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Dalibor Carda
starosta

Čeká nás vskutku pes-
tré září! Letos se nám 
dostalo velké pocty, 

Český Krumlov byl vybrán jakožto 
město, které bude hostit Národní 
zahájení Dnů evropského dědic-
tví 2015. A  s  touto prestižní akcí 
přichází i  bohatý program, který 
návštěvníkům nabídne mnoho za-
jímavého.

Druhou zářijovou sobotu v rámci 
Dne s  handicapem se město a  jeho 
historické centrum přiblíží lidem 
se zdravotním postižením, kteří se 
běžně dostávají k  památkám vel-
mi obtížně. Jsem velmi rád, že se 
tato akce v  Krumlově objevuje již 
po  dvanácté, neboť záměr a  úsilí 
pořadatelů zpřístupnit památky 
handicapovaným lidem považuji 
za  skvělý počin, který má mou pl-
nou podporu. 

Konec září se tradičně ponese 
v duchu Svatováclavských slavností 
a  Mezinárodního folklórního fes-
tivalu. Rád bych upozornil na  mi-
mořádné sportovní utkání v  ame-
rickém fotbale, kterým si znovu 
připomeneme 70. výročí ukončení 
války.

Zmínil jsem jen část akcí, které se 
v  září uskuteční, věřím proto, že si 
z pestrého kulturního programu vy-
berete a babí léto si ve městě patřičně 
užijete.

40 minut 
parkování zdarmaMAREK, KRYŠTOF A DAVID EBENOVÉ  zahrají se svou kapelou v krumlovské 

Klášterní zahradě v sobotu 5. září 2015 u příležitosti Národního zahájení Dnů evropské-
ho dědictví. Přivezou s sebou své nejnovější album Čas holin, za které získali cenu Anděl 
2014. Hostem koncertu bude Swing Trio Avalon.

Bratři Ebenové v Krumlově

Národní zahájení 
Dnů evropského dědictví 2015
Filip Putschögl
oddělení kancelář starosty

KULTURA  „Památky znovuzroze-
né“ zní letošní celorepublikové téma 
Dnů evropského dědictví, jejichž Ná-
rodní zahájení se uskuteční ve dnech 
4. až 6. září v  Českém Krumlově. 
Český Krumlov je s  tímto tématem 
bytostně spjat. Aktuálně především 
prostřednictvím vrcholící revitalizace 

Klášterů Český Krumlov a  dokon-
čené obnovy památek tzv. jižního 
meandru řeky Vltavy, který zahrnu-
je drobné skvosty v  podobě Musea 
Fotoateliér Seidel, Synagogy Český 
Krumlov nebo Zahradního ateliéru 
Egona Schieleho. Tyto a mnohé další 
památky se stanou součástí progra-
mu, který je připraven na první záři-
jový víkend.
                                                Čtěte dále na straně 3

FOTO: Jaroslav Prokop

Redakce

ROZVOJ  Příjemnou změnu přichys-
tal pro občany i  turisty Českokrumlov-
ský rozvojový fond. Nově totiž můžete 
parkovat na  parkovištích Jelenka (P1), 
Pod poštou (P2) a Městský park (P3) až 
40 minut zdarma (místo původních 
20 minut).

slovo starosty

Noviny v novém
Redakce

NOVINKA  S novým školním ro-
kem přichází i  Noviny se změnou 
– dostaly zbrusu nový kabát! Atrak-
tivní vizuální zpracování řeší lepší 
orientaci v  textu, a  proto doufáme, 
že se vám nová grafi ka bude líbit tak, 
jako se z ní těší celá redakce.

čtěte také...

městský úřad

Mimořádně ve STŘEDU 23. září 
od 16 hodin
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 3. patro
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo Den s handicapem 

v Českém Krumlově
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Jednání
zastupitelstva

Parkovací průkazy 
pro osoby 
se zdravotním 
postižením
Redakce

SOCIÁLNÍ VĚCI Informace o  par-
kovacích průkazech a jejich výměně zís-
káte buď osobně na Odboru sociálních 
věcí a  zdravotnictví nebo telefonicky 
na  telefonním čísle 380 766 404 nebo 
380 766 405.

Dotace na obnovu 
kulturních památek 
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Bára Hudečková

KULTURA  Zveme vás na  soused-
skou slavnost Zažít Krumlov jinak, kte-
rá proběhne v sobotu 19. září  2015 od 
11 hodin v Panské ulici. Můžete se těšit 
na  živá hudební a  taneční vystoupení, 
diskuze se zajímavými krumlovskými 
osobnostmi, promítání dokumentu 
a  další program – to vše v  provedení 
Krumlováků! Budete také moci ochut-
nat různé kulinářské speciality a dobrá 

vína, posedět nebo si zahrát hry. Pro 
děti bude připravený dětský koutek. 
Den zakončíme koncertem kapely To-
karef v  Travellers‘ baru. Aktuální info 
o  programu najdete na  naší stránce 
www.facebook.com/zazitkrumlovji-
nak. Celá akce bude zdarma. Moc se 
na vás všechny těšíme!

Přijďte zažít Krumlov jinak!
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aktuálně z radnice Zastupitelé města se představují
RADNICE  V návaznosti na minulé číslo novin, kdy jsme představili radní města, položila redakce Novin měs-
ta několik otázek zvoleným českokrumlovským zastupitelům. Každý měl o sobě napsat pár slov, představit 
oblasti, kterým se bude jako zastupitel věnovat a sdělit, co je pro něj prioritní, jak může přispět k rozvoji 
města a jak ho mohou občané kontaktovat. V tomto vydání přinášíme medailonky zastupitelů ČSSD a ANO. 

Redakce

SPOLUPRÁCE  V  červenci pře-
stalo platit memorandum, které 
schválilo zastupitelstvo a  jež mělo 
zaručit spolupráci města s  organiza-
cí Krumlovia, která by chtěla využít 
prostor současných kasáren ve  Vyš-
ném pro svoje aktivity. „V  současné 
době má Krumlovia velmi dobře 
a  sofi stikovaně zpracovanou náplň 
projektu,“ uvádí starosta města Dali-
bor Carda. Zatím se ale nepodařilo 
sehnat investora, který by do  této 
myšlenky vložil velké množství pe-
něz. „Já jsem v  pracovní skupině 
Krumlovie, architektonické pojetí 
celého území je přesně podle mých 
představ, čili ucelená jednotka, nová 
městská čtvrť se zelení a odpočinko-
vou zónou,“ doplnil starosta s tím, že 
by byl rád, kdyby se v  tomto duchu 
změnil územní plán. V  posledním 
jednání zastupitelstva proto bylo na-
vrženo Krumlovii, že se bude účast-
nit jednání o územním plánu a bude 
pokračovat v  pracích na  konceptu 
a vizi projektu.

Jak to je 
s Krumlovií

Jmenuji se Ivana Ambrusová, narodila jsem se v  Boskovicích 
a od roku 1984 bydlím v Českém Krumlově.  Mám 2 děti. Vy-
studovala jsem střední zdravotnickou školu ve  Vyškově, pak 
Lékařskou fakultu v  Hradci Králové, obor Ošetřovatelství – 
pedagogika, a pak vysokou školu sv. Alžběty v Bratislavě, obor 
Ošetřovatelství – management. Od  roku 2005 pracuji jako 
ředitelka obecně prospěšné společnosti se zaměřením na  po-
skytování sociálních služeb ve městě Český Krumlov. Od roku 
2010 jsem zastupitelkou. Pracuji v sociální komisi a myslím si, 
že se dá zlepšovat hodně věcí, ale nejdůležitější je pro mě rozvoj 
a  fungování sociálně zdravotních služeb. Rovněž se zabývám 
dalšími věcmi, které mohou být přínosem pro obyvatele Krum-
lova. Zastupitelstvo by si určitě zasloužilo ve svém týmu více 
žen. Žen v politice je málo. Občané mne mohou kontaktovat 
na e-mailové adrese ambrusova.ivana@seznam.cz.

Ivana Ambrusová
Česká strana sociálně demokratická

52 let

Libor Zahradník
Česká strana sociálně demokratická

41 let

Narodil jsem se v Českém Krumlově dne 16. června 1974, 
jsem ženatý a  mám dvě dcery. V  letech 1992–1995 jsem 
pracoval v Českém Krumlově v Komerční bance, pak jsem 
odešel do soukromého sektoru a 20 let podnikám. Od roku 
1995 jsem pracoval ve  společnosti VORWERK CS k.s., 
v roce 2001 jsem začal pracovat pro Vojenský otevřený pen-
zijní fond, a.s. Od roku 2013 pracuji na pozici vázaného zá-
stupce Penzijní společnosti Komerční banky, a.s. Mezi mé 
záliby patří výchova mých dcer, ve volných chvílích rád ry-
bařím, v zimě rád tancuji na plesech. Jako zastupitel města je 
pro mne prioritní řešit rekonstrukci autobusového nádraží, 
poté bych rád prosadil výstavbu nového domu s pečovatel-
skou službou v areálu bývalých kasáren ve Vyšném. Občané 
mne mohou kontaktovat na tel. č. 602 851 844.

V  roce 1998 jsem ukončil studium všeobecného veterinár-
ního lékařství. Od  roku 2000 vykonávám veterinární praxi 
v  Českém Krumlově. Se svou manželkou, která pracuje jako 
praktická lékařka pro děti a dorost, máme dva syny ve věku 12 
a  9 let. Většina mých zájmů se váže k  mému profesnímu za-
měření. Nelíbí se mi, že díky rozvíjejícímu se turismu dochází 
k narušování a znepříjemňování života krumlovských občanů. 
Proto jsem při jedné z prvních příležitostí předložil zastupitel-
stvu návrh na  dvouhodinové bezplatné parkování místních, 
abychom se při dopolední nutné návštěvě lékaře, banky, úřadů 
... v centru města nemuseli cítit jako turisté. Bohužel větší část 
zastupitelů si myslí, že parkování zde máme vyřešeno dobře 
a návrh neprošel. Částečným úspěchem je, že se alespoň zvýši-
la bezplatná doba parkování z dosavadních pouhých 20 minut 
na minut 40. Při práci v zastupitelstvu se chci i nadále snažit 
o to, aby se krumlovští občané cítili ve svém městě dobře. Ob-
čané mne mohou kontaktovat buď přímo v mé ordinaci na síd-
lišti Mír, Urbinská 140 nebo na telefonu 607 876 580.

MVDr. Libor Janouch
ANO 2011

41 let

Vojtěch Němec, BBA
ANO 2011

31 let

Předseda kontrolního výboru zastupitelstva, zdravotnic-
ký záchranář – lektor a  majitel taxi Lidovka. Do  komunální 
politiky jsem vstoupil s naivní vizí, že dokážu změnit zavede-
ný systém ve prospěch občanů města. Optimismus mě zatím 
neopustil. Především se věnuji zlepšení dopravy, která je, eu-
femisticky řečeno, katastrofální. V  tomto směru jsem jednal 
s  ministrem dopravy Danem Ťokem a generálním ředitelem 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Janem Kroupou. 31. července 
2015 jsem inicioval petici za zlepšení dopravy u Porákova 
mostu. Nejvíce mě trápí, že jako samospráva máme mini-
mální vliv na  změnu silnic ve městě spadajících pod kraj či 
stát. Dále se zabývám podporou psího útulku. Mým mott em 
je: Vyspělost společnosti se měří dle toho, jak je schopna se 
postarat o ty „nejubožejší z ubohých“, tj. o staré, nemocné, 
nemohoucí, děti a zvířata. Tady máme jako společnost velké 
rezervy. Občané mě mohou kontaktovat na e-mailové adrese 
vojtechnemec@email.cz, nebo na tel. č. 731 319 530.

Redakce

DOPRAVA  Dne 19. září 2015 
od 9.00 do 21.00 hodin bude uza-
vřena Panská ulice z důvodu konání 
akce „Zažít Krumlov jinak“. Slož-
kám integrovaného záchranného 
systému bude průjezd umožněn. 
Chodcům zůstane zachována mož-
nost průchodu.

Dopravní 
uzavírka

Ivana Ambrusová
Domy s pečovatelskou službou 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  Ve
dnech 3. a  4. června se v  Domech 
s  pečovatelskou službou na  Vyšehra-
dě v  Českém Krumlově uskutečnilo 
výjezdní zasedání členů výboru České 
asociace pečovatelské služby a  hostů 

a  pracovní setkání poskytovatelů pe-
čovatelské služby v  Jihočeském kraji. 
Naše organizace se podílela na  or-
ganizaci setkání, jehož se zúčastnili 
rovněž hosté z  Ministerstva práce 
a  sociálních věcí (MPSV) a  České 
asociace pečovatelské služby (ČAPS), 
náměstek hejtmana Karlovarského 
kraje, senátorka za  Středočeský kraj, 

zástupci poskytovatelů služeb z  Pra-
hy a  ze Zlínského, Jihomoravského, 
Libereckého, Moravskoslezského, Ji-
hočeského a Středočeského kraje. Zá-
stupci MPSV představili připravované 
strategie a plány v oblasti poskytování 
sociálních služeb a  připravovaného 
zákona o sociálních pracovnících a je-
jich statusu. Zástupci poskytovatelů 

diskutovali o  aktuálních zkušenos-
tech vyplývající z  nového fi nanco-
vání služeb, jež od  roku 2015 přešlo 
na  jednotlivé kraje. Druhý den bylo 
pracovní setkání věnováno mj. vzdělá-
vání pracovníků v sociálních službách, 
zmíněny byly aktuální potřeby posky-
tovatelů a  návrhy před přípravou no-
vých vzdělávacích programů ČAPS.

Představení plánů v sociálních službách
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KULTURA

Vlastníci památek mohou požádat 
o fi nanční příspěvek na obnovu památky
Petr Papoušek
oddělení památkové péče

DOTACE Město Český Krumlov při-
pravuje na rok 2016 Program regenera-
ce městské památkové rezervace Český 
Krumlov a  městské památkové zóny 
Český Krumlov – Plešivec a  nabízí 
majitelům památek se do programu za-
pojit, a čerpat tak  fi nanční prostředky 
města a státu. Každoročně, vždy v sou-
vislosti s  aktualizací programů na  pří-
slušný rok, poskytuje město zájemcům 
dotazníky a  zjišťuje, jaký je o  dotace 
zájem. Příspěvky státní podpory jsou 
poskytovány za  účelem záchrany, za-
chování a zhodnocení památek.

Pro rok 2015 má město v programu 
regenerace k  dispozici ze svého roz-
počtu 260.000 Kč do  městské památ-

kové rezervace a 31.000 Kč do městské 
zóny Plešivec a k tomu ještě příspěvek 
od státu ve výši 1.860 000 Kč do měst-
ské památkové rezervace a 400.000 Kč 
do  městské památkové zóny Plešivec. 
Výše fi nančních prostředků na  rok 
2016 se bude odvíjet od  zájmu vlast-
níků kulturních památek o  dotace 
projeveným odevzdáním vyplněného 
dotazníku.

Program je vypsaný pro opravu ob-
jektů zapsaných jako nemovitá kulturní 
památka a  ležících na  území městské 
památkové rezervace (MPR) Český 
Krumlov nebo na  území městské pa-
mátkové zóny (MPZ) Plešivec – Český 
Krumlov.

V  případě zájmu o  zařazení opra-
vy kulturní památky do  programu si 
občané mohou vyzvednout dotazník 

„Průzkum zájmu o přidělení fi nančních 
prostředků v  PRMPR a  MPZ 2016“ 
a  informace k  jeho vyplnění osobně 
na  Odboru územního plánování a  pa-
mátkové péče, oddělení památkové 
péče Městského úřadu Český Krumlov, 
Kaplická 439, Český Krumlov, nebo 
na webových stránkách www.ckrumlov.
cz/dotace.

Vyplněné tiskopisy je nutno ode-
vzdat na výše zmíněném odboru měst-
ského úřadu nejpozději do pátku 18. září 
2014 do 11.00 hodin.

Více informací podají kontakt-
ní osoby oddělení památkové péče: 
Petr Papoušek (tel.: 380  766  714, 
724 095 296), v nepřítomnosti zastupu-
jí: Johana Lepešková, tel.: 380 766 708, 
Jana Horská, tel.: 380 766 716.

Dny evropského dědictví otevře Krumlov
Filip Putschögl
oddělení kancelář starosty

Pokračování ze strany 1

KULTURA Centrem dění budou 
Kláštery Český Krumlov, jejichž roz-
sáhlý areál tvoří téměř pětinu historic-
kého centra města. „Revitalizace kláš-
terů se blíží zdárně ke  svému konci a  je 
vidět, že obrovské úsilí, které bylo do pro-
jektu vloženo, stálo za to. Dny evropského 
dědictví jsou prestižní celorepublikovou 
akcí a mě moc těší, že jejich národní zahá-
jení bude první aktivitou, která se v opra-
veném areálu uskuteční,“ sdělil starosta 
města Dalibor Carda. V areálu klášterů 
se odehraje kromě slavnostního aktu 
národního zahájení také řemeslný trh 
a krásný zážitek slibuje i koncert skupi-
ny Bratři Ebenové v Klášterní zahradě. 
Klášterní kostel Božího Těla rozezní 
barokní hudba. Duchovní kantáty 
Francesca Fea (1691–1761), jednoho 
z nejvýznamnějších představitelů hud-
by neapolského vrcholného baroka, 
nastudoval soubor Hof-Musici v novo-
dobé světové premiéře na  základě ru-
kopisu dochovaného v British Library 
v Londýně. Na koncert naváže barokní 
ohňostroj Th eatrum pyrotechnicum. 
Soudobý projekt, vycházející z docho-
vaných historických pramenů o barok-
ních ohňostrojích, čerpá ze spisu „Ha-
lonitro-pyroboliae“ od  puškaře Josefa 

Furtenbacha z roku 1627. Českokrum-
lovští ohňostrůjci Jiří Honc a  Zdeněk 
Štěpánek představí plody svého něko-
likaletého bádání, průkopnické práce 
a vývoje vlastních konstrukčních řeše-
ní, které současnému divákovi přináší 
autentický zážitek s  kouzlem návratu 
do časů dávno minulých. 

Významným partnerem akce je 
Regionální muzeum v Českém Krum-
lově, které bude hostit výstavu tradič-
ních českých řemesel HOMO FABER. 

Připravuje také program Krumbenowe 
– kupecká osada. Ten se formou „li-
ving history“ věnuje starším dějinám 
českokrumlovského regionu i  krum-
lovského meandru. Přímo v  místě 
kupecké osady, v  areálu pivovarské 
zahrady Eggenberg, odhalil archeolo-
gický výzkum dosud nejstarší osídle-
ní českokrumlovské kotliny v  mladší 
době kamenné a  také první slovanské 
osídlení města.

V rámci programu otevřou své brány 
vybrané památky a  expozice. Otevřen 
k  prohlídkám bude areál klášterů i  pa-
mátky jižního meandru – Synagoga Čes-
ký Krumlov s výstavou Josipa Pelikana 
a Zahradní ateliér Egona Schieleho. Ko-
mentované prohlídky pod názvem Ob-
jevování jižního meandru budou pátek 
věnovány především dětem, v  sobotu 
pak široké veřejnosti. Vstupné zdarma 
nabídne po celý víkend Regionální mu-
zeum, navštívit budete moci zámeckou 
kovárnu a zajímavý program věnovaný 
historii bude připraven i v zahradě Kou-
zelné bylinky.

Národní zahájení Dnů evropského 
dědictví pořádá město Český Krum-
lov ve  spolupráci se Sdružením histo-
rických sídel Čech, Moravy a  Slezska. 
Akce proběhne pod záštitou hejtmana 
Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. Kom-
pletní program a další informace najde-
te na webu  www.ckrumlov.cz/ehd.

FOTO: LIbor Sváček

Redakce

DOPRAVA Uzlovým bodem prů-
jezdnosti Krumlova je křižovatka 
u  Porákova mostu, která v  součas-
nosti absolutně nevyhovuje hus-
tému provozu. Starosta Dalibor 
Carda se této problematice věnuje 
od roku 2011, kdy měl první schůz-
ky s  krajskými řediteli Ředitelství 
silnic a  dálnic ČR (ŘSD), kteří se 
bohužel často měnili a  jejich sliby 
tak vyšly naprázdno. 

Příslib dobrých časů nastal 
v roce 2015, kdy funkci šéfk y česko-
budějovické správy ŘSD převzala 
Vladimíra Hrušková, a  konečně 
se ledy pohnuly. V  květnu přijela 
ředitelka do  Krumlova a  okamžitě 
zadala studii odborné fi rmě, která 
představila radě města její výsledky  
a návrhy řešení křižovatky. 

„Na  základě výsledků studie 
bylo řečeno, že pokud nebudou 
na mostě tři jízdní pruhy, tak každá 
investice do křižovatky je zbytečná, 
protože nevyhoví ani kruhová, ani 
světelná křižovatka, a  to ani v  le-
tošním roce, ani výhledově v  roce 
2040,“ uvedl starosta. 

Následně absolvoval schůzku 
s vedoucí Oddělení pro územní sa-
mosprávu a státní správu v dopravě 
Andreou Tetourovou, s jihočeským 
radním pro dopravu Antonínem 
Krákem a krajskou ředitelkou ŘSD 
Vladimírou Hruškovou, kde se byl 
stanoven další postup tak, že ŘSD 
zadá dopravní studii celého doprav-
ního uzlu a průjezdu Krumlova, aby 
byly zjištěny skutečné stavy vozidel 
na  jednotlivých dopravních prou-
dech. Jihočeský kraj okamžitě zadá 
řešení třetího pruhu na  Porákově 
mostu a město Český Krumlov ob-
jedná projekt na světelnou křižovat-
ku, aby byly obslouženy tři proudy 
ve  směru od  Českých Budějovic, 
tři proudy od směru z Černé v Po-
šumaví a tři proudy od Větřní, tzn. 
všechny větve křižovatky by měly 
dva řadící pruhy a jeden odjezdový. 

Řešení křižovatky by mělo být 
ideální v tom, že bude mít kamery, 
které vyhodnotí jednotlivé proudy 
a  podle toho budou dopravu řídit. 
Stěžejním úkolem je, aby se stop-
čáry a semafory dostaly co nejblíže 
k sobě, aby průjezd křižovatkou byl 
co nejkratší. 

S  novým řešením křižovatky 
město počítá na jaře 2016. 

Křižovatka 
u Porákova mostu
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aktuálně

Zdena Mrázková
Českokrumlovský rozvojový fond

ROZVOJ  Českokrumlovská Sy-
nagoga hostí od  6. srpna 2015 vý-
stavu slavného slovinského foto-
grafa Josipa Pelikana. Fotografi e 
představují město Celje a  okolí 
v 1. polovině 20. století objektivem 
slovinského fotografa s  českými 
kořeny. Život i  práce Josipa Peli-
kana je srovnatelná s  jeho českým 
protějškem – Josefem Seidelem. 
Oba fotografové i  jejich ateliéry se 
neuvěřitelně podobají. 

Ateliér v  Celje navštěvova-
ly významné osobnosti. Můžete 
zhlédnout portrét významného 
slovinského básníka Josipa Stritara, 
průkopníka horolezectví Julia Kugy 
nebo slavné tanečnice Erny Kova-
cové aj. České návštěvníky zaujmou 
i  snímky Lidové záložny v  Celje 
(Ljudska posojilnica) z roku 1920, 
jejímž autorem včetně interiérů 
je slavný slovinský architekt Josip 
Plečnik, který pracoval i  pro prezi-
denta Masaryka na Pražském hradě.

Vztah Celje a  Českého Krum-
lova spjatý spoluprací fotoateliérů 
Pelikan a  Seidel se začal odvíjet 
již v  roce 2006. „Naše partnerství 
je krásným příkladem mezinárodní 
spolupráce nadšených a  obětavých 
odborníků, kteří v  ryze přátelské 
atmosféře již téměř deset let společ-
ně rozvíjejí a  uchovávají jedinečné 
kulturní hodnoty, které v  sobě oba 
ateliéry skrývají,“ dodává Miroslav 
Reitinger, jednatel Českokrumlov-
ského rozvojového fondu, který vý-
stavu pořádá se společností Vlašský 
Dvůr Český Krumlov za  podpory 
města Český Krumlov. 

Výstava je v  Synagoze otevřena 
do  30. září 2015 denně od  10.00 
do 18.00 hodin.

FOTO: Museum Fotoateliér Seidel

Ondřej Macek
Festival barokních umění

FESTIVAL  Již po osmé přiláká o tře-
tím zářijovém víkendu do  Českého 
Krumlova milovníky staré hudby z  celé 
Evropy Festival barokních umění. 

Tento festival byl založen v roce 2008 
s cílem oživit historické prostory našeho 
města různorodými uměleckými for-
mami doby baroka, a to v období mimo 
hlavní turistickou sezónu. Dramaturgie 
festivalu klade hlavní důraz na  propoje-
ní autentického prostoru s  adekvátním 
druhem dobového umění (opera v  ba-
rokním divadle, chrámová hudba v  zá-
mecké kapli nebo klášterním kostele, 
barokní tanec v Maškarním sále, koncer-
ty komorní hudby v  Zrcadlovém nebo 
Prokyšově sále atd.). Snažíme se rovněž 
pořádat jednotlivé koncerty v  místech, 
kam se obyčejně turista ani občan města 
nedostanou. Letos to bude např. kláš-
terní kostel Božího těla a  Panny Marie 
Bolestné, kaple sv. Martina v Městském 
parku a  především nádherný rokokový 
sál v  letohrádku Bellarie v  zámecké za-
hradě, jehož smysluplnému využití jinak 
brání provoz otáčivého hlediště.   

Charakteristickým žánrem období 
baroka je opera, která slučuje a propojuje 
všechny podstatné dobové druhy umění 
(hudba, poezie, výtvarné umění, jevištní 
pohyb, tanec atd.). Těžiště festivalové 
dramaturgie proto spočívá ve scénickém 
provedení barokní opery v autentických 

prostorách zámeckého divadla. K exklu-
zivitě festivalu přispívá skutečnost, že 
k nastudování jsou zásadně vybírána díla 
dosud nepublikovaná a v moderní době 
neprovozovaná. K vyhledání zajímavého 
titulu slouží výzkum v italských, rakous-
kých, německých a britských knihovnách 
a archivech.  

Takovýmto znovuoživeným dílem 
bude letos komická opera (tzv. dramma 
giocoso) s  názvem L‘Amore in Musica. 
Jejím autorem je ve  své době úspěšný, 
dnes však neprávem zapomenutý italský 
skladatel Antonio Boroni (1738–1792). 
Premiéru novodobého nastudování ce-
lovečerní opery uvede mezinárodní ba-
rokní orchestr Hof-Musici pod vedením 
Ondřeje Macka společně se zkušenými 
sólisty, v  režii Zuzany Vrbové. Na  zno-
vuobjevení Antonia Boroniho a  jeho 
díla má zásadní podíl pražská muziko-
ložka Dr.  Milada Jonášová, tajemnice 
Mozartovy obce v  České republice. 
Ta k  tomuto ve  své době mimořádně 
úspěšnému dílu říká: „Dosud neznámá 
opera L´Amore in Musica je dalším dů-
kazem o  nevyčerpatelnosti zdrojů italské 
opery 18. století, k  jejímž neodolatelným 
kouzlům patřilo i  to, že dovedla poslucha-
če a  diváky vtipně bavit i  na  svůj vlastní 
účet. Skladatel Antonio Boroni se narodil 
roku 1738 v  Římě a  o  jeho velkém nadá-
ní svědčí sama skutečnost, že ho v  Boloni 
za  svého žáka přijal slavný Padre G. B. 
Martini. Svou tříaktovou buff u L´Amore 
in Musica uvedl pětadvacetiletý Boroni 

15. října 1763 v předním benátském divadle 
S. Moisè a  sklidila velký ohlas. Nepochyb-
ně i proto, že dala nahlédnout do operního 
zákulisí sebeokouzlených, ale skutečným 
uměním právě neoslňujících „hvězd“ a  di-
vadelních podnikatelů.“ Dodejme, že 
Boroni a  jeho opera mají rovněž vztah 
k českým kulturním dějinám: Boroni byl 
po několik let kapelníkem italské operní 
společnosti působící v divadle v Kotcích 
v Praze a jeho opera L‘Amore in Musica 
zde byla provedena v roce 1765, tři roky 
po  benátské premiéře. Téhož roku byla 
provedena také v Karlových Varech. 

Operní představení v  Zámeckém ba-
rokním divadle tvoří hlavní, nikoli však 
jediný bod programu. Festival dále nabízí 
řadu pozoruhodných koncertů, napří-
klad koncert duchovní hudby 17. století 
pod názvem Modlitby a  lamentace v po-
dání pražského Dua Aurett e, hudbu ze 
Schwarzenberského archivu v interpreta-
ci německého hráče na kladívkový klavír 
Christopha Hammera a hráče na dobový 
klarinet Markuse Schöna či varhanní 
hudbu Habsburské monarchie v  podání 
varhanice Jiřiny Dvořákové Marešové. 
Chybět nebude ani oblíbený barokní oh-
ňostroj a  barokní iluminace v  zámecké 
zahradě.

Festival barokních umění pořádají 
spolky Festivaly Český Krumlov, Sdru-
žení barokního souboru Hof-Musici 
a  občanské sdružení Teatro alla Moda. 
Vstupenky jsou v prodeji na internetové 
adrese www.ckrumlov.cz/opera. 

V Synagoze se 
„uhnízdil“ Pelikan

Festival barokních umění

Magdalena Zronková
Dobrovolnické centrum Český Krumlov

DOBROVOLNICTVÍ  Českokrum-
lovské Dobrovolnické centrum umož-
ňuje zájemcům zapojit se do  činnosti 
v různých dobrovolnických programech 
a získat tak cenné zkušenosti a nové do-
vednosti v  oblastech, které je zajímají. 
Dobrovolníci pomáhají například zpest-
řit volný čas klientům domovů pro seni-
ory, tráví volné chvíle s dětmi, které jsou 
klienty Střediska výchovné péče Spirála, 
vedou Informační centrum pro seniory 
nebo spoluorganizují programy v rámci 
Rodinného centra Krumlík. Nabídka 
dobrovolnických příležitostí je na  Čes-
kokrumlovsku opravdu pestrá.

Jak již bylo zmíněno, dobrovolník 
svou činností nepomáhá „pouze“ oso-
bám v  nepříznivé životní situaci, ale 
obohacuje i sebe. Zvyšuje si svou kvalifi -

kaci – získává nové kontakty, dovednosti 
a zkušenosti, které může zužitkovat i při 
dalším studiu či v práci.

Dobrovolníkem se může stát kaž-
dý, komu je nad 15 let, má čistý trestní 
rejstřík a je zdravotně způsobilý pro tuto 
činnost. Dobrovolnické centrum posky-
tuje dobrovolníkům úvodní proškolení, 
pojištění odpovědnosti a  pravidelné 
odborné supervize, výměnu zkušeností 
atd. V případě zájmu se zájemci mohou 
obracet na koordinátorku dobrovolníků, 
která pomůže vybrat vhodnou činnost 
a  zajistí kontakt s  přijímajícími organi-
zacemi.

Kontakt: Dobrovolnické centrum 
– koordinátorka Magdalena Zronková, 
T. G. Masaryka 114, Český Krumlov 
(bývalé jesle v  přízemí budovy), oteví-
rací doba: PO, ČT 15.00–16.30 hodin, 
email: dobrovolnictvi@krumlov.cz, mobil: 
774 719 767, web: www.icos.krumlov.cz. 

Dobrovolnické centrum funguje 
v Českém Krumlově pod neziskovou or-
ganizací ICOS Český Krumlov, o.p.s., již 
od roku 2009. 

Aktuálně hledáme
Aktuálně jsou dobrovolníci potřební 

hlavně do programu „Kamarád v životě“ 
(tráví aktivně cca 1 hod/týdně s dítětem 
– klientem SVP Spirála). 

Dále hledáme dobrovolnici „babič-
ku či tetu“, která by trávila čas se dvěma 
kluky ve věku 3,5 a 6,5 let v časech, kdy 
jejich maminka nemůže (občasné vyzve-
dávání ze školky, společné trávení volné-
ho času ad.). Kluci mají babičku v cizině 
a maminka se o ně stará sama, velmi by 
tedy uvítala hodnou „babičku či tetu“, 
která by dětem nabídla činnosti, které 
babičky obvykle dělávají (pečení, hraní, 
procházky, vyprávění ad.). Bližší infor-
mace podá koordinátorka dobrovolníků.

Přidejte se k dobrovolníkům
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Daniela Procházková
Biologické centrum AV ČR

VÝSTAVA  Co zkoumají českobudě-
jovičtí vědci? Jak vypadá bakterie, kůro-
vec či mořský plankton? Proč může být 
pivo zdravé? A  vrátí se do  šumavských 
jezer ryby? To a mnoho dalšího se oby-
vatelé a  návštěvníci Českého Krumlova 
dozvědí na  velkoformátové fotografi c-
ké výstavě, kterou pořádá Biologické 
centrum Akademie věd ČR za  laskavé 
podpory města Český Krumlov od 
24. srpna do  10. září 2015 v  prostoru 
před kinem Luna. Výstava s podtitulem 
„Věda pro společnost – poznávat má 
smysl“ představuje nejzajímavější té-
mata, jimiž se pracovníci Biologického 
centra AV ČR v  Českých Budějovicích 
zabývají a  která se přímo dotýkají spo-
lečnosti. Patří sem například testování 
produkce antibiotik, vývoj vakcíny proti 
klíšťatům, navrhování metod pro ochra-
nu lesů před kůrovcem, obnovování kra-
jiny po těžbě a další. Pokud vás zajímají 
výsledky této největší jihočeské vědecké 
instituce a chcete navštívit její další akce 
pro veřejnost, sledujte www.bc.cas.cz.

Lukáš Holec
sbormistr

MEDVÍĎATA   S  hrdostí i  velkou ra-
dostí píšeme, že jsme se vrátili z prestižní 
mezinárodní soutěže ve  Velké Británii 
nejen se dvěma krásnými úspěchy, ale 
také se spoustou cestovatelských zážitků 
a vzpomínek. 

Šlo o  69. LLANGOLLEN INTER-
NATIONAL MUSICAL EISTEDD-
FOD 7.–12. 7. 2015 ve  Walesu (Velká 
Británie) – soutěžní hudební festival 
pěveckých sborů, folklórních souborů, 
sólistů i skupin z celého světa (více na in-
ternational-eisteddfod.co.uk – jsou zde 
mimo jiné i  výsledkové listiny s  bodo-
vým hodnocením – results). Přihlásit se 
může kdokoli (je nutné zaslat charak-
teristiku souboru či skupiny, fotografi e, 
přehled mezinárodních úspěchů a  ze-
jména nahrávky), ale ne každý je vybrán 

– náš dětský sbor Medvíďata ZUŠ Český 
Krumlov byl letos nakonec jediným čes-
kým zástupcem v soutěži. Na tomto fes-
tivalu jsme byli nyní podruhé – poprvé 
v roce 2009.

V  programu jsme absolvovali úvod-
ní „street parade“ – slavnostní průvod 
všech účastníků Llangollenem za  účasti 
prince Charlese a jeho ženy Camilly (!), 
dvě soutěžní vystoupení v kategorii star-
ší dětské sbory do  18 let, kde soutěžilo 

14 sborů, jsme získali 2. cenu + v  kate-
gorii folklór v  podání dětských sborů, 
kde soutěžilo 11 účastníků, jsme získali 
3. cenu ... obojí je neuvěřitelný úspěch! 
Navíc jsme dvakrát zpívali koncertně – 
jednou na  hlavním festivalovém pódiu 
a  jednou v  kostele v  blízkém Gresfordu 
(obě soutěžní vystoupení naleznete na 
www.llangollen.tv – choirs (coran) – 
choir competition – senior children´s 
choir + children´s folk song choir).

Z úspěchu v soutěži máme obrovskou 
radost a  jsme hrdí, že Česká republika 
byla slyšet i  vidět, protože většina sou-
těžících účastníků pocházela z anglosas-
kých zemí (ze slovanských tam byli ještě 
Slováci a Poláci). Pobyt na tomto mezi-
národním festivalu jsme si báječně užili 
a  navíc jsme cestou navštívili Bruggy, 
Londýn, kde jsme strávili dva dny, Ox-
ford, Canterbury a hory i pobřeží sever-
ního Walesu včetně hradu Conwy.

Celého soutěžně poznávacího zahra-
ničního zájezdu (3.–12. července 2015) se 
účastnilo 46 sboristek a sboristů ve věku 13 
až 18 let + 7 dospělých v čele se sbormistrem 
Lukášem Holcem, klavíristou Michaelem 
Bartošem a ředitelkou ZUŠ Alenou Švepe-
šovou. Za fi nanční podporu tohoto projektu 
děkujeme městu Český Krumlov, Jihočeské-
mu kraji, Nadaci barokního divadla zámku 
Č. Krumlov, společnosti Tesco a také všem 
rodinám našich sboristek a sboristů.

Mirka Štípková
Mezinárodní hudební festival 

Český Krumlov

FESTIVAL  Po  čtyři prodloužené 
víkendy probíhal v  červenci a  v  srpnu 
24. ročník Mezinárodního hudebního 
festivalu Český Krumlov. I  letos připra-
vil přehlídku různých žánrů pod širým 
nebem a  v  historických prostorách čes-
kokrumlovského zámku. Zazněla klasická 
hudba, ale také muzikál, kubánské rytmy 
či argentinské tango. 

Ve  třinácti večerech se představili vy-
nikající umělci z  tuzemska i  ze zahraničí 
včetně hlavní hvězdy letošního ročníku, 
jihokorejské sopranistky Sumi Jo, která 
festival zahájila operním recitálem v  Pi-
vovarské zahradě. V  Zámecké jízdárně 
vystoupili houslisté Václav Hudeček, Pavel 
Šporcl a Ji Man Wee, klavírista Jan Simon 
či violoncellista Carmine Miranda. V rám-
ci komorní řady koncertů se v Maškarním 
sále představil kytarista Lubomír Brabec 
a  soubory Barocco sempre giovane, Trio 
Th alia, Muchovo kvarteto s mimem Vla-
dimírem Kulíškem a Musica Florea s kon-
tratenoristou Rogerem Isaacsem. Kromě 
klasické hudby však festivaloví diváci za-
žili i koncerty jiných žánrů. V Pivovarské 
zahradě zazněly muzikálové hity a hudba 
z Jamese Bonda v podání broadwayských 
hvězd, Kubánský večer nabídl tradiční 
i moderní kubánskou hudbu a tamní ku-

linářské speciality. Zahrada Kooperativy 
pak poskytla krásné prostředí večeru s ná-
zvem Tango argentino. 

Prezident festivalu Jaromír Boháč zhod-
notil uplynulý ročník takto: „S  průběhem 
letošního ročníku Mezinárodního hudebního 
festivalu Český Krumlov jsem spokojen z ně-
kolika důvodů. Podařilo se realizovat vše, 
co jsme si pro letošní ročník naplánovali, jak 
v  exteriéru, tak v  interiéru. O  koncerty byl 
opět velký zájem a většinu z nich se podaři-
lo vyprodat. Celkově MHF Český Krumlov 
letos navštívilo 8500 diváků, obsazenost kon-
certů byla tedy zhruba 97 procent. A v nepo-
slední řadě i interpretační výkony byly na vy-
soké úrovni.“ A co Jaromír Boháč prozradil 
k přípravám příštího ročníku MHF Český 
Krumlov? „Přípravy příštího ročníku, který 
je pro nás jubilejní, pětadvacátý, jsou v  pl-
ném proudu. Zahájení proběhne 15. červen-

ce 2016 a bude velmi nevšední. Nebude to je-
den koncert, nýbrž několik menších koncertů 
v zámecké zahradě. Projdeme historií zahra-
dy i  hudebními dějinami a  program skončí 
kolem půlnoci na zámeckém jezírku. Druhý 
den po  zahájení, 16. července, pak vystoupí 
peruánský tenorista Juan Diego Flórez s oper-
ním recitálem. Festival samozřejmě nabídne 
i koncerty dalších hudebních hvězd. Pokud jde 
o místa koncertů, příští rok se chceme (kromě 
tradičních exteriérů a  interiérů z  minulých 
let) vrátit do  sakrálních prostor, plánujeme 
např. koncert v  kostele kláštera Rytířského 
řádu křižovníků s  červenou hvězdou. Jeden 
z  koncertů se odehraje i  v  zámecké kapli. 
Nově se podíváme do  židovské synagogy, 
která byla nedávno opravena. A z exteriéro-
vých prostor počítáme minimálně s  jedním 
koncertem v nově zrekonstruované klášterní 
zahradě.“

Soutěž dětských sborů ve zpěvu lidových písní

FOTO: Libor Sváček

24. ročník MHF Český Krumlov opět 
přinesl výjimečné zážitky

Medvíďata zabodovala ve Walesu

Věda pro společnost 
– poznávat má smysl

FOTO: Biologické centrum AV ČR

Kubánský večer v Pivovarské zahradě (trumpetista Jorge Vistel a zpěvačka Elsa Valle)

FOTO: archiv sboru Medvíďata
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SOUTĚŽ  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, Regi-
onální muzeum v  Českém Krumlově, 
Museum Fotoateliér Seidel či Egon 
Schiele Art Centrum. Platnost karet je 
do prosince 2015, podrobnosti na www.
ckrumlov.cz/card. Soutěžní otáz-
ka: „V  jakém roce žil a  tvořil Egon 

Schiele v zahradním domku na břehu 
řeky Vltavy?“ 
a) 1910       b) 1911       c) 1912
Správné odpovědi zasílejte na  adresu 
noviny@mu.ckrumlov.cz do  20. září 
2015. 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 vy-
jmenovaná muzea. Děkujeme.

Vyhrajte vstupné do muzeí

Jiří Hlach
Spolek pro Bohemian Gran Fondo

SPORT  První říjnový víkend je 
v  Českém Krumlově skoro již tradič-
ně, vždyť se jedná už o druhý ročník, 
zasvěcen charitativní cyklistické akci 
Bohemian Gran Fondo 2015 (BGF), 
která tak symbolicky a nikoliv náhod-
ně zahajuje měsíc, který je celosvětově 
zaměřen na zvýšení povědomí o rako-
vině prsu – Breast Cancer Awareness 
Month. 

Charitativním partnerem BGF v le-
tošním roce je klinický výzkumný pro-
gram Projekt 35 zabývající se proble-
matikou rakoviny prsu u žen mladších 
35 let.  Na projektu spolupracují naše 
přední výzkumná onkologická pra-
coviště – Onkologická klinika VFN 
v Praze, 1. LF UK a Masarykův onko-
logický ústav. Jméno Projektu 35 nese 

i  nejkratší trať BGF 2015, která měří 
44 km a končí stejně jako všechny dal-
ší tratě těsně pod vrcholem hory Kleť. 

Letošní ročník přináší i  některé 
další změny. Nově zařazená trasa Po-
jišťovna VZP Fondo nese jméno Hlav-
ního partnera BGF 2015 a  prochází 
opravdu půvabnou krajinou několika 
okresů. Jezdci na  této trati dlouhé 
85 km musejí překonat převýšení větší 
než 2000 m. 

Díky spolupráci s  hlavním partne-
rem, Pojišťovnou VZP, budou všichni 
účastníci cyklistické BGF 2015 také 
pojištěni pro případ úrazu a  jeho ná-
sledků. 

Největší sportovní změnou však 
je rozšíření programu BGF 2015 
o  běžeckou část, která pod názvem 
Bohemian Run Fondo bude na  pro-
gramu v  neděli 4. října 2015 dopole-
dne. Jedná se o  silniční běh na  8 km 

na  částečně uzavřené trati, která pro-
vede účastníky zámeckým areálem, 
krumlovskými parky a  uličkami sta-
rého města. Limit na dokončení tratě 
je 75 min. a vítězem bude každý, kdo 
trať v daném časovém limitu dokončí 
a  svým startovným vyjádří solidaritu 
s charitativním cílem BGF 2015. 

Velké změny jsou však i  ve  spole-
čenské části BGF 2015. Cílem orga-
nizátorů bylo ukázat město Český 
Krumlov nejen jako historickou perlu 

zasazenou do  překrásné přírody, ale 
také jako současné kulturní centrum 
s velmi bohatou a všestrannou nabíd-
kou pro jeho návštěvníky a obyvatele. 
Zároveň chtěli „odměnit“ účastníky 
cyklistické i  běžecké části BGF 2015 
za  jejich sportovní úsilí a  vyjádřenou 
solidaritu. Díky pochopení orgánů 
města, institucionálních partnerů 
a soukromých subjektů bude mít star-
tovní číslo opravdu magickou moc. 
Umožní svým držitelům bezplatný 
vstup takřka do  všech kulturních 
institucí města během sportovního 
víkendu BGF 2015; Zámeckou věž, 
Svatováclavské sklepy, Máselnici, 
Egon Schiele Art Centrum, Seidlův 
atelier či městské muzeum nevyjíma-
je. Podrobný seznam všech partici-
pujících kulturních institucí na strán-
kách www.bohemiangranfondo.cz či 
www.bohemianrunfondo.cz.  

Bohemian Gran Fondo 2015

FOTO: Lubor Mrázek

Radka Sváčková
Kiwanis klub Český Krumlov

KIWANIS  Již po dvanácté hostí Český 
Krumlov akci Den s handicapem – Den 
bez bariér, jejímž záměrem je ukázat měs-
to lidem, pro které je obtížné poznávat 
jej samostatně, bez pomoci. Smyslem 
akce je zpřístupnit celé historické cent-
rum města s  vybranými kulturními pa-
mátkami sluchově, zrakově a  pohybově 
postiženým turistům, kteří se tak mohou 
podívat tam, kam se běžně dostanou jen 
s obtížemi, nebo vůbec ne.  

Za pomoci provizorních nájezdů a asi-
stentů si v sobotu 12. září 2015 postižení 
turisté vychutnají krásy českokrumlov-
ského zámku, navštíví věhlasné Egon 
Schiele Art Centrum, poznají tajemné 
prostředí grafi tového dolu. Krásy Krum-
lova mohou poznávat během prohlídek 

s profesionálními průvodci nebo i netra-
dičně během plavby na vorech a raft ech.

Letošní ročník bude mít své centrum 
na prvním zámeckém nádvoří, kde bude 
rovněž probíhat trh chráněných dílen. 
Po celý den budou návštěvníkům k dis-
pozici asistenti, bez jejichž pomoci by 
bylo uskutečnění akce nemyslitelné. Zde 
musím zmínit vynikající a  dlouholetou 
spolupráci s  Psychiatrickou léčebnou 
Červený Dvůr, jejíž klienti každoročně 
pomáhají postiženým při pohybu měs-
tem a na jednotlivých stanovištích. Další 
důležitou pomocí jsou studenti Střední 
zdravotnické školy v Českém Krumlově.

Dne bez bariér se každoročně účastní 
množství handicapovaných, ať již přije-
dou ve skupině nebo individuálně v do-
provodu svých blízkých. Náš program je 
samozřejmě přístupný i  pro doprovod, 
rodinu nebo přátele, protože víme, že sdí-
lení umocňuje zážitek. Důkazem toho, 
že se daří, je velké množství návštěvníků, 
kteří přijíždějí opakovaně. Proto se pro 
ně snažíme každý rok připravit nějakou 
novinku. Letos to budou nově otevřené 
prostory v areálu zámku: zámecká kovár-
na a knížecí konírna.

Pokud i  vy máte ve  své blízkosti ně-
koho, komu je Den s handicapem určen, 
vezměte ho s  sebou a  užijte si bezpro-
střední a přátelskou atmosféru bez bariér. 
Více se dozvíte na  www.ckrumlov.cz/
handicap2015. 

Den s handicapem 
– Den bez bariér po dvanácté

FOTO: archiv Bohemian Gran Fondo
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ I KANCELÁŘ STAROSTY I PLACENÁ INZERCE

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI.

13.00 – 13.30 

13.30 – 14.00 

14.00 – 14.30 

14.30 – 15.00 
    

15.00 – 17.00 

Vlasta Horáková
odbor životního prostředí a zemědělství

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  Pro téměř 
dvě třetiny Čechů je třídění odpadů běž-
nou součástí jejich života. Tříděním od-
padů pomáháme šetřit primární zdroje 
surovin, energie a životní prostředí. Po-
kud odpady správně třídíme už při jejich 
vzniku, umožňujeme tím jejich další vy-
užití a recyklaci.

Pro nikoho z  nás není novinkou, 
že do  zelených kontejnerů patří sklo, 
do  modrých papír a  do  žlutých plast. 
V našem městě se do žlutých kontejne-
rů spolu s plastem odkládá i nápojový 
karton. Kontejnery jsou vždy označeny 
samolepkou pro příslušnou komoditu.

Kromě již zmíněných kontejnerů 
jsou v našem městě červené a zelené po-
pelnice. Červené slouží pro odkládání 
drobných kovů (zejména plechovek). 
Zelené popelnice slouží k  odkládání 
potravinářských tuků a olejů. Stanoviště 
umístění těchto nádob jsou:
• sídliště Plešivec II (u Jednoty)
• Kaplická ul. (u Městského úřadu Čes-

ký Krumlov)
• ul. Za Nádražím (u Jednoty)

• Vyšný (u Červeného kříže)
• sídliště Mír (náměstíčko)

Odpad rostlinného původu mohou 
občané odkládat na sběrném dvoře.

Město se zapojilo do projektu Svazu 
měst a obcí Jihočeského kraje na poří-
zení kompostérů pro občany města. Na-
bízíme tedy možnost získat kompostér 
pro vlastníky pozemku v katastru obce 
formou výpůjčky. Vypůjčitel uhradí 
městu Český Krumlov spoluúčast na 
pořízení kompostéru, která tvoří 10% 
z pořizovací ceny, tj. 272 Kč. Aktuálně 
máme už jen několik posledních kusů 
kompostérů o objemu 900 l, tzn. pro 
vlastníky pozemků v Českém Krum-
lově s výměrou nad 400 m2. Podrob-
nější informace naleznete na webových 
stránkách htt p://obcan.ckrumlov.info/
docs/cz/20150526domaci_komposto-
vani.xml

Provozní doba sběrného dvora 
v  Kaplické ulici v  Českém Krumlově 
(pod bývalým areálem společnosti 
Šumstav) je:
Pondělí, středa 14.30–18.00 hod.
Sobota 10.00–16.00 hod.

Do  sběrných nádob bílé barvy, kte-
ré byly počátkem roku 2014 umístěny 

na níže uvedených stanovištích ve městě 
Český Krumlov, lze odkládat textil pro 
charitativní využití, nepoužitelný textil 
včetně roztrhaných hadrů, záclony, taš-
ky i batohy, boty a veškeré dětské hračky 
včetně plastových. 

Stanoviště umístění nádob:
• městská část Plešivec: sídliště Pleši-

vec před čp. 363, 381, 369, Nové Spo-
lí u čp. 118

• městská část Horní Brána: ulice 
Po Vodě (u mostu u DDM), autobu-
sové nádraží, Polská ul.

• městská část Nádražní Předměstí: 
vlakové nádraží, třída Míru, Vyše-
hradská, sídliště Za Nádražím (u tra-
fostanice), Vyšehrad a Vyšný čp. 48

• městská část Domoradice: Urbinská 
čp. 141 a 182, Lipová

• Nové Dobrkovice

Podrobné informace, týkající se na-
kládání s odpady ve městě Český Krum-
lov naleznete na  www.ckrumlov.cz/
odpady. Informace a radu vám poskytne 
rovněž Odbor životního prostředí a ze-
mědělství, Kaplická 439, 381 01 Český 
Krumlov, telefon 380 766 557.

Jak odpovědně nakládat s odpadem
Redakce

Cestovní ruch je v  Českém Krumlově 
často skloňovaným pojmem. Nezřídka se 
hovoří o  jeho pozitivních či negativních 
dopadech na  život města. Město Český 
Krumlov společně s  Českokrumlovským 
rozvojovým fondem a  Sdružením cestov-
ního ruchu v Českém Krumlově se proto 
rozhodly zadat projekt analýzy příno-
sů a  strategie rozvoje cestovního ruchu 
v Českém Krumlově. Zpracovateli 1. etapy 
projektu – analytické části se stali členo-
vé kateder cestovního ruchu, ekonomie 
a  ekonomiky a  hotelnictví Vysoké školy 
hotelové v Praze 8, spol. s r.o. První etapa 
projektu byla ukončena na začátku červen-
ce, kdy zpracovatelé předali fi nální analýzu. 
Přijměte proto pozvání na  veřejnou pre-
zentaci závěrů analýzy a  to 23. září 2015 
na jednání zastupitelstva města od 16 ho-
din na  Městském úřadě Český Krumlov, 
Kaplická ul., nebo od 19 hodin v Prokyšo-
vě sále, Horní ul., tato prezentace analýzy 
s  následnou diskusí je primárně určena 
pro podnikatele v  oblasti cestovního ru-
chu v Českém Krumlově.  
Na výsledky Analýzy přínosů cestovního 
ruchu v Českém Krumlově (I. etapa pro-
jektu), naváže Strategie rozvoje cestovní-
ho ruchu v Českém Krumlově (II. etapa 
projektu), která bude obsahovat konkrét-
ní doporučení pro udržitelný rozvoj ces-
tovního ruchu ve městě.

Analýza 
cestovního ruchu
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VÝROČÍ  Po  70 letech se do  České-
ho Krumlova vrátí utkání v americkém 
fotbale v  podání amerických vojáků. 
Akce, která se uskuteční 26. září, má 
připomenout okamžiky po konci druhé 
světové války. Po  osvobození se v  roce 
1945 střetly v Českém Krumlově popr-
vé v Československu týmy americké vo-
jenské ligy v americkém fotbale. Uspo-
řádání zářijového duelu v tomto sportu 
podporují mimo jiné velitel amerických 
vojsk v Evropě Ben Hodges a náčelník 
Generálního štábu Armády ČR Josef 
Bečvář. 

„Na  tenhle nápad jsme přišli, když 
jsme připravovali program ke  květnové-
mu 70. výročí osvobození Českého Krum-
lova,“ uvedl Marek Šimon ze Sdružení 
cestovního ruchu Český Krumlov.

Při té příležitosti se dozvěděl, že stá-
le existuje míč, s  nímž se v  roce 1945 
v  Českém Krumlově utkání v  americ-
kém fotbale hrálo. Zjistil, že jej vlastní 
Miroslav Seifert z  Brandýsa na  Labem. 
„To je vášnivý sběratel americké vojen-
ské historie,“ řekl Šimon. Seifert prý míč 
a  další upomínkové předměty, které se 
vážou k utkání v Českém Krumlově, zís-
kal přes internetovou burzu od potom-
ků účastníka zápasu.

V roce 1945 proti sobě stála 94. pěší 
divize a 22. jednotka. V září se utká ar-
mádní celek USA s  předním českým 
mužstvem Prague Black Panthers. 
O  den později 27. září se v  Českém 
Krumlově střetnou ve fotbalovém utká-
ní americká a  česká armáda. „Věříme, 
že hlavně o ten první zápas bude velký 
zájem a  stadion pro 3500 diváků bude 
plný,“ uvedl Šimon. Dodal, že náklady 
na uspořádání akce se pohybují v řádech 
stovek tisíc korun.

Pořadatelé nehodlají vše prezentovat 
pouze jako sportovní událost. Chtějí 
především lidem připomenout osvobo-
zení města a  také konec druhé světové 
války. „Pokud se nám to podaří, měly 
by být u  fotbalového stadionu vysta-
veny dva tanky z  druhé světové války. 
A  na  ploše 2500 metrů čtverečních 
vyroste stanový tábor 94. pěší divize 
ve stejné podobě, jako tady byl při osvo-
bození,“ řekl Šimon.
„Svoboda a sport“
70. výročí utkání 94. pěší divize americ-
ké armády v americkém fotbale
26.– 27. září 2015
Fotbalový stadion FK Slavoj, Chvalšinská 
227, Český Krumlov

Sobota 26. září
od 10.00 – Prohlídky historického tábo-

ra americké armády a vojenské techniky
13.00 – Ofi ciální otevření historického 
tábora americké armády za  přítomnosti 
VIP hostů a představení dobové techniky
14.00 – Slavnostní ceremoniál a zaháje-
ní zápasu v americkém fotbale mezi pří-
slušníky ozbrojených sil USA a  Prague 
Black Panthers 
• v průběhu zápasu divácká soutěž
• o  přestávkách vystoupení Ústřední 

hudby Praha + další doprovodný 
program (vystoupení mažoretek, ob-
čerstvení, ukázky historické vojenské 
techniky apod.)

17.00 – Ukončení utkání, vyhlášení ví-
těze zápasu

Neděle 27.září
10.00–13.00 – Prohlídky historického
tábora americké armády a  vojenské 
techniky
13.00 – Zahájení nedělního programu
• průlet letounů AČR JAS 39 Gripen 

(v případě příznivého počasí)
• Modlitba za  padlé - pronese hlavní 

kaplan AČR plk. Jaroslav Kníchal
13.30 – Zahájení historicky prvního 
utkání v  kopané mezi příslušníky ame-
rických ozbrojených sil a Armády České 
republiky
15.30 – Ukončení utkání a  ocenění 
týmů; ofi ciální ukončení programu
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Krumlov si připomene konec války 
utkáním v americkém fotbale

Eva Jouklová
Lesy ČR

LESY ČR  Na severovýchodním okraji 
Českého Krumlova na skále nad Vltavou 
postavily Lesy ČR dřevěný altán. K užívá-
ní veřejnosti ho zástupci podniku předali 
ve čtvrtek 9. července. Stavba fi nancova-
ná z  podnikového dotačního Programu 
2020 přišla na 89.000 Kč s DPH.

„Vyhlídku často navštěvují místní 
i  turisté. Proto jsme v rámci programu, 
který zohledňuje veřejný zájem, posta-
vili altán. Bude místem odpočinku,“ 
uvedl českokrumlovský lesní správce 
Radek Kordač. Celodřevěnou stavbu, 
umístěnou vedle dvoumetrového „men-
hiru Panna“, který byl na místě vztyčen 
na  přelomu tisíciletí, postavila fi rma 
Hřava letos v červnu.

Jen pár kilometrů odtud, severozá-
padně od obce Zlatá Koruna, na začát-
ku lesní cesty Pivovarská, byla v sobotu 
11. července instalována pamětní tabule 
upomínající na založení jedné z prvních 
lesních školek v České republice. Histo-
rický kamenný sloup se stal základem 
k  vybudování kapličky sv. Prokopa, 
opravené podnikem Lesy ČR v loňském 
roce. Kaplička byla v sobotu 11. červen-
ce vysvěcena. 

Lesy ČR postavily 
na Krumlovsku 
dřevěný altán


