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Český Krumlov oslaví 70. výročí konce II. světové války

Man (A Mass for Peace). Orchestr doprovodí 
250 sboristů dětských i dospělých pěveckých 
sborů z celé České republiky. Zástupci České-
ho Krumlova budou smíšený sbor Musica 
Divina a dětský pěvecký sbor Medvíďata.
   Výročí konce II. světové války jsou věnová-
ny rovněž dvě tematické výstavy. Regionální 
muzeum v Českém Krumlově přichystalo 
výstavu s názvem Reflexe II. světové války na 
Českokrumlovsku. V českokrumlovské 
Synagoze bude 7. května slavnostně zahájena 
výstava obrazů Ruth Hálové, poslední žijící 
členky původní židovské obce v Českém 
Krumlově a jedné z "Wintonových dětí".
  Věříme, že vás nabízený program zaujme     
a bude důstojnou oslavou 70. výročí konce   
II. světové války. Více na 
www.ckrumlov.cz/osvobozeni.

     

   Atraktivní program pro širokou veřejnost 
je přichystán na následující den, sobotu         
9. května 2015. V areálu u Chvalšinské 
silnice vyrostou 2 nepřátelské vojenské 
tábory, mezi nimiž ve 14.00 hodin vypukne 
Boj o Český Krumlov za účasti pěchoty, 
dobových vozidel a zbraní. K vidění bude 
mimořádně zajímavý soubor vojenské 
techniky. Tuto akci už potřetí organizuje 
Sdružení cestovního ruchu v Českém 
Krumlově ve spolupráci s Klubem vojenské 
historie GABRETA a za podpory města 
Český Krumlov.
   Tradiční slavnostní koncert k výročí konce 
II. světové války se uskuteční v Zámecké 
jízdárně 8. května od 19.00 hodin. Jihočeská 
komorní filharmonie České Budějovice 
předvede opus Karla Jenkinse, The Armed 

         
  
    

   Letošní Den vítězství 8. května 2015 bude 
obzvlášť významným svátkem. Připomene-
me si už 70. výročí konce II. světové války. 
Na náměstí Svornosti v Českém Krumlově    
v 11.00 hodin zazní česká a americká hymna 
na úvod slavnostního aktu odhalení pamětní 
desky připomínající památku válečných 
letců z českokrumlovského regionu. Jako 
každoročně bude také položením květin         
k pamětní desce na Hotelu Old Inn vzdána 
čest vojákům 26. pěší divize armády USA, 
kteří na začátku května 1945 vítězně 
vstoupili do Českého Krumlova. Účast na 
slavnostním aktu přislíbili J. E. velvyslanec 
USA v ČR Andrew H. Schapiro, velitel 
pozemních sil NATO generálporučík 
Frederick B. Hodges, hejtman Jihočeského 
kraje Jiří Zimola a další významní hosté.      

 

   

Text Filip Putschögl, oddělení kancelář starosty Foto archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
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   Českokrumlovský rozvojový fond (dále jen 
ČKRF), obchodní společnost ve vlastnictví 
města, připravoval plán na rok 2015 na 
podkladě velmi dobrých hospodářských 
výsledků dosažených v  uplynulém roce.             
Z předběžných výsledků hospodaření vyplývá, 
že tržby společnosti dosáhly v  roce 2014 
rekordní výše 47,7 milionů korun a celkový 
zisk před zdaněním pak zhruba 5  milionů 
korun. Oproti původnímu plánu se bohužel 
nepodařilo dotáhnout hlavní plánovaný 
projekt – rekonstrukci autobusového nádraží 
do finální podoby umožňující jeho schválení     
a následné zahájení realizace. Důvodem bylo 
nezbytné odborné posouzení návrhů alterna-
tivního umístění autobusového nádraží (ČSD, 
Chvalšinská silnice) a prověřování možností 
financování z  programů EU pro léta 2014 - 
2020. Ukázalo se, že z  celé řady hledisek je 
stávající lokace autobusového nádraží tím 
nejlepším řešením, a v současné době probíhají 
projektové práce řešící rekonstrukci plochy        
a budovy autobusového nádraží v kontextu již 
zpracované, projednané a schválené projektové 
dokumentace, na kterou byl vydán souhlas          
s umístěním stavby (kromě nádražní budovy). 
Tu pro město zpracoval českobudějovický 
ATELIER 8000. Tento projekt a jeho finální 
příprava bude stěžejním projektem investiční-
ho plánu pro tento rok. Z  dostupných 
informací příslušných ministerstev se ukazuje 
reálná šance významnou část tohoto projektu 
financovat s  přispěním prostředků z  aktuál-
ních operačních programů.  

Mezi hlavní priority a cíle podnikatelského 
plánu schváleného radou města na počátku 
března 2015 patří:
• dokončení přípravné fáze záměru rekon-
strukce autobusového nádraží (zařazení 
finálního návrhu záměru do plánu v květnu t. r.) 
• rozšíření parkoviště P3-Městský park              
s variabilním využitím pro městskou tržnici
• dokončení rekonstrukce objektu Latrán čp. 
20 – zadní trakt
• pokračování v technické modernizaci 
areálu s  parkovištěm zájezdových autobusů 
(P-BUS) na Chvalšinské
• zefektivnění hospodaření Musea Fotoate-
liér Seidel s akcentem na výkonovou stránku 
(propagace, zvýšení tržeb ze vstupného              
a z ostatních služeb) – dlouhodobý úkol
• vypracování návrhu reorganizace úseku 
cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem zkvalit-
nit a zefektivnit management destinace            
a poskytované služby CR – na podkladě 
zpracovávané analýzy zadané městem
           
 
 

bude poskytován kompletní informační              
a turistický servis, spravován a dále rozvíjen 
webový portál www.ckrumlov.cz a naplňovány 
marketingové aktivity na podporu propagace 
destinace v souladu se schváleným marketin-
govým plánem. Prioritou roku 2015 bude 
realizace projektu, ve kterém budou na základě 
„Analýzy dosavadního vývoje cestovního 
ruchu a zhodnocení současného stavu“ 
navržena opatření pro rozvoj cestovního ruchu 
do  budoucna, zahrnující marketingovou             
a komunikační strategii, návrh organizace 
cestovního ruchu a jeho financování. To vše       
s akcentem na intenzivní spolupráci a komu-
nikaci s podnikatelskými i nepodnikatelskými 
subjekty. Společně je důležité realizovat aktivi-
ty, které povedou k  prodlužování a navýšení 
počtu pobytů a rovnoměrnějšímu rozložení 
návštěvnosti města v průběhu roku a k zapojo-
vání širší nabídky města a blízkého okolí do 
návštěvnických programů. Podpora bude 
nasměrována především k novinkám roku, 
jako jsou hlavní výstavní projekt Egon Schiele 
Art Centra – výstava Mystérium Šumava, 
Kláštery Český Krumlov, zahradní domek 
Egona Schiele a nové expozice na zámku. 
Velká část aktivit bude tradičně směřována do 
projektu krumlovských festivalů a slavností, 
které jsou rozprostřeny do celého kalendářní-
ho roku. Pozornost bude věnována udržení        
a rozvoji doplňkového nástroje podpory 
prodeje destinace – Český Krumlov Card.

  Na závěr této informace o plánovaných 
aktivitách a činnosti ČKRF v  letošním roce 
ještě několik základních ekonomických údajů 
a čísel. Podnikatelský plán počítá v tomto roce 
s celkovými „investicemi“ do majetku společ-
nosti ve výši 10,8 mil. Kč (vč. obnovy nemovi-
tostí charakteru oprav za 2,3 mil. Kč), tržbami 
z běžné hospodářské činnosti z prodeje zboží     
a služeb ve výši 47,75 mil. Kč a ziskem 6,2 mil. 
Kč. Financování veškerých plánovaných 
potřeb je zajištěno převážně z vlastních zdrojů 
společnosti, na podporu rozvoje cestovního 
ruchu je počítáno jako každý rok s  využitím 
dotace města (1,5 mil. Kč). Finanční plán 
počítá na konci roku s  nulovou úvěrovou 
zadlužeností a disponibilními prostředky na 
běžném účtu ve výši téměř 20 mil. Kč (rezerva 
na realizaci rekonstrukce autobusového nádra-
ží).
  Více informací a zejména číselných údajů        
z  plánu může čtenář získat na webových 
stránkách společnosti www.ckfond.cz, kde 
je zveřejněn kompletní podnikatelský plán na 
rok 2015.

• ve spolupráci s  městem příprava třech 
rozvojových projektů - Městské vycházkové 
okruhy, Rozšíření sportovní zóny na pravý 
břeh Polečnice a Rozvoj sítě cyklo/in-line 
stezek.

K uvedeným projektovým záměrům několik 
podrobnějších údajů:
    Projekt městské vycházkové okruhy přináší 
velmi atraktivní možnost rozšířit nabídku 
aktivit pro obyvatele i návštěvníky města               
v území  bezprostředně navazujícím na 
historické centrum. Ve spolupráci s městem je 
cílem vytvořit ucelený projekt s harmonogra-
mem postupné realizace jednotlivých etap          
a postupné naplňování záměru (Křížová hora    
s  křížovou cestou, Ptačí vrch a stará poutní 
kájovská cesta, cesta přes Dubík a nová rozhled-
na, cesta k Drahoslavickým rybníkům atp.).
   Rozšíření sportovní zóny v lokalitě Chval-
šinské ulice by v  první řadě mělo zahrnovat 
definování současných i budoucích potřeb         
v této oblasti, dále v souladu s nově zpracová-
vaným územním plánem zodpovědně připra-
vit území a plochy pro naplňování těchto 
potřeb a současně dořešit i některé majetko-
právní vztahy k  předmětným zájmovým 
pozemkům. Následně je cílem v takto připra-
veném území buď vlastními silami nebo ve 
spolupráci s  partnery připravit realizace 
jednotlivých záměrů (florbalová univerzální 
hala, plochy pro beachsporty, adrenalinpark, 
adventuregolf atp.). 
 Projekt cyklo a inline tras je rozsáhlejší 
dlouhodobá aktivita vyžadující zapojení jak 
klíčových odborů MÚ, tak sousedních                
a navazujících obcí (Kájov, Větřní, Chvalšiny, 
Zlatá Koruna…), tak i zapojení Jihočeského 
kraje. Mělo by se především reagovat na 
demilitarizaci části Vojenského újezdu Boleti-
ce a využít příležitosti, které tyto změny pro 
cykloturistiku přinášejí. Dále i ve spolupráci         
s nadací Jihočeské cyklostezky nově definovat 
tzv. Vltavskou cyklostezku v úseku od Vyššího 
Brodu do Českých Budějovic a prosadit 
přípravu úseků klíčových pro rozvoj Českého 
Krumlova. To vše podpořit i zanesením do 
zpracovávaných územně plánovacích 
dokumentací. 
   
 V  oblasti podpory rozvoje cestovního 
ruchu, která je jednou z  hlavních činností 
společnosti, bude kladen důraz na zajištění-
kvalitního uceleného servisu nejen pro 
návštěvníky destinace, ale rovněž pro partnery 
a obyvatele města. Prostřednictvím Úseku 
cestovního ruchu - Český Krumlov Tourism 

Rozvojový fond v roce 2015
Text Miroslav Reitinger; Českokrumlovský rozvojový fond



2 3

www.ckrumlov.cz/obcan

Návštěva v Českém Krumlově
    Ministryně práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová navštívila v pátek 10. dubna 2015 
Český Krumlov. Přijala mimo jiné pozvání 
ředitelky společnosti Domy s pečovatelskou 
službou o.p.s. Ivany Ambrusové ke kulatému 

 

 
  

 

  

 

Výstava v Egon Schiele Art Centru
  Do 1. listopadu je v Egon Schiele Art Centru 
otevřena rozsáhlá retrospektivní výstava 
malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře, 
spisovatele a básníka Josefa Váchala. Pod 
názvem Mysterium Šumava jsou v  galerii          
k  vidění vedle Váchalovo prací také unikátní 
fotografie Josefa a Františka Seidelových. Svá 
díla inspirovaná šumavskou přírodou na české, 
rakouské a německé straně představují i Karin 
Pliem, Katharina Dietlinger a Ondřej 
Maleček. U příležitosti vernisáže ve čtvrtek       
2. dubna promluvil v  galerii také Karel 
Schwarzenberg. 

 

 
  

 

  

 

stolu. Setkání se zúčastnili radní města Český 
Krumlov, poskytovatelé sociálních služeb          
a vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Městského úřadu Český Krumlov.

 

     

 

 

Jednání Rady města Český Krumlov od května bez papíru

Foto Libor Sváček

Foto Domy s pečovatelskou službou

  Radní Českého Krumlova 30. března souhla-
sili s předloženým návrhem, že materiály pro 
jednání rady budou od května předkládány 
pouze v elektronické podobě. Tímto rozhod-
nutím dojde v  souhrnu za  jedno volební 
období k  úspoře nákladů na tisk materiálů         
v objemu téměř 100 000 Kč. K  této sumě je 
nutné navíc připočíst ještě úsporu financí za 
opotřebení kopírovacích strojů a tiskáren           
a v neposlední řadě čas strávený zpracovateli 
při tisku materiálů, jejich kompletaci či nákla-
dy na distribuci.
 Na březnové schůzi rady města radní znovu 
otevřeli diskuzi na téma předkládání materiálů 
na své jednání pouze v  elektronické podobě. 
Ten den bylo na program jednání zařazeno    
42 bodů, celkem 989 stránek na jedno pare, 
kopií se zhotovuje jedenáct. 
  Závěrem diskuze byl zadán úkol tajemníkovi 
městského úřadu Radimu Roučemu připravit 
podklady pro navrhovanou změnu. Na jednání 
30. března byla prezentována čísla současných 
nákladů a možných budoucích úspor. Náklady 
na tisk materiálů v  roce 2014 činily téměř 
48.000 Kč, odhadované náklady na rok 2015 
byly vypočteny (při nových úsporných opatře-
ních) na 35.500 Kč, za  volební období tedy  
142.000 Kč. Po odečtení nákladů na nákup 
hardwarového zařízení pro neuvolněné členy 
rady města ve výši 44.000 Kč byla při čtyřle-

 

 
  

 

  

 

tém volebním období úspora za tisk materiálů 
pro jednání rady města vyčíslena na 98.000 Kč. 
Navíc se další úspora, která není v této sumě 
započtena, týká nákladů za opotřebení kopíro-
vacích strojů a tiskáren, nákladů na distribuci, 
jakož i času zpracovatelů při tisku a kompleta-
ci tištěných podkladů. 
  Na základě předložených kalkulací souhlasili 
radní se změnou v předkládání materiálů, a to 
s  účinností od května 2015, kdy obdrží 
podklady na jednání Rady města Český 
Krumlov již jen v elektronické podobě.
  Změnu vítá rovněž tajemník úřadu Radim 
Rouče: „Návratnost investice a začátek úspory 
se projeví již po roce fungování nových opatře-
ní. S výhledem na čtyřleté volební období toto 
rozhodnutí velice kvituji. Úřad bude mít nyní 
také více prostoru pro zpracování složitějších 
podkladů, aniž by to jako dosud mělo vliv na 
distribuci podkladů pro jednání. Radní navíc 
mohou především díky Google Apps tablety 
využít i pro jiné účely, jako komunikace              
a spolupráce s úřadem, plánování schůzek         
a tak podobně.“  
 K  jednomu bodu jednání rady města se 
připravuje v průměru 12 stránek, materiály se 
vyhotovují v  11 kopiích pro radní a pro 
potřeby městského úřadu (archivace apod.).     
V roce 2014 byly připraveny podklady pro 671 
bodů jednání. Předpokládá se, že hardwarové  

 

     

 

 

zařízení bude po skončení volebního období 
předáno zvoleným členům Rady města a že 
tento model předkládání materiálů bude 
fungovat i po roce 2018.
 Změnu v  předkládání materiálů tajemník 
podporuje rovněž pro jednání Zastupitelstva 
města Český Krumlov. „Pokud by také 
zastupitelé schválili předkládání materiálů na 
své jednání pouze v  elektronické podobě, 
ušetřil by úřad na nákladech za tisk podkladů 
za volební období přes 300.000 Kč. Nezajíma-
vá není možnost využití tabletů zároveň i jako 
hlasovacích zařízení při jednáních zastupitel-
stva,“ doplnil Radim Rouče.
  Předpokládané náklady na tisk materiálů pro 
jednání zastupitelstva v roce 2015 byly vyčísle-
ny na 40.500 Kč. Jednání se uskuteční za rok 
11, což odpovídá 158 projednaným bodům. 
Vzhledem k počtu zastupitelů však úřad připra-
vuje 26 kopií, vyšší oproti jednání rady je také 
průměrný počet stránek k jednomu bodu, a to 
18. Některé podklady navíc vyžadují barevné 
kopie, což samozřejmě opět zvyšuje náklady. 
  Městský úřad se v  současné době věnuje 
realizaci technických a organizačních opatření 
v  souvislosti s připravovanou změnou. Radní 
rovněž museli schválit nový Jednací řád Rady 
města Český Krumlov, který nyní zahrnuje 
možnost předkládání materiálů na jednání 
rady v elektronické podobě.
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Deset let záchrany a revitalizace Fotoateliéru Seidel  

   Ten, kdo se v Krumlově již setkal s jedinečným 
Fotoateliérem Seidel, moc dobře ví, že se bez 
nadsázky jedná o další krumlovský unikát. To 
ostatně potvrdila i slova poslance a zároveň 
dědičného krumlovského vévody Karla ze 
Schwarzenbergu. Muže, který podobně jako 
Seidelův ateliér je symbolem tradice a zároveň je 
pevně ukotven v současnosti. Když počátkem 
dubna otvíral v Egon Schiele Art Centru dosud 
nejrozsáhlejší výstavu Seidelových fotografií, 
ocenil Karel Schwarzenberg právě jedinečný 
rozsah dochovaného fotografického díla, 
vyzvedl jeho přesah přes dvě staletí a jeho 
význam coby nevídané dokumentace velmi 
důležité historické epochy našeho regionu 
rozervané dvěma válkami, krizemi a revolucemi. 

    Už od 80. let 19. století se zde fotografovala 
miminka, rodiny, vojáci, sportovci, řemeslníci, 
obchodníci, spolky z města i širokého okolí. 
Na Seidelových snímcích vznikaly fotografic-
ké reportáže zásadních okamžiků běžných, 
ale i velmi vzácných kulturních, společenských 
i politických událostí města. K tomu fotky 
zdejších domů, ulic, dalších měst a vesnic, 
krajiny celé Šumavy. Nechce se proto věřit, že 
nescházelo mnoho a Krumlov tyto tak cenné 
ilustrace doby téměř navždy ztratil.
   Seidelovi zažili během svého života velkou 
řadu zklamání a ran. Jejich početná kvetoucí 
rodina a úspěšná firma byly smrtelně zasaženy 
válkou, fašistickým a následně komunistickým 
režimem. Prošli tragickým osudem včetně 
věznění gestapem, smrti bratra a syna na 
válečném poli, poválečným odsunem části 
rodiny, zabavením legendárního fotografické-
ho díla komunisty a rozvrácením firmy               
a celého dosavadního života, na jehož sklonku 
v 90. letech 20. století si přáli především už jen 
v klidu dožít ve svém domě v Českém Krum-
lově. Důvěra k jakýmkoliv oficiálním autori-
tám – byť je v  této „nové době“ zastupoval 
třeba i demokraticky zvolený starosta města - 
byla u zestárlých, životem zkoušených   
 

komentované prohlídky, anebo individuální 
návštěvu musea s  audioprůvodcem. Interak-
tivních programů pro školy se účastní desítky 
tříd z  celé ČR. Pro mnoho z nich se stalo 
museum pravidelným cílem výletů domácích 
žáků, ale i partnerských škol ze zahraničí. Pro 
zájemce s  hlubším zájmem o historii pořádá 
museum každoročně cyklus pravidelných 
přednášek. Museum udržuje bohaté partner-
ské vztahy s  institucemi, které se věnují 
historické fotografii a dějinám šumavského 
pohraničí, realizuje řadu společných projektů, 
publikací, filmů a výstav. 
  Konají se zde svatby a focení rodin či 
nových občánků je pokračováním tradice 
soužití obyvatel města a ateliéru. Vyhledáva-
ným programem je fotografování v dobových 
kostýmech, které je velmi oblíbené a téměř 
vždy vyprodané. Posledního vánočního focení 
na novoroční přání využilo více než 400 
zákazníků, z  nichž naprostá většina byli 
občané tohoto města. Fotoateliér Seidel se tak 
zase ve své přirozené funkci plynule vrátil do 
života Českého Krumlova, což je jedna               
z nejhezčích odměn, které se mohlo nositelům 
projektu dostat, a zároveň je to velký závazek 
do budoucna, kterým se ČKRF hlásí k další 
péči o tuto vzácnou památku. 

   Snad Seidelovým dělá radost, že jejich dům 
je dnes zase plný slunce, zahrada rozkvetlá        
a otevřené dveře fotoateliéru opět vítají své 
zákazníky. Ti, kteří dnes v muzeu fotografují, 
tak pokračují v díle započatém před více než 
sto lety, píší nové řádky v Seidelově „kronice 
Českého Krumlova a jižní Šumavy“. 

manželů naprosto minimální a musela se 
teprve postupně budovat. Až po letech jednání 
se nakonec na přelomu roku 2003/2004 
podařilo přesvědčit majitele domu, že                   
s památkou  rodiny Seidelovy město Český 
Krumlov naloží s patřičnou úctou a respek-
tem. A právě před 10 lety - v květnu 2005 - se 
podařilo získat do majetku Českokrumlov-
ského rozvojového fondu secesní objekt 
fotoateliéru s dochovaným vybavením                  
a nedocenitelným archivem. Vše bylo v  té 
době již ve velmi zanedbaném stavu vážně 
hrozícím definitivní ztrátou. Po koupi domu 
mohl být zahájen náročný projekt rehabilita-
ce této nemovité kulturní památky včetně 
techniky, movitých věcí a archiválií, který 
vedl až k vybudování dnešního Musea Fotoa-
teliér Seidel.
  Světový věhlas si tato unikátní památka 
získala především díky své neuvěřitelné míře 
autenticity. Na původním místě - v objektu 
překrásného secesního fotoateliéru z roku 
1905 - se dochovalo původní vybavení, jak 
technické zařízení fotografické manufaktury, 
tak i mobiliář obytných částí domu a původní 
fotografické dílo ohromného rozsahu. Pro 
běžného člověka téměř nepředstavitelný 
fotografický archiv dnes reprezentuje více než 
140 000 dobových snímků, alba s typickými 
pohlednicemi a celkem 31 zákaznických knih 
s detailními záznamy o všech portrétovaných 
osobách z let 1884 - 1952. Krumlovský 
„Seidelův umělecký závod“ – dnešní muzeum - 
je v  současnosti bezesporu další perlou               
v pokladnici Českého Krumlova.
  Je to výsledek více než 10leté leté práce 
Českokrumlovského rozvojového fondu, 
malého týmu nadšených a zároveň kvalifiko-
vaných pracovníků, jejich partnerů a erudova-
ných dodavatelů. Během následujících tří let 
po koupi objektů byla v neuvěřitelně krátkém 
čase vybudována a veřejnosti zpřístupněna 
muzejní expozice (červen 2008) a za další 
čtyři roky zdigitalizováno a na www.seidel.cz 
zpřístupněno dochované fotografické dílo 
(2012). Tyto rozsáhlé a finančně náročné 
projekty byly z převážné části hrazeny                 
z grantových prostředků EU. Že všechna tato 
práce byla odvedena poctivě a v nejvyšší 
možné kvalitě, o tom svědčí i 1. místo v soutě-
ži Gloria Musaealis v kategorii „muzejní 
počin roku“, které je největším odborným 
oceněním Ministerstva kultury ČR.
   Museum Fotoateliér Seidel je příkladem živé 
památky, je atraktivní pro obyvatele města        
i turisty. Ročně přivítá museum na 10  000 
návštěvníků, kteří mají na výběr buď klasické 

Text Zdena Mrázková; Českokrumlovský rozvojový fond Foto Museum Fotoateliér Seidel
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Oslava 70. výročí ukončení II. světové války v Českém Krumlově - program
pátek 8. 5. 2015,11.00 hodin 
náměstí Svornosti, Český Krumlov
Slavnostní akt u příležitosti 70. výročí konce 
II. světové války

pátek 8. 5. 2015, 19.00 hodin
Zámecká jízdárna, areál Státního hradu             
a zámku Český Krumlov 
Karl Jenkins, The Armed Man (A Mass for 
Peace), slavnostní koncert Jihočeské komorní 

 
  

 

  

 

Konec II. světové války v Českém Krumlově
Přednáší Petr Hudičák

1. 5. 2015 - 22. 11. 2015
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Reflexe II. světové války na Českokrumlovsku
8. 5. 2015 - 31. 7. 2015
Synagoga, Za Soudem 282, Český Krumlov
Svět očima Ruth Hálové

Více na www.ckrumlov.cz/osvobozeni.

 

filharmonie České Budějovice společně              
s pěveckými sbory z České republiky.   

sobota 9. 5. 2015, 14.00 hodin 
Areál u Chvalšinské silnice, Český Krumlov 
Boj o Český Krumlov
Od 10.00 hodin ukázka vojenských táborů       
a dobové vojenské techniky

úterý 12. 5. 2015, 19.00 hodin 
Museum Fotoateliér Seidel

 

     

 

 

 Vlak Lustig - Vlak svobody 2015 v Českém Krumlově
projekt slavnostně zakončen. 
  Na vlakovém nádraží v Českém Krumlově 
zastaví Vlak Lustig - Vlak svobody v neděli 
12. července 2015. Od 14.00 hodin bude 
možno navštívit výstavy a filmové projekce 
instalované přímo ve vagónech. Ve večerních 
hodinách proběhnou přednášky a besedy na 
téma "Člověk a zlo". Vyvrcholením programu 
bude divadelní inscenace Arnošta Lustiga         
a Petra Kracika “Modlitba pro Kateřinu 
Horovitzovou”. Inscenace připomene osudy 
obětí nacistických transportů křižujících 

   

   

     

 

 

Evropu v rámci tzv. konečného řešení židovské 
otázky. Vlakové nástupiště se promění v impro-
vizovaný divadelní sál s kapacitou 320 osob          
a vlaková souprava poslouží jako kulisa dramatu. 
Vstupné na představení je zdarma, ale vzhledem 
k omezené kapacitě je nutno zarezervovat si 
vstupenku na webových stránkách projektu 
www.vlaklustig.cz.
  Organizátory projektu jsou festival Devět 
bran a společnost Old Way Production.            
V Českém Krumlově proběhne projekt za 
podpory města Český Krumlov.

   

     

 

 

  Jedinečnou akcí, která se uskuteční u příležitosti 
oslav 70. výročí ukončení 2. světové války, bude 
Mezinárodní divadelní projekt Vlak Lustig - Vlak 
svobody 2015. Historická vlaková souprava zavítá 
do šesti zemí Evropy a zastaví se v těchto městech: 
Děčín, Drážďany, Výmar/Buchenwald/, Berlín, 
Lodž, Varšava, Lublin/Majdanek/, Osvětim, 
Žilina, Martin, Nitra, Bratislava, Budapešť, Györ, 
Vídeň, Mauthausen, Český Krumlov, Tábor, 
Třebíč, Hlinsko, Chrudim. Poslední představení 
projektu budou odehrána v Praze 17. - 19. červen-
ce 2015 na nádraží Praha-Bubny, kde bude  

  

 

Text Filip Putschögl; oddělení kancelář starosty 

www.ckrumlov.cz/osvobozeni
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Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2015

   Od 17. července do 8. srpna se koná již       
24. ročník letní hudební přehlídky, která           
i letos nabídne široké spektrum hudby               
v podání renomovaných umělců.
   Hlavní hvězdou 24. ročníku je světoznámá 
jihokorejská koloraturní sopranistka Sumi Jo, 
která festival zahájí operním recitálem za 
doprovodu Symfonického orchestru České-
ho rozhlasu. Diriguje Petr Vronský, hostem 
Sumi Jo bude italský tenorista Danilo Forma-
ggia. Atmosféru zahajovacího koncertu jistě 
umocní i to, že se koná pod širým nebem           
v Pivovarské zahradě. Druhý den pak festival 
pokračuje symfonickým koncertem v Zámec-
ké jízdárně, kde se představí Moravská 
filhamonie Olomouc pod taktovkou španěl-
ského dirigenta Manuela Hernándeze-Silvy. 
Festival nabídne i další koncerty klasické 
hudby. V Zámecké jízdárně vystoupí legenda 
české houslové školy Václav Hudeček společ-

 
  

 

  

 

ně s klavírním virtuosem Janem Simonem za   
doprovodu Jihočeské komorní filharmonie    
a pod vedením Vojtěcha Spurného. Ve 
stejném koncertním prostoru zahraje Jihočes-
ká komorní filharmonie ještě dvakrát: dopro-
vodí předního českého houslistu Pavla Šporc-
la (pod taktovkou šéfdirigenta orchestru Jana 
Talicha) a bude jí patřit i závěrečný koncert, 
na němž vystoupí dva laureáti prestižních 
mezinárodních soutěží, houslisté Jan Mráček 
a Ji Man Wee z  Jižní Koreje, pod taktovkou 
slovenského dirigenta Maria Košíka. 
  Jako každoročně festival nabídne i cyklus 
komorních koncertů. V inspirativním prostoru 
Maškarního sálu se představí jihokorejské 
Trio Thalia, soubor Barocco sempre giovane, 
kytarista Lubomír Brabec a Muchovo 
kvarteto s  hudebním mimem Vladimírem 
Kulíškem. Historické prostředí Českého 
Krumlova přímo vybízí k provozování staré 
hudby, festival proto nezapomíná ani na 
dobově poučenou interpretaci barokní hudby, 
tentokrát v  podání souboru Musica Florea       
a kontratenoristy Rogera O. Isaacse.
  Těžiště festivalu tedy zůstává v  tzv. vážné 
hudbě, do atmosféry letních koncertů však 
patří i večery, při nichž hudba přesahuje úzce 
vymezené hranice. Tento trend se již u nás i ve 
světě stal tradicí a dodržuje jej i Mezinárodní 
hudební festival Český Krumlov. Proto rovněž 

 

     

 

 

letošní program nabízí několik vítaných  
vybočení různými směry. Zážitkem tohoto 
druhu se nepochybně stane další z  hudebně- 
gastronomických tzv. národních večerů              
v Pivovarské zahradě, který se tentokrát ponese 
v  kubánském duchu – Kubánský večer. Na  
pódium Pivovarské zahrady se vrátí i trojice 
broadwayských zpěváků (Debbie Gravitte, 
Capathia Jenkins a Hugh Panaro). Program 
má letos název James Bond Music a světové 
muzikály, sólisty doprovodí Severočeská 
filharmonie Teplice. V nádherném prostředí 
Zahrady Kooperativy se pak společně s Escualo 
kvintetem, multižánrovou zpěvačkou Gabrie-
lou Vermelho a dvojicí skvělých tanečníků 
vydáme do světa argentinského tanga.
   Jeden z koncertů tradičně věnujeme členům 
Klubu přátel MHF Český Krumlov – 
tentokrát jím bude koncert houslového virtuo-
sa Pavla Šporcla 31. července v  Zámecké 
jízdárně. Členové klubu mají na tento koncert 
vstup zdarma či s  výraznou slevou, podle 
druhu členské karty.
  Předprodej vstupenek probíhá i letos ve dvou 
časových pásmech, do 31. května jsou ceny 
vstupenek nižší. Podrobnější informace o festiva-
lu najdete na webu www.festivalkrumlov.cz.
 Na setkání s vámi se těší Mezinárodní hudeb-
ní festival Český Krumlov, o. s. a Auviex, s. r. o., 
pořadatelé festivalu.

 

     

 

 

Text Mirka Štípková; MHF Český Krumlov 

Vyhrajte 
vstupné do muzeí
Čtenáři Novin města Český Krumlov mohou 
soutěžit celkem o 4 vstupenky do 4 muzeí          
s kartou  Český Krumlov Card. S  kartou 
můžete zdarma navštívit Hradní muzeum         
a věž, Regionální muzeum v Českém Krumlo-
vě, Museum Fotoateliér Seidel či Egon Schiele 
Art Centrum. Platnost karet je do prosince 
2015, podrobnosti na 
www.ckrumlov.cz/card.

Soutěžní otázka: Kolik jezer je na české straně 
Šumavy a jak se jmenují?
Správné odpovědi zasílejte do 22. května 2015 
na noviny@mu.ckrumlov.cz. Do e-mailu 
prosím uveďte vaše jméno a telefonní kontakt. 
Ze zaslaných správných odpovědí budou 
vylosováni 2 výherci, každý obdrží 2 karty.
Český Krumlov Card do soutěže věnovala 
vyjmenovaná muzea. Děkujeme.

 

 
  

 

  

 

Medvíďata oslavila 20 let
   V sobotu 21. března 2015 oslavil Česko-
krumlovský pěvecký sbor Medvíďata již      
20. výročí založení. V  Městském divadle 
Český Krumlov se konala narozeninová 
oslava za přítomnosti zpěvaček a zpěváků 
sboru a sbormistra Lukáše Holce. Koncert si 
však nenechali ujít ani bývalí členové Med-  
 

 

 
  

 

  

 

víďat,  přátelé, rodiny či hosté. V tříhodino-
vém programu nechyběl samozřejmě zpěv, 
humor ani medvědí dort. Gratulovat přišel 
také starosta města Český Krumlov Dalibor 
Carda, který sboru přinesl dárek, a to šek na 
20 tisíc korun. 
 

 

 
  

 

  

 

Foto Lubor Mrázek

Sumi Jo, Foto archiv MHF ČK
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www.ckrumlov.cz/akce

Českokrumlovská rallye v tradičním termínu  

   Český Krumlov a jeho okolí bude už potřiačty-
řicáté dějištěm významného motoristického 
podniku. Rallye Český Krumlov se vrací do 
tradičního jarního termínu - druhý podnik 
kalendáře Mistrovství České republiky v  rally, 
který je letos jako jediný tuzemský závod součás-
tí FIA European Rally Trophy s koeficientem 3, 
se uskuteční ve dnech 22. a 23. května. Zatímco 
pořadatelé ostatních českých podniků od 
evropského statutu postupně upustili, zástupci 
ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov 
a týmu ČK motorsport se rozhodli svou soutěž 
do kalendáře Evropské trofeje znovu přihlásit.
   „Sice víme, že startovní listinu budeme 
muset rozdělit na dvě části a přibude nám tím 
několik organizačních starostí, s  ohledem na 
turistickou atraktivitu jihočeského regionu        
a význam historického centra města jsme se 
však rozhodli soutěž opět uspořádat jako 
mezinárodní. Vždyť Evropská trofej je               
v  současné době třetím nejvyšším šampioná-
tem na světě. Věřím, že se nám díky tomu 
povede do Českého Krumlova přilákat 
nejenom domácí posádky,“ říká ředitel rallye 
Luboš Šalát.
  

         

 
  

 

  
 
 

  

nabídne sobota. Kromě dojezdu do cíle              
a slavnostního vyhlášení vítězů od půl deváté  
večer na diváky čeká  už během odpoledne dopro-
vodný program či představení vozů                             
s alternativními pohony. Po dekorování nejrych-
lejších posádek oblohu tradičně rozzáří ohňostroj.
 Veškeré zázemí jihočeské soutěži opět 
poskytne Výstaviště České Budějovice, kam 
láká po oba dva dny kromě návštěvy servisní 
zóny i atraktivní divácká rychlostní zkouška. 
O spektakulární vyvrcholení dvoudenního 
zápolení se postarají sobotní testy vedoucí přes 
lipenské sjezdovky.
  Kompletní informace k 43. Rallye Český 
Krumlov 2015 se budou průběžně objevovat na 
oficiálních internetových stránkách 
www.rallyekrumlov.cz 
a www.ckmotorsport.cz. 

 

Krok organizátorů kvituje rovněž českokrum-
lovský starosta Dalibor Carda: „Jsem rád,   
že se o našem městě mluví nejen v souvislosti     
s  kulturou a turismem, ale že zaznívá jeho 
jméno i na mezinárodním poli automobilových 
kolbišť. Tradice zůstávají a já osobně se těším 
na již čtyřicátý třetí ročník tohoto motoristic-
kého svátku,“ dodává představitel města 
zařazeného v seznamu památek UNESCO.
 Fanoušci rychlých kol se kromě české 
soutěžácké elity, mezi níž nebudou po deseti-
leté přestávce chybět jezdci za volanty vozů 
kategorie WRC, můžou těšit na republikové 
mistrovství historiků, atraktivní Rallye Legen-
dy Show, již čtvrtý ročník klání vozidel                
s pohonem budoucnosti New Energies Rallye 
Český Krumlov a také oblíbené závody RC 
modelů (pozn.: rádiem řízené modely v měřít-
ku 1:10).
  Všechny slavnostní události proběhnou jako 
obvykle v českokrumlovské Jelení zahradě. Ze 
startovní rampy sice sjedou soutěžní posádky    
v pátek 22. května až po 17. hodině, program 
na parkovišti pod zámkem však začne                 
o hodinu dříve. Nejatraktivnější program  

 

     

 

 

Text Pavel Kacerovský; ČK motorsport  

Vltava Run 2015 - výzva pro každého běžce!
   Ve dnech 16. - 17. května 2015 se uskuteční 
druhý ročník největšího štafetového běhu          
v České republice. Vltava Run je štafetový 
běžecký závod pro týmy maximálně 12 běžců, 
od pramene Vltavy, konkrétně z Kvildy, do 
Prahy. Více než 350 km trasy vedoucí nádher-
nou přírodou kolem řeky Vltavy, ale také 
historickými městy i jihočeskými a středočes-
kými vesnicemi – prostě tou nejkrásnější 
cestou k cíli. Českým Krumlovem závodníci 
proběhnou konkrétně v sobotu 16. května        
v odpoledních a večerních hodinách,        
           
 
 

 
  

 

  

 

v menších   skupinkách nebo jednotlivě.  
 Co se týče konceptu závodu, nechali se 
pořadatelé inspirovat závodem Hood to 
Coast, který se letos poběží už po 33.                   
v americkém Oregonu. Na více než 1000 
zúčastněných týmů zatím čeští organizátoři    
neaspirují, o to krásnější trasu a osobnější 
přístup si běžci Vltava Run můžou užít. Vltava 
Run je totiž tak trochu jiný štafetový závod. 
  Není jen o běhu samotném, ale i o týmu, 
sebepřekonání, dobrodružství, přírodě 
a přátelích. První ročník vyvolal v běžcích   

 

     

 

 

velmi pozitivní emoce a zanechal zážitky, na   
které ještě dnes rádi vzpomínají. Jakub, jeden  
z běžců Vltava Run 2014, o závodu řekl:  
„Závod byl taková bomba, že těžko ho popiso-
vat někomu, kdo to nezažil. Ta férová, ale i tak 
trochu soutěživá nálada týmu byla perfektní. 
Fandili jsme všem a oni nám. Paráda.“
  Kapacita závodu je momentálně naplněna. 
Zájemci se mohou hlásit jako náhradníci na 
info@vltavarun.cz. Více informací na 
www.vltavarun.cz nebo na 
www.facebook.com/vltavarun.

 

     

 

 

Do Jelení zahrady se po 10 letech vrátí vozy World Rally Car

 Férová snídaně NaZemi
  Během sobotního dopoledne  9. května  se 
uskuteční již pátý ročník celorepublikového 
piknikového happeningu na podporu fair 
trade. Férová snídaně NaZemi proběhne          
v Českém Krumlově od 10.00 hodin v areálu 
městského parku  (v případě deště v altánu        
v městském parku). Jedná se o ojedinělý 
koncept, kdy se ve stejný den a ve stejný čas na 
více než stovce míst po celé České republice 
sejdou tisíce lidí, aby daly najevo, že podporují   
 
  

 

  

 

fairtradové a lokální pěstitele. Stane se tak na 
Světový den pro fair trade, který se slaví 
každoročně druhou květnovou sobotu. 
 Účastníci si sami přinesou na piknik 
například fairtradové kakao od pěstitelů           
z Ghany, kávu z Guatemaly nebo čaj                  
z indických čajových zahrad. A k tomu si do 
košíku mohou přibalit třeba vajíčka od místní-
ho chovatele či domácí marmeládu. Společně 
pak všichni posnídají na veřejném místě, aby  

 

     

 

 

vyjádřili podporu produktům, při jejichž 
výrobě nebyla porušována lidská práva, poško-
zováno životní prostředí či zneužita dětská 
práce.
Podrobné informace k letošní snídani jsou 
průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.ferovasnidane.cz. Kontakt 
na místního organizátora: Pavel Hausdorf, 
tel.: 777 486 113, 
e-mail: phausdorf@gmail.com.

 

     

 

 

Text Pavel Hausdorf; člen komise pro životní prostředí Rady města Český Krumlov



2

PLACENÁ INZERCE

Vltavské cantare 7. - 10. 5. 2015
   Již 7. ročník festivalu, který pořádáme jednou 
za dva roky, je tradiční akcí, na kterou jsou zvány 
dětské a mládežnické pěvecké sbory z  celé 
České republiky. Hostitelem festivalu je opět 
Českokrumlovský dětský sbor ve spolupráci         
s dětským sborem Canzonetta České Budějovi-
ce. Hlavním organizátorem je Sdružení rodičů 
a přátel českokrumlovského dětského sboru.
 Smyslem festivalu je především vytvoření 
příležitostí pro přátelská setkání, předávání 
zkušeností a vzájemnou inspiraci, podpora 
aktivního trávení volného času dětí a mládeže, 
navázání nových kontaktů. Měl by být 
povzbuzením pro sbormistry a příjemnou, 
sváteční událostí pro děti. Odehrává se               
v  prostředí překrásných „vltavských“ měst 
Český Krumlov a České Budějovice i v jejich 
okolí, čímž přispívá k rozšíření kulturní nabíd-
ky na jihu Čech. 
 Tento VII. ročník jihočeského festivalu 
chceme věnovat 70. výročí ukončení                   
2. světové války s  připomínkou 20. výročí 
založení českokrumlovských Medvíďat. To 
vše v  provedení špičkových sborových těles, 
která patří k dlouholetým partnerům Česko-
krumlovského dětského sboru. 

 

 
  

 

  

 

Plánovaný program festivalu VLTAVSKÉ-
CANTARE 2015
čtvrtek 7. května
dopoledne - koncerty pro školy v Jezuitském 
sále hotelu Růže, Český Krumlov
Medvíďata a hosté
pátek 8. května
11.00 h - vystoupení účastníků festivalu na 
českokrumlovském náměstí v rámci vzpomín-
kové akce k  výročí osvobození Českého 
Krumlova
19.00 h - slavnostní koncert v jízdárně Státní-
ho hradu a zámku Český Krumlov
dětské sbory s Jihočeskou f ilharmonií
sobota 9. května
10.30 h - koncert v Městském divadle Český 
Krumlov (Diblíci, Lentilky a 3 další sbory) 
15.00 h - koncert v  Jezuitském sále hotelu 
Růže Český Krumlov (Brumlíci a 3 další sbory)
19.00 h - koncert v Městském divadle Český 
Krumlov (Medvíďata a 4 další sbory)   
19.00 h - koncert v KSOJ České Budějovice 
(Canzonetta a 3 další sbory)
neděle 10. května
9.30 h - zpěvy při mši svaté v kostele sv. Víta 
Český Krumlov

 

     

 

 

11.00 h - koncert duchovní hudby v  česko-
krumlovském kostele (Medvíďata a 4 další 
sbory)
Vstupné na jednotlivé koncerty bude upřesně-
no na plakátech akce.

Pozvané sbory: 
ONDRÁŠEK Nový Jičín ( Josef Zajíček); 
KVÍTEK Dačice (Vítězslav Hergesel); 
MOTÝLI Šumperk (Helena Stojaníková         
a Tomáš Motýl); DOMINO Opava (Ivana 
Kleinová); mužská část SUŠICKÉHO DĚT-
SKÉHO SBORU ( Josef Baierl); přípravný 
sbor VČELKY Sušice ( Jan Pelech); 
MORAVSKÉ DĚTI Holešov (Lenka 
Polášková); ROLNIČKA Praha – DOPL-
ŇOVACÍ SBOR (Karel Virgler); JITŘEN-
KA a HVĚZDIČKY České Budějovice 
(Elvíra Gadžijeva) a část sboru MENDÍK 
České Budějovice (Olga Thamová)                                            

Hostitelské sbory: 
CANZONETTA České Budějovice (Petra 
Nová); DIBLÍCI, LENTILKY, BRUMLÍCI 
a MEDVÍĎATA Český Krumlov (Lukáš 
Holec)

 

     

 

 

Text Lukáš Holec; Českokrumlovský dětský sbor
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www.ckrumlov.cz/obcan

Veřejné zakázky 
Předpoklá daná hodnota zakázky celkem je 
5.043.000 Kč bez DPH.
 Nabídky k  této nadlimitní zakázce je 
možno podávat do 18. května 2015 
do 10.00 hodin. Zadávací dokumentace je 
zveřejněna na profilu zadavatele 
www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele. 
 Adresa zadavatele, kam mohou zájemci 
posílat nabídky na obě uvedené zakázky: 
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 
381 01 Český Krumlov.
 Kontaktní osobou zadavatele je v  obou 
případech Ilja Kašík, IK consult s.r.o., tel.: 604 
665 171, e-mail: i.kasik@ikconsult.cz.

 

na webových stránkách města Český Krumlov 
www.ckrumlov.cz/vyberovarizeni nebo 
ve Věštníku veřejných zakázek 
www.vestnikverejnychzakazek.cz pod 
evidenčním číslem 510979.     
    Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakáz-
ky Revitalizace areálu klášterů Český Krum-
lov - Restaurování movitého historického 
mobiliáře a obrazů jsou restaurátorské práce 
potřebné k  obnově poškozeného mobiliáře 
a obrazů z areálu bývalého kláštera minoritů 
(dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou) v Českém Krumlově. 
Zakázka je rozdělena na 32 částí. 

 

     

 

 

Představujeme nové vedoucí 
odborů městského úřadu
  Dva nové vedoucí odborů Městského 
úřadu Český Krumlov jmenovala Rada 
města Český Krumlov. S  účinností od         
1. dubna zastává funkci vedoucího Odboru 
dopravy a silničního hospodářství Jan 
Sládek, tel.: 380 766 600, e-mail: jan.sla-
dek@mu.ckrumlov.cz.   
   Odbor financí povede od 1. června 2015 
Radka Ondriášová, tel.: 380  766  250, 
e-mail: radka.ondriasova@mu.ckrumlov.cz. 

 
 

 
  

 

  

 

Městská knihovna hledá ředitele
   Radní Českého Krumlova vypsali výběrové 
řízení na ředitelku či ředitele Městské knihov-
ny v Českém Krumlově.
   Minimální požadavky na uchazeče: vysoko-
školské vzdělání humanitního směru (výho-
dou je zaměření na knihovnictví a informační 
studia); znalost předpisů v oblasti knihovnictví 
a státní správy; bezúhonnost; organizační, 
řídící a komunikační schopnosti; řidičský 
průkaz sk. B.            
 
 

 
  

 

  

 

 

  Termín nástupu je 1. září 2015 nebo dle 
dohody. Přihlášky do výběrového řízení lze 
zasílat na adresu Městský úřad Český Krum-
lov, personální oddělení, Kaplická 439, 381 01 
Český Krumlov nejpozději do 29. 5. 2015.
 Podrobnosti k  výběrovému řízení včetně 
náležitosti přihlášky jsou zveřejněny na 
webových stránkách města Český Krumlov 
www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem 
Výběrová řízení - Volná pracovní místa.

 

     

 

 

Program podpory zahraniční spolupráce
   Zastupitelstvo města Český Krumlov schvá-
lilo Program podpory zahraniční spolupráce 
pro rok 2015. Cílem Programu podpory 
zahraniční spolupráce je podpořit aktivity 
místních subjektů v  oblasti zahraničního 
partnerství. Finanční příspěvky na zahraniční 
spolupráci jsou určené především pro místní 
školy, neziskové organizace a spolky. Stejně 
jako v  minulých letech budou prioritně 
podpořeny projekty spolupracující s oficiální-
mi partnerskými městy Českého Krumlova, 
        
 
 

 
  

 

  

 

kancelář starosty, náměstí Svornosti 1,  tel.: 
380   766 328, e-mail: zuzana.krapkova@mu.  
ckrumlov.cz. Více informací na 
www.  ckrumlov.cz/dotace.

Harmonogram 
Vyhlášení :           1. 4. 2015
Příjem žádostí o dotaci od:          4. 5. 2015 
Uzávěrka příjmu žádostí do:       22. 5. 2015,  
        11.00 hodin
Rozhodnutí o poskytnutí dotace: červen 2015

 

tzn. Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd Wells  
(Velká Británie), Miami Beach (USA,  Florida), 
San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovin-
sko), Vöcklabruck (Rakousko). Podpořeny 
budou projekty s realizací od 1. 1. do 31. 12. 2015.
  Celková alokace programu činí 70.000 Kč, 
minimální spoluúčast financování žadatele 
o dotaci je 30 % z uznatelných nákladů projektu.
  S případnými dotazy se můžete obrátit na 
administrátorku projektu Zuzanu Křápkovou, 
Městský úřad Český Krumlov, oddělení  

 

     

 

 

  Město Český Krumlov vyhlásilo veřejnou 
zakázku pod názvem Revitalizace areálu 
klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení 
objektů mobiliářem II. Vzhledem k tomu, že 
je poptáváno nábytkové vybavení různého 
zaměření, zakázka je rozdělena v  souladu se 
zákonem na čtyři části: 1) kuchyňské linky,      
2) kancelářský nábytek a vybavení učeben,       
3) sedací nábytek, 4) nábytkové atypy na míru. 
Předpokládaná hodnota zakázky celkem je       
6.839.428 Kč bez DPH.
  Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 
25. května 2015 do 10.00 hodin. Podrobné 
informace k  veřejné zakázce jsou zveřejněny 
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Uzavírka v Pivovarské ulici

Tipy na květen

  Mapu dotčené oblasti s vyznačením uzavír-
ky najdete na webových stránkách města 
Český Krumlov www.ckrumlov.cz/  
obcan pod záložkou Uzavírky a upozor-
nění, odkaz Dopravní omezení.  

     

na parkoviště P2 a schodiště samotné budou 
otevřeny. Důvodem uzavírky je výstavba kanali-
zační šachty v komunikaci. Stavebníkem je firma 
POHL cz, a.s., odpovědnou osobou Karel 
Sládek, tel.: 725 919 881. 

         
  
    

   Od 11. května do 15. června 2015 bude 
uzavřena Pivovarská ulice v prostoru bezpro-
středně sousedícím s areálem klášterů tj. za 
schodištěm na parkoviště Pod poštou až po 
restauraci Eggenberg. Přístup ke schodišti 

 

   

 

     

         
  
    

14. května 2015 od 19.30 h
Městské divadlo Český Krumlov, Horní 2
Jarní koncert krásné hudby
Vystoupí Pavlína Senič, Felix Slováček jr., 
Lada Jirásková. Zazní skladby Dvořáka, 
Smetany či Webera. 
Z každé prodané vstupenky bude poskyt-
nuta částka 30 Kč Zuzaně Lavičkové             
z Větřní, která onemocněla dětskou 
mozkovou obrnou.
Vstupné: 360 Kč, 
předprodej na tel.: 720 601 554

15. května 2015 od 20.00 h
kino Luna, Špičák 134
Němý film s živou hudbou - 
Milenky starého kriminálníka (1927)
Komedie s  Vlastou Burianem, pečlivě 
zrekonstruovaná do podoby, ve které se 
promítala ve dvacátých letech. 
K filmu zahraje kapela Neuvěřitelno ve 
složení Andrea Rottin, Tomáš Majtán, Jan 
Procházka.
Vstupné: 160 Kč / 150 Kč 

 

 

   

15. května 2015 od 18.00 h
Městské divadlo Český Krumlov, Horní 2
DAKAR
Dobrodružství s  cejchem smrti. Beseda 
novináře a reportéra Jana Říhy o Rallye 
Dakar. Zajímavé a poutavé povídání se 
závodníky ze zákulisí i samotného legendár-
ního závodu, projekce neprezentovaných 
záběrů či prohlídka soutěžních strojů.
Vstupné: dospělí 160 Kč / děti 80 Kč

23. května 2015 od 14.00 h 
nádvoří Prelatury, Horní 155
Pašijové hry
Příběh o posledních dnech Ježíše Krista            
v podání Společnosti pro zachování Hořic-
kých pašijových her.
Účinkuje přes 80 osob, délka představení je 90 
minut.
Vstupné: 100 Kč, k zakoupení pouze na místě 
před představením

 

 

   

   Slavnostní akt vítání občánků do společen-
ského života se uskuteční v pátek 15. května 
2015 (v odpoledních hodinách) v Prokyšově 
sále v Horní ulici 155 (objekt bývalé Prelatu-
ry). Přesný čas ceremoniálu bude upřesněn 
zájemcům v  osobní pozvánce. Chtějí-li se 
rodiče novorozenců, kteří mají trvalé bydliště 
v Českém Krumlově, zúčastnit vítání  občán-
ků, mohou se přihlásit na matrice, pokud tak 
již neučinili například při převzetí rodného 
listu. Kontakt: Jaroslava Španillerová, matrika, 
náměstí Svornosti 1, tel.: 380 766 322, e-mail: 
jaroslava.spanillerova@mu.ckrumlov.cz.

 

   

Vítání občánků


