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V Českém Krumlově se svatý Valentýn setká s Masopustem

  Masopustní veselici si následně od 18.00 
hodin užijete v hostinci DEPO, kde zahraje 
oblíbená místní kapela Chlapi v sobě 
(unplugged). Zde se také konají v termínu od 
13. do 17. února vepřové hody. Masopust 
oslaví i další českokrumlovské restaurace, 
které pro vás chystají pochoutky z domácí 
zabijačky. Organizátory masopustu jsou 
Sdružení cestovního ruchu v Českém Krum-
lově, Základní umělecká škola za podpory 
města Český Krumlov a Českokrumlovského 
rozvojového fondu. Další informace: 
www.ckrumlov.cz/masopust2015 a 
www.ckrumlov.cz/valentyn2015.

     

zatančíte a děti se mohou zabavit v dětském 
koutku. Celkovou atmosféru doplní kapela 
Corso.
   Tradiční masopustní průvod vyrazí do ulic 
v úterý 17. února v 16.00 hodin. Koleda žáků 
Základní umělecké školy v Českém Krumlo-
vě, studentů Střední uměleckoprůmyslové 
školy sv. Anežky České, muzikantů, výtvarní-
ků a občanů města Český Krumlov rozveselí 
a pobaví návštěvníky zábavným programem, 
za který si vyslouží slaninu, koblihy, koláčky 
a další domácí pochutiny. Průvodu budou 
v letošním roce dominovat masky „ze života 
hmyzu" - brouci, vážky apod. 

         
  
    

  V sobotu 14. února 2015 bude v Krumlově 
mnohé k vidění, slyšení i k ochutnání. Svatý 
Valentýn se zde potká se začínajícím 
masopustem a jejich setkání bude jistě velmi 
bujaré. Oba svátky nabízejí tradiční pestrý 
program, který zase o trochu více prohřeje 
chlad únorových dní. 
   Masopust vstoupí do města ruku v ruce se 
svatým Valentýnem už v sobotu 14. února. 
V pivovarských zahradách ve vyhřívaném 
stanu se již od 11 hodin můžete těšit na 
tradiční lidovou zábavu. Uvidíte ukázku 
domácí zabijačky, zakoupit si můžete nejen 
jitrnice, jelita, ale i jiné dobroty, posedíte či si  
 
   

Text Zdena Mrázková Foto Lubor Mrázek
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Výběr z investičních akcí v roce 2014 

Českokrumlovsko má nový Plán sociálních a souvisejících služeb 
na roky 2015 - 2017

Další informace je možné získat na Odboru investic Městského úřadu Český Krumlov nebo na www.ckrumlov.cz/projekty.

 
  

 

  

 

   V prosinci byl dokončen nový Plán sociál-
ních a souvisejících služeb pro území obce 
s rozšířenou působností Český Krumlov. Plán, 
jehož přípravu koordinovalo město Český 
Krumlov ve spolupráci s Jihočeskou rozvojo-
vou o. p. s., je připraven na období let 2015 – 
2017. Tvorba plánu a také katalogu sociálních 
a souvisejících služeb na Českokrumlovsku 
byla spolufinancována z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.
 Zástupci poskytovatelů, zadavatelů 
a uživatelů sociálních a souvisejících služeb, 
kteří se celý minulý rok v pracovních skupi-
nách podíleli na další fázi komunitního   
plánování sociálních a souvisejících služeb na  

 
  

 

  

 

a aktivity v  oblasti zachování nebo rozvoje 
sociálních služeb poskytovaných v souladu se 
zákonem o sociálních službách (např. domovy 
pro seniory, sociální rehabilitace, azylové domy 
nebo odborné sociální poradenství) a také 
hlavní potřeby u tzv. souvisejících služeb 
(služby sociálního charakteru poskytované 
mimo režim zákona – např. mateřská centra, 
preventivní programy při školách, půjčovny 
kompenzačních pomůcek apod.).
   Nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících 
služeb na území ORP Český Krumlov na roky 
2015 – 2017, ale také aktualizovaný katalog 
sociálních a souvisejících služeb, můžete najít 
na novém online portálu pro sociální 
a související služby na Českokrumlovsku 
www.socialnisluzbyck.cz. 

 

Českokrumlovsku, v  prosinci dokončili 
přípravu nového strategického materiálu. 
Nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících 
služeb 2015 - 2017 pro  Český Krumlov jako 
obec s rozšířenou působností projednalo na  
svém prosincovém zasedání českokrumlovské 
zastupitelstvo. Opatření plánu, která se týkají 
samotného města Český Krumlov, pak byla 
zastupitelstvem města schválena. Před projed-
náním v  zastupitelstvu byl nový plán také 
představen na veřejném projednání.
   Plán je členěn do 3 oblastí, které vycházejí 
z  hlavních cílových skupin komunitního 
plánování: 1) senioři a zdravotně postižení, 
2) děti, mládež, rodiny a 3) osoby v  krizi 
(v nepříznivé sociální situaci). Pro každou
z těchto skupin jsou pak definována opatření  

 

     

 

 

Text Jiří Čermák

Dokončené části v rámci posílení atraktivit III. meandru

Stezka za ZŠ Linecká Stezka z městského parku směrem k Jižním terasám

Stezka v Růžové zahradě Dokončené části Jižních teras
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www.ckrumlov.cz/rada

   

Program prevence kriminality 2014 v Českém Krumlově 

Nominujte členy do komisí Rady města Český Krumlov
  Rada města Český Krumlov vyzývá občany, 
organizace, politické kluby, aby nominovali své 
kandidáty do komisí Rady města Český 
Krumlov. Předpokládá se, že bude ustavena: 
• komise pro cestovní ruch
• komise dopravní
• komise kulturní 
• komise pro památkovou péči
• komise sociální
• komise pro územní plán, investice, majetek
• komise sportovní
• komise pro školství, volný čas
• komise pro životní prostředí  
Uvedený výčet komisí nemusí být finální.
  Člena komise může navrhnout člen rady, 
politické uskupení zastoupené v zastupitelstvu 
města, právnická osoba se sídlem ve městě 
Český Krumlov i fyzická osoba mající trvalý 
pobyt ve městě. S výjimkou člena rady  
 

 
  

 

  
 
 

 Komise jsou poradním a iniciativním 
orgánem rady, členy a předsedu volí rada na 
základě nominací. Náplň činnosti komise 
stanoví rada, která také komisi ukládá úkoly 
a projednává stanoviska a náměty komise. 
Komise mj. dávají doporučující stanoviska radě 
k vybraným projednávaným materiálům, projed-
návají koncepční materiály v  dané vymezené 
oblasti, podílejí se na hodnotících procesech 
v grantových řízeních města. Jednotlivé komise 
mohou projednávat i jiné otázky, než které jim 
uloží rada města, mohou předkládat vlastní 
návrhy, mohou iniciovat návrhy na změny v dané 
vymezené oblasti působnosti komise. 
   Rada města Český Krumlov zřizuje a zrušuje 
podle potřeb komise, jmenuje a odvolává jejich 
předsedy a členy v souladu s ust. § 102 odst. 2 
písm. h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění. 
 

 

může navrhovatel nominovat maximálně 
jednoho člena do jedné komise. Návrh se 
podává písemnou formou na předepsaném 
formuláři, který je k dispozici na webových 
stránkách města www.ckrumlov.cz/rada 
v  sekci Komise rady města. Zde je také 
k dispozici Statut a jednací řád komisí Rady 
města Český Krumlov 2014 - 2018.  
 Vyplněný nominační list pošlete nebo 
odevzdejte osobně nejpozději do 10. února 
2015, 11 hodin v tištěné podobě na podatelnu 
Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 
439. Obálku označte: Návrh nominace do 
komisí Rady města Český Krumlov. Rada 
města ustaví komise a jmenuje její členy 
v průběhu února/března 2015. Výsledky budou 
zveřejněny na webových stránkách města 
a v Novinách města. Nominace na člena komise 
nezakládá právo být zvolen za člena komise.  

 

     

 

 

   Město Český Krumlov v roce 2014 získalo 
z Programu prevence kriminality z Minister-
stva vnitra ČR příspěvek ve výši 337 735 Kč 
na rozšíření městského kamerového dohlíže-
cího systému (MKDS) a jeho digitalizaci. 
Celkové náklady projektu byly 461  995 Kč. 
Nový kamerový bod byl vybudován a umístěn 
na budově Regionálního muzea v Horní ulici 
v  Českém Krumlově. Tato lokalita byla 
posledním vstupem do historické části města 
bez dohledu kamer městské policie. S montáží 
kamery byla použita i nová technologie firmy 
Avigilon, která dodává špičkovou sledovací 
techniku s  vysokým rozlišením. V  souvislosti 
s  tím došlo i k  výměně některých komponent 
současného MKDS a digitalizaci celého 
systému pomocí enkodérů. Tyto změny se týkaly 
řídícího centra městské policie, řídícího centra 
Policie ČR a retranslační stanice na sídlišti Mír. 
Město Český Krumlov si od těchto změn slibuje 
zajištění vyšší bezpečnosti občanů a ochranu 
majetku jak města, tak občanů a podnikatelů. 
  Dalším významným projektem, na který 
město získalo dotaci z  tohoto programu, je 
vybudování speciální výslechové místnosti ve  
spolupráci s  Policií ČR. Tato výslechová 
místnost je určena především pro práci 
s oběťmi a svědky trestné činnosti z řad dětí. 
Hlavním důvodem pro její vybudování byla 
skutečnost, že obdobná místnost v rámci obce 
s rozšířenou působností nebyla k dispozici, 
a také potřeba a snaha nepoškozovat dále oběť 
nebo svědka trestné činnosti (děti, mladiství, 
oběti závažné sexuálně motivované trestné 
   

 

 
  

 

  
 
 

verbálních i neverbálních projevů vyslýchané  
osoby. Ty se zaznamenávají a přenášejí na zařízení 
ve vedlejší technické místnosti a dále se uchovávají 
pro pozdější případnou analýzu. Monitorovací 
(technická) místnost je vybavena záznamovým 
zařízením, obrazovkami a další audiovizuální 
technikou potřebnou pro vedení trestního řízení. 
Příslušníci policie se aktivně podíleli na zařizování 
výslechové místnosti. Vybudování výslechové 
místnosti je pro činnost policejních orgánů 
velkým přínosem, povede ke zkvalitnění 
a zefektivnění práce policejního orgánu v  rámci 
trestního řízení a umožní dodržování veškerých 
zákonných požadavků na provádění úkonů 
trestního řízení. Speciální výslechovou místnost 
budou využívat i pracovníci místně příslušného 
orgánu sociálně právní ochrany dětí.
  Celkové náklady projektu činily 288 513 Kč, dotace 
z Ministerstva vnitra ČR 199 000 Kč. Město Český 
Krumlov se podílelo na projektu částkou 89 513 Kč.

 

činnosti, další zvlášť zranitelné oběti). Cílem  
projektu bylo vybudovat místnost, která se 
bude zásadně  odlišovat od standardních  
kancelářských prostor policejních orgánů, aby 
nutná účast oběti nebo svědka při úkonu policej-
ního orgánu byla co nejméně traumatizující, aby 
bylo umožněno snadnější navázání kontaktu 
s obětí či svědkem a aby byly oběti ochráněny 
před nepříjemnými zážitky způsobenými 
pobytem ve standardním policejním prostředí.
  Nová výslechová místnost je dislokována 
v budově Policie ČR v Tovární ulici. Výslecho-
vou místnost tvoří dvě místnosti, a to 
samostatná výslechová (pohovorová) místnost 
a místnost monitorovací (technická). Interiér 
pohovorové místnosti je zařízen jako obývací 
pokoj s  herními prvky pro děti (včetně sady 
výslechových loutek). Místnost je dále vybave-
na mikrofony a 3 kamerami s vysokým rozliše-
ním a motorzoomem pro zaznamenání všech       

 

     

 

 

Text Vladimíra Hovádová, Monika Petrů

Foto archiv města Český Krumlov



4

   
 
     

 

 

  

 

  

 

Pracovní skupina k otáčivému hledišti se sešla v Českém Krumlově
  V pátek 9. ledna 2015 proběhlo jednání 
pracovní skupiny ministra kultury České 
republiky Daniela Hermana k otáčivému 
hledišti a revitalizaci zámeckých zahrad 
v Českém Krumlově. Setkání proběhlo 
v budově mincovny na II. nádvoří zámku 
v Českém Krumlově.
 Pracovní skupina projednala Zprávu 
o poradní misi Centra světového dědictví 
(WHC) a Mezinárodní rady památek a sídel 
(ICOMOS) v historickém centru Českého 
Krumlova. Jen pro připomenutí - vedoucím 
této mise, která se uskutečnila ve dnech 22. - 24. 
srpna 2014, byl za Českou republiku ministr 
kultury Daniel Herman. Přítomni tehdy byli 
například zástupci Krajského úřadu Jihočeské-
ho kraje, města Český Krumlov i zástupci 
Jihočeského divadla. Odborníci z WHC/ICO-
MOS konzultovali problematiku i s Českým 
národním výborem ICOMOS a Mezinárod-
ním vědeckým výborem pro kulturní krajinu.
  Výsledkem této mise je právě projednaná 
Zpráva; toto stanovisko odborníků umožňuje 
podniknout další kroky ve věci, což je dle 
ministra Hermana významný posun. Byly 
projednány podmínky revitalizace zámeckých 
zahrad i podmínky provozování českokrum-
lovského otáčivého hlediště. "Nyní řešíme 
podobu hlediště. V souladu s rozhodnutím 
Jihočeského kraje bude vypsána vyzvaná 

 
  

 

  
 
 

  

správným směrem. Tým mého resortu - ve 
kterém je zastoupen jako můj odborný porad-
ce i náměstek jihočeského primátora pro 
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch pan 
Jaromír Talíř - je přesvědčen, že otáčivé 
hlediště v Českém Krumlově zůstane a bude 
přitahovat milovníky umění z celého světa 
coby neoddělitelný, významný kulturní symbol 
města i celého kraje, zasazený do nádherného 
prostředí zahrad českokrumlovského zámku. 
Pro to už nyní děláme maximum a bude tomu 
tak i v budoucnu," dodal ministr kultury.
 "Bylo to velmi pozitivní jednání. Obdrželi 
jsme materiály, které vypracovalo UNESCO. 
Nevidím nyní žádný zádrhel, aby točna zůstala 
v zámecké zahradě. Užší tým bude konečně 
pracovat na harmonogramu činností, aby jej 
předložila republikové komisi, která se sejde 
opět 20. března," doplňuje také starosta 
Českého Krumlova Dalibor Carda.

 

architektonická soutěž na nové řešení demon-
tovatelného otáčivého hlediště pro období 
divadelních sezon v zámecké zahradě česko-
krumlovského zámku, respektující její výjimeč-
nou světovou hodnotu," uvedl ministr Herman.
   Známé otáčivé hlediště tak nadále zůstává 
v zahradě českokrumlovského zámku. 
V nezměněné podobě zůstane do roku 2017, 
poté výsledek architektonické soutěže určí 
budoucí podobu točny. Ministr zdůraznil, že 
postoj komise UNESCO byl rozhodující.
   „Ve hře zůstává více variant," doplnil ministr. 
"Může se jednat o rozebíratelné hlediště. Je 
tady taky možnost určitého vyosení z barokní 
osy, což by znamenalo, že by pak hlediště 
nemuselo být rozebíratelné. A je tu i možnost 
zasouvatelné scény," uvedl Herman. „Jsem 
velice rád, že se naše snaha řešit problematiku 
otáčivého hlediště spolu s revitalizací zahrad 
na zámku v Českém Krumlově posouvá 

 

     

 

 
Otevřený dopis ředitelce Gymnázia Český Krumlov
   Vážená paní ředitelko Bůžková,
s krajním znepokojením sleduji velice zvláštní 
situaci na českokrumlovském gymnáziu, která 
přetrvává od té doby, kdy jste byla jmenována 
do jeho čela Radou Jihočeského kraje. 
Nevyhrála jste výběrové řízení na post ředitel-
ky gymnázia, přesto jste se jí stala. Vím, že 
výsledky výběrového řízení nejsou pro radu 
kraje závazné a má právo udělat jiné rozhod-
nutí. Je mi známo, jak ošidné mohou být 
výsledky výběrových řízení, neboť záleží na 
složení komise, kde mohou hrát roli osobní 
zájmy atd. Proto jsem si říkal, že výsledky 
komise nelze přeceňovat a rada kraje asi ví, co 
dělá. Nicméně po krátkém čase Vaší "vlády" 
odešla nebo byla propuštěna řada kvalitních 
pedagogů. Situace mezi učiteli se velice polari-
zovala. Jako vnější pozorovatel, který nezná 
všechny podrobnosti a souvislosti, si sice 
mohu myslet cokoliv, ale nepřísluší mi jakkoliv 
do této situace zasahovat.
  V prosinci  2013 byla ve  Zpravodaji ICOS 
uveřejněna petice studentů, kteří v ní protesto

 
  

 

  
 
 

  

Nezlobte se na mne, ale už tomu nemohu jen 
pasivně přihlížet a využívám všech dostupných 
demokratických prostředků, abych vyjádřil 
svůj protest proti Vašemu ignorování této 
petice. Žádám Vás proto touto cestou, abyste 
studentům i mně veřejně odpověděla  na výše 
zmíněnou petici. Jinak to opravdu bude 
vypadat jako absolutní arogance moci.
Děkuji.
S pozdravem 
Jan Vorel - toho času zastupitel v Českém 
Krumlově 

P. S. Omlouvám se za poněkud patetický tón 
dopisu a za poznámku za mým jménem, ale po 
určitých zkušenostech se trochu obávám, že 
byste mi jako prostému občanu Českého 
Krumlova nemusela odpovědět.
  Dále sděluji, že tento můj otevřený dopis je 
moje osobní rozhodnutí a můj nápad. Nejsem 
ovlivněn či dokonce řízen žádným "spiklenec-
kým" centrem či jednotlivci.

 

vali proti propuštění velice oblíbeného 
profesora. Tuto petici podepsala více než 
polovina tehdejších studentů. Žádají Vás 
velice slušnou formou, abyste jim vysvětlila, 
proč k tomu došlo.Vy jste jim na tuto petici 
neodpověděla. Studenti pak ze zoufalosti její 
text uveřejnili ve Zpravodaji ICOS. Opět jste 
na to nereagovala.
 Vážená paní ředitelko, už rok čekám 
(a nejenom já), že těm studentům odpovíte. 
Když jsem tu petici četl, byl jsem na "naše děti" 
opravdu hrdý. Už se konečně nebojí vyjádřit svůj 
názor i proti svým nadřízeným (dobře vím, jak 
je to těžké i v dnešní době). My a generace 
našich rodičů jsme museli hrbit hřbet přes 40 
let. Když nám tu konečně vyrůstá sebevědomá 
generace, tak jim dáváte do budoucího života 
takovýto vzkaz: "Pište si, co chcete, protestujte si 
proti čemukoliv, ale stejně na vás nikdo nebude 
reagovat.“ Po takové zkušenosti z nich vyroste 
stejné "stádečko“, jakým jsme byli my. Budou 
přesvědčeni, že nemá smysl se o cokoliv snažit.

 

     

 

 

Foto ilustrační fotografie, archiv města Český Krumlov
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Rok 2014 očima Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově

a výborné kuchyně proběhla ochutnávka 
více  než tří set druhů vín. Půjde vůbec takto 
vysoko nastavená laťka ještě překonat? To je 
výzva pro hlavní protagonisty z řad našeho 
sdružení  Pavla Fučíka a Václava Pechu,  
z  Českokrumlovského rozvojového fondu 
jako spolupořadatele pak pro Miroslava 
Reitingera. Zejména těm patří naše poděko-
vání.
   Závěr roku u nás tradičně vrcholil adventní-
mi trhy. Již třetím rokem byla jejich organizace 
v režii našeho sdružení. Rozšířili jsme dobu 
jejich trvání po celý advent do Tří králů. 
Provizorní, mnohdy nevábné stánky jsme 
nahradili stylovými vánočně zdobenými 
dřevěnými. Postupně se rozšiřuje také 
sortiment trhovců, kteří tak pomáhají dokres-
lit atmosféru vánočního času ať už vonícím 
vánočním punčem, perníkem nebo prodejem 
ozdob, keramiky a dalšího typicky vánočního 
zboží. Při zahájení letošních adventních trhů 
byl jako tradičně odhalen patron trhu   
 

   

   

„Krumlovský medvěd“. Letos však  nikoliv 
z ledu, jak tomu bývalov minulých letech, ale 
důstojný výrobek z dílny Střední umělecko-
průmyslové školy sv. Anežky České v Českém 
Krumlově. Za tuto krásnou práci řediteli 
Martinu Bustovi a autorce patrona, studentce 
Sáře Svobodové děkujeme. Návštěvnost trhů 
každoročně zvyšuje bohatý adventní program 
na náměstí Svornosti, ať už nedělní, který 
tradičně po mnoho let pořádá Městské 
divadlo Český Krumlov, tak sobotní pořádaný 
naším sdružením. Snažíme se pro tento 
program oslovovat místní interprety a organi-
zace, a to nejen protože jsme patrioti, ale 
i proto, aby mohli předvést plody své celoroční 
práce. Chceme tímto poděkovat Domu dětí 
a mládeže a Základní umělecké škole 
v Českém Krumlově, základním školám 
Linecká a Za Nádražím a českokrumlovským 
kapelám za jejich účast a popřát, aby se jim 
v tomto roce stále dařilo.
  

  Závěrem nezbývá než slíbit, že se budeme 
snažit v dalších letech nadále připravovat 
kulturní a společenské akce, které vás osloví 
a potěší. Ať už jen v naší režii nebo ve spolu-
práci s městem Český Krumlov a dalšími 
partnery, dáme vzniknout krumlovským 
tradicím, nebo napomůžeme jejich návratu. 
Váš zájem, naši spoluobčané, je pro nás 
inspirací a hnacím motorem do další práce.
Za vaši přízeň vám děkuje Sdružení cestovní-
ho ruchu v Českém Krumlově.

 

  Na začátku nového roku si většina z nás dává 
nejrůznější předsevzetí a plánuje. Stejně tak
přišel čas bilancovat rok 2014 v našem 
Sdružení cestovního ruchu v Českém Krum-
lově. Naše sdružení připravuje v průběhu roku 
několik kulturních a společenských akcí, 
jejichž cílem je nejen zvýšit nabídku aktivit 
pro návštěvníky a podpořit tak cestovní ruch, 
ale také obohatit kulturní program v našem 
městě pro místní občany. Ať už je to únorová 
„Masopustní lidová veselice“ v Pivovarských 
zahradách, ukázka bitvy na začátku května 
jako připomenutí si osvobození města americ-
kou armádou na konci druhé světové války, 
nebo listopadový „Festival vína“ a konečně 
i adventní trhy, které skončily až s příchodem 
Tří králů. 
   Krátce několik slov k posledním dvěma 
jmenovaným, které máme ještě v živé paměti. 
Festival vína pořádaný společně s Českokrum-
lovským rozvojovým fondem obléká každým 
rokem lepší a lepší kabát. A to zejména 
zásluhou organizátorů a jejich obětavé práce 
a investovaného času. V  listopadu loňského 
roku tak Český Krumlov hostil neskutečné 
množství vinařů, somelierů a dalších odborní-
ků na víno. V místních restauracích, vinárnách 
a společenských zařízeních prezentovali vína 
ze všech koutů světa. Naprosto výjimečným 
začátkem tohoto festivalu byl Návrat vinné 
révy do Českého Krumlova, kdy se sedmého 
listopadu uskutečnilo sázení v zahradě Tramín. 
Každý příchozí se mohl stát spoluzakladate-
lem obnovené vinice s odrůdou Solaris. 
   Stejně tak výjimečné bylo i slavnostní zakon-
čení festivalu s úžasnou atmosférou Zámecké 
jízdárny, kde kromě hudební produkce 
 

 

www.ckrumlov.cz/akce

Text Josef Maleček, Lenka Šimková

Foto Lubor Mrázek

Foto Lubor Mrázek

Foto Jan Schinko



Text  Vlasta Horáková

Psí Vánoce 2014
   Závěr roku 2014 byl pro nás jedním velkým 
údivem a překvapením, naštěstí příjemným. 
Abych náš údiv vysvětlila - již několikátý rok 
se obáváme, že se počet návštěvníků naší akce 
musí zákonitě snížit (v předchozích letech 
díky ekonomické krizi, v letošním roce jsme se 
shodli, že k poklesu dojde z prostého důvodu - 
všichni příznivci už na Psích Vánocích byli 
a nabídka adventních akcí je tak pestrá). 
  Ani nevíte, jak ráda konstatuji, že jsme se 
opět mýlili. Naši podporovatelé a příznivci se 
opakovaně vracejí a světe div se - přibývají 
stále noví a noví.  
   Odhazuji tedy skepsi a dovoluji si vás seznámit 
s dary, které jsme 19. prosince 2014 obdrželi:
• na podporu útulku jsme dostali téměř 20 tis. 
Kč!!! Zvláštní poděkování patří našim dlouhole-
tým kamarádům ze Základní školy T. G. M. 
v Českém Krumlově, kteří i letos kromě krmiva 
vybrali pro naše pejsky a kočičky 2 500 Kč. Veliký 
dík patří i společnosti KOCERO - komunitní-
mu centru Rovnost, která nás obdarovala 
3 218 Kč (viz snímek);
• našim chovancům návštěvníci pod vánoční 
 

 
  

 

  
 
 

domova odešli 4 pejsci a 1 kočička. Snažíme 
se poskytnout našim čtyřnožcům odpovídající  
péči a zázemí, ale rodinu nahradit nedokáže-
me. Děkujeme všem, kteří si místo pořízení  
módního plemene zajdou k nám do útulku pro 
opuštěné, často vystrašené a zbídačené, ale 
většinou stále lidi milující, zvířátko. 

Nejen v roce 2015 přejeme jen to dobré.  

 

strom nadělili téměř 1 200 kg granulovaného  
krmiva;
•  více než 100 kg bylo krmiva konzervovaného;
• pejsci a kočičky dostali mnoho dalších 
pochutin a pamlsků, hraček a dalšího vybavení.  
   Myslet na druhé není samozřejmost. O to 
více si vážíme toho, že tolik lidí si (nejen 
během Vánoc) vzpomene na opuštěná zvířata. 
Moc si vaší pomoci vážíme a vězte, že nám 
Vaše dary opravdu výrazně pomáhají.
    O příjemnou atmosféru celého odpoledne se 
zasloužila českokrumlovská skupina Lakomá 
Barka, které chceme za její nezištnou podporu 
upřímně poděkovat (a těšíme se zase za rok).
  Slibujeme, že se v roce 2015 pokusíme 
o zpestření naší již tradiční akce - připravíme 
další soutěž pro děti (po tematicky zaměřené 
loňské výtvarné soutěži a letošním klání 
v obličejovém líčení uvítáme vaše tipy 
a návrhy na další ročník) a již nyní pracujeme 
na překvapení pro dospělé návštěvníky. 
Prozradíme jen tolik, že půjde o gurmánský 
zážitek :-).
   A závěrem největší pozitivum - do nového 
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  „Vstupné dobrovolné, v tekuté formě akceptováno.“ 
Teplé oblečení, hrneček a podprdelníky s sebou. V případě prudké oblevy nebo jiných přírodních 
katastrof si pořadatel vyhrazuje právo divadelní představení odložit. Sledujte aktuální informace 

na www.proradost.info nebo na  www.facebook.com/groups/proradost.

v sobotu 14. 2. 2015 od 14.02 hodin 
na tocne zámecké zahrady v Ceském Krumlove

otevřené neformální seskupení hrajících neherců

Š V E J K

Foto archiv města Český Krumlov
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www.ckrumlov.cz/obcan

Odbor školství sportu a mládeže informuje
Zápisy dětí do základních škol v Českém Krumlově
Zápisy dětí do základních škol v Českém Krumlově se uskuteční 13. února 2015 od 13.00 do 17.00 hodin.

Zápisy dětí do mateřských škol v Českém Krumlově
Zápisy dědí do mateřských škol v Českém Krumlově se uskuteční 9. března 2015 od 8.00 do 16.00 hodin.

Jarní prázdniny v Českém Krumlově 
16. - 20. února 2015

Provoz mateřských škol o letních prázdninách
29. června - 24. července 2015
MŠ Za Soudem 344, MŠ Za Nádražím  223, MŠ Plešivec 279

27. července - 21. srpna 2015
MŠ Tavírna 119, MŠ Vyšehrad 168, MŠ Plešivec  391

Přípravný týden (provoz na všech MŠ)
24. - 31. srpna 2015

Aktuální informace naleznete na www.ckrumlov.cz/obcan.

 
  

 

  

 

Songfest.cz přivítá rok Ovce i v Českém Krumlově

   Ačkoliv většina z nás už příchod roku 2015 
oslavila, podle čínské astrologie nový rok 
teprve přijde - a to 19. února. Blížící se rok 
Ovce, který u nás bude od 12. až do 28. února 
v různých koutech republiky oslavovat a vítat 
hudební festival Songfest.cz, je dle horoskopu 
dobrým časem vzít věci do vlastních rukou. 
„Rok bude v  elementu dřeva. Dřevěná Ovce 
přináší jemnou, mírumilovnou energii, cit pro 
umění a lásku. Přichází cyklus takzvané 
„zelené ovce“, která přináší čas pohody  

 
  

 

  

 

V programu se můžeme těšit na studio 
indonéských tanců Kintari, soubor Marimba 
Mama nebo Čínský rozhlasový umělecký 
orchestr z Pekingu. Večerem bude provázet 
Jan Burian. „Každý ročník našeho festivalu je 
něčím originální, tentokrát bych vyzdvihla 
zejména žánrovou pestrost koncertů a prolíná-
ní kulturních vlivů,“ říká Feng-yűn Song. 
Sama zpěvačka Song vystoupí s Triem PUO 
s  lidovými písněmi z  Číny v  jazzové úpravě.
   Kromě hlavního koncertu, který začíná v 19 
hodin, nabízí festival mezi 16.00 - 18.30 
doprovodný program určený dětem i dospě-
lým. Ten probíhá v takzvaném Pavilonu her 
a je pro všechny příchozí zdarma. 
Více na www.songfest.cz.

 

a naděje, kterou nyní tolik potřebujeme,“ říká 
zpěvačka Feng-yűn Song, zakladatelka 
festivalu Songfest. 
 Multikulturní festival Songfest.cz se 
v letošním roce odehraje již počtrnácté a vždy 
nabízí skvělou příležitost  k setkání s vynikají-
cími umělci, poznat kulturu mnoha národnos-
tí a dozvědět se něco nového o nadcházejícím 
roce. „Vítáním nového období si člověk odjak-
živa uvědomuje svůj původní vztah k přírodě, 
snažíme se nabrat svěží životní energii, 
abychom se vydali správným směrem,“ dodává 
zpěvačka Song.
  V Českém Krumlově Songfest.cz proběhne 
jako už tradičně v Městském divadle Český 
Krumlov, a to v sobotu 28. února 2015. 

 

     

 

 

Do 31. března můžete nominovat své kandidáty na udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2014. Náležitosti nominačního formuláře jsou 
zveřejněny na www.ckrumlov.cz/cenamesta. Vaše návrhy můžete zaslat přímo z webového formuláře nebo je doručit na adresu města Český 
Krumlov, oddělení kancelář starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. Nominace může být sepsána volnou formou, musí však obsaho-
vat tyto povinné údaje: jméno a adresu nominovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu, jméno a adresu navrhovatele. O udělení 
Ceny města Český Krumlov bude rozhodovat zastupitelstvo města nejpozději na květnovém jednání (28. května). 
  

 

 
   

Nominace na cenu města za rok 2014 zasílejte do konce března

Foto archiv města Český Krumlov
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