka.

VEŠKERÉ INFORMACE KE SLAVNOSTEM PĚTILISTÉ RŮŽE NALEZNETE NA 

www.slavnostipetilisteruze.eu a www.ckrumlov.cz/slavnosti2014 



 
 

     

 

   
    

 

 
    
   
     
    
   

 
   

 
   

 
    

 
 

 
    
   

 

 

  
  

   
   
  
  
  

  
  
  

 

 
     
   
  

 

  

 
 

 
 


