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slovo radní

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 27. dub-
na 2017 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro
Online přenos sledujte 
na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Jednání
zastupitelstva

Ivana 
Ambrusová

Vážení spoluobčané,
na únorovém zasedá-
ní zastupitelstva jsem 

byla za ČSSD zvolena radní města. Vá-
žím si toho a jsem si plně vědoma odpo-
vědnosti, která z této funkce plyne. Mou 
agendou bude zejména oblast sociální. 
Vynasnažím se mít vždy na  paměti, 
aby v našem městě byla na požadova-
né úrovni, vyhovovala potřebám všech 
věkových skupin. Zastávám názor, že 
je nezbytné mít úctu k dříve narozeným 
občanům, lidsky porozumět změnám 
v  životě člověka a  pomáhat mu vhod-
ným způsobem i  promyšleným sociál-
ním systémem. Přijímat seniorskou roli 
ve společnosti.
Od  roku 2005 pracuji jako ředitelka 
obecně prospěšné společnosti Domy 
s  pečovatelskou službou. Za  největší 
ocenění mé práce a  celého kolektivu 
DPS za toto období považuji spokoje-
nost našich klientů. Těší nás především 
i jejich vzájemná soudržnost s rodinou 
a přáteli. Takové představy a cíle máme 
také do  budoucna. Vždyť každý bude 
jednou starý a  zaslouží si pak úctu 
a pomocnou ruku.
Přeji vám hezké jarní a  veselé veliko-
noční dny, plné lásky i pohody. A stále 
dobrou náladu, neboť, jak praví klasik, 
se špatnou náladou se stárne velmi 
rychle.

Soutěž ve hře na klavír
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Zvyklosti návštěvníků
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redakce

N Od  začátku dubna městský 
úřad rozšiřuje nabídku služeb, nově mo-
hou občané a klienti platit na pokladně 
v 1. patře nejen v hotovosti, ale také pla-
tební kartou. 

Městský úřad tak reaguje na  zvýše-
nou poptávku obyvatel po  této službě. 
Pokladna přijímá platební karty Master-
Card, VISA a  VISA Electron, Maestro, 
V Pay, JCB, Diners Club a Discover.

Od čtvrtka 13. do pondělí 17. dubna 2017 ožije náměstí Svornosti v Českém Krumlově 
prvními letošními trhy. Velikonoční řemeslný jarmark nabídne obyvatelům i návštěvní-
kům města staročeské dobroty, velikonoční vajíčka zdobená rozmanitými technikami, 
ručně pletené pomlázky, ale také jarní květiny a nejrůznější dekorace.   Čtěte dále na str. 5

                                   Foto: Lubor Mrázek

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

A   Vizi architektury, urbanis-
mu, směřování města, ale i projekty, jako 
je územní plán nebo revitalizace kasáren 
ve Vyšném, bude nově v Českém Krum-
lově spoluutvářet architekt Ondřej Bus-
ta. Pozice městského architekta se tak 
po deseti letech znovu obsazuje.

Nejvíc bodů si z  výběrového řízení 
na  pozici českokrumlovského měst-
ského architekta odnesl 39letý Ondřej 
Busta, pro kterého Český Krumlov není 
neznámým místem. Vystudoval zde 
Střední uměleckoprůmyslovou školu 
sv. Anežky České, která ho nasměrova-

la na  dráhu architektury, kterou absol-
voval na  Fakultě umění a  architektury 
na Technické univerzitě v Liberci. „Dění 
v  Českém Krumlově sleduji, znám jej, 
mám tu rodinu, a když se naskytla pří-
ležitost zúčastnit se výběrového řízení, 
tak jsem neváhal a  snažil jsem se pro 
to udělat maximum. Jsem rád, že mne 
komise vybrala, a budu se snažit, abych 
dostál jejich i  svým představám,“ uvedl 
Ondřej Busta.

Jeho dosavadní kariéra čítá řadu 
úspěšných projektů (rekonstrukce 
zámku Dlouhá Lhota, expozice Muzea 
českého karosářství ve  Vysokém Mýtě, 
studie Mikulášské ulice v Krnově, návr-
hy výstavních expozic Národního mu-

zea, design interiérů prodejen hodinek 
STORM, vila Slapy), vítězství ve veřej-
ných soutěžích, rozsáhlou publikační 
a  popularizační činnost, zkušenosti ze 
stáží na  univerzitách v  zahraničí. Před 
osmi lety založil vlastní architektonické 
studio ROBUST, aktuálně také vyučuje 
na  Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze.

„Přesvědčil nás celkovou koncepcí, 
vizí, svou rozvážností, fi lozofi ckým po-
hledem na Český Krumlov, velmi dobře 
nastudovanými podklady, přehledem 
i odborností. Velmi dobrý je i jeho kul-
tivovaný projev,“ vysvětlil místostarosta 
Josef Hermann.

Čtěte dále na str. 3

Velikonoce v Českém Krumlově

Krumlov má městského architekta

Platby kartou 
na městském úřadu
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V rámci zkvalitňování služeb měst-
ský úřad upravuje od 1. dubna 2017 
úřední hodiny na registru řidičů 
a vozidel, podatelně, matrice, po-
kladně, občanských průkazech 
a cestovních dokladech, tedy na 
nejvytíženějších odděleních. Úřed-
ní hodiny jsou rozšířeny a  provoz 
úřadu již nebude přerušen hromad-
ně drženou polední pauzou zaměst-
nanců, jak tomu bývalo dosud.

Podatelna
Pondělí 7.30–17.00 hodin
Úterý 7.30–15.30 hodin
Středa 7.30–17.00 hodin
Čtvrtek 7.30–15.30 hodin
Pátek 7.30–13.00 hodin

Cestovní pasy, 
občanské průkazy

Pondělí 7.30–17.00 hodin
Úterý 7.30–11.00 hodin
Středa 7.30–17.00 hodin
Čtvrtek 7.30–11.00 hodin
Pátek 7.30–12.00 hodin

Registr vozidel, 
řidičské průkazy

Pondělí 7.30–17.00 hodin
Úterý 7.30–11.00 hodin
Středa 7.30–17.00 hodin
Čtvrtek 7.30–11.00 hodin
Pátek 7.30–12.00 hodin

Pokladna
Pondělí 7.30–17.00 hodin
Úterý 7.30–14.00 hodin
Středa 7.30–17.00 hodin
Čtvrtek 7.30–14.00 hodin
Pátek 7.30–12.00 hodin

Matrika
Pondělí 7.30 - 17.00 hodin
Úterý 7.30 - 11.00 hodin
Středa 7.30 - 17.00 hodin
Čtvrtek 7.30 - 11.00 hodin
Pátek 7.30 - 12.00 hodin

redakce 

Zastupitelstvo města na únorovém 
jednání zvolilo členku Rady města 
Mgr.  Ivanu Ambrusovou a předse-
du Finančního výboru Zastupitel-
stva města Mgr. Bc. Oldřicha Hluš-
ka, kteří v nových funkcích nahradí 
odstoupivšího Jana Vozábala.           

Radka Ondriášová
Odbor fi nancí

P  Odbor fi nancí upozorňu-
je občany s  trvalým pobytem v  České 
Krumlově, že stejně jako v  předchozím 
roce mají povinnost uhradit místní po-
platek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  od-
straňování komunálních odpadů v  ter-
mínu do 31. května 2017, sazba poplatku 
zůstává stejná, tj. 552 Kč/poplatník/rok.

K  31. březnu 2017 uplynula lhůta 
pro úhradu místního poplatku ze psů, 
který má povinnost uhradit každý dr-
žitel psa s  trvalým pobytem v  Českém 
Krumlově. Všem, kteří tak doposud 
neučinili, Odbor fi nancí tuto povinnost 
připomíná.

Úhradu poplatků lze provést osobně 
na  pokladně městského úřadu, poštov-
ní poukázkou i  bankovním převodem. 
Oproti mnoha jiným městům jsou i v le-
tošním roce plátcům rozesílány poštov-

ní poukázky obsahující informace o výši 
plateb a identifi kační údaje k platbě.

V  případě včas nezaplacených po-
platků může Odbor fi nancí jako jeho 
správce zvýšit poplatek až na  trojná-
sobek.

S  dotazy se občané mohou obracet 
na  pracovnice oddělení poplatků a  po-
hledávek Odboru fi nancí, bližší infor-
mace jsou rovněž uveřejněny na webo-
vých stránkách města www.ckrumlov.cz
/obcan

redakce

S  Zajímá vás, co se děje v Čes-
kém Krumlově a  co se chystá v  násle-
dujících letech? Chcete představitelům 
města sdělit své názory nebo máte dota-
zy, jež byste jim rádi položili? Máte opět 
příležitost! Město Český Krumlov zve 
srdečně občany a podnikatele na setká-
ní, které se uskuteční 11. května 2017 
od  17.00 hodin v  Městské knihovně 
v Horní ulici. Po úvodním slovu starosty 
města Dalibora Cardy bude následovat 
moderovaná diskuze s veřejností.

redakce

P Uběhlo půl roku od  schválení 
Strategického plánu a tým lidí, který se 
na něm aktivně podílel, pracuje od kon-
ce minulého roku na tzv. Akčním plánu. 
Ten bude obsahovat seznam konkrét-
ních projektů (úkolů), jejichž realizací 
by mělo dojít k naplňování potřeb a přá-
ní obyvatel Českého Krumlova uvede-
ných ve schváleném Strategickém plánu. 

Pro všechny tři klíčové oblasti, které 
defi nuje Strategický plán (OTEVŘENÉ 
MĚSTO, CESTOVNÍ RUCH A CEN-
TRUM, DOPRA VA) jsou aktuálně 
zpracovány jednotlivé projekty ve formě 
tzv. projektových listů, ve  kterých jsou 
navrženy dílčí kroky přípravy a realizace 
konkrétních projektů. 

Každý projekt zaštiťuje určený ga-
rant, který má na  starost, aby se plnily 
jednotlivé úkoly dle harmonogramu. 

Úkolem garantů bude rovněž, aby pro-
jekty Akčního plánu byly realizovatelné 
po stránce časové, personální i fi nanční.

Během dubna a  května budou jed-
notlivé projekty dány k připomínkování 
členům všech třech pracovních skupin 
a po zapracování relevantních připomí-
nek bude dopracován souhrnný návrh 
Akčního plánu. 

Ten bude následně předložen k  se-
známení, připomínkování a  doplnění 
zastupitelským klubům a některým ko-
misím rady města, zejména komisi pro 
cestovní ruch, kulturní komisi, komisi 
pro památkovou péči a dopravní komisi. 
Po promítnutí obdržených připomínek 
a  doplnění bude návrh Akčního plánu 
zveřejněn na webových stránkách města 
k  případným připomínkám veřejnosti. 
Předpokládáme, že obyvatelé města bu-
dou mít tuto možnost v průběhu obou 
prázdninových měsíců.

Akční plán bude projednán nejpoz-
ději v září 2017 radou a zastupitelstvem 
města, čímž vznikne podklad pro tvorbu 
rozpočtu 2018. Aktuální informace sle-
dujte na www.KrumlovSobe.cz.

Vrcholí práce na Akčním plánu

Poplatek za komunální odpad

Nová členka Rady 
města a předseda 
Finančního výboru

Městský úřad 
rozšiřuje úřední 
hodiny

Setkání města 
s veřejnostíredakce

R   V březnu Rada města 
schválila výběr zhotovitele rekonstrukce 
pláště Budějovické brány, kterým je spo-
lečnost VIDOX, s.r.o. Celkové výdaje spo-
jené s realizací restaurátorských a staveb-
ních prací stavby činí 918 214 Kč. Město 
Český Krumlov požádalo o zařazení 
této akce do Programu regenerace měst-
ské památkové rezervace pro rok 2017 
a v rámci tohoto dotačního programu byla 
na realizaci akce přislíbena dotace ve výši  
335 000 Kč. Stavební práce začnou v prů-
běhu dubna a potrvají do září 2017.

Budějovická brána je jedinou 
z devíti městských bran, která se do-
chovala do dnešních dnů. Tuto bránu 
postavil v letech 1598 - 1602 architekt 
italského původu Domenico Bene-
dett o Comett a z Eckthurnu nákladem 
Petra Voka z Rožmberka. Tato dvou-
patrová čtyřboká věž má z vnější stra-
ny charakter pevnostní architektury 
severoitalského typu, neboť průčelí 
je kryto mohutnou ochrannou zdí 
zakončenou cimbuřím. Její vnitřní 
strana je pokryta freskovou výzdobou 
se slunečními hodinami v úrovni dru-
hého patra.

Nový plášť pro Budějovickou bránu 

Foto: archiv města Český Krumlov
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Pokračování ze str. 1

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

A   Ondřej Busta nebude 
zaměstnancem městského úřadu, ale 
bude působit jako externista s  kon-
traktem 300 hodin ročně. Do  funkce 
nastoupil od března na dobu neurčitou. 
„Jedná se převážně o  vazbu na  samo-
správu, spolupráci s  odbory, konzul-
tace prací se zpracovatelem územního 
plánu, spolupráci na  tvorbě veřejných 
prostranství,“ vyjmenoval některé 
z  činností architekta tajemník měst-
ského úřadu Radim Rouče. Dodal, 
že architekt také sehraje klíčovou roli 
v  připravovaných projektech Akčního 
plánu v návaznosti na Strategický plán, 
což je další důležitý krok v naplňování 
cílů a opatření, které si veřejnost určila.

„Český Krumlov má svá architekto-
nická a  historická specifi ka, ke  kterým 
neodmyslitelně patří požadavky a před-
stavy obyvatel na  to, jak má město vy-
padat. A  jednou z  rolí architekta je být 
mediátorem, komunikátorem mezi ve-
řejností, radnicí, zastupiteli a investory,“ 
dodal starosta Dalibor Carda.

V říjnu minulého roku město vypsalo 
dvoukolové výběrové řízení na městské-
ho architekta – externího konzultanta, 
do  kterého se přihlásilo jedenáct zá-
jemců, do užšího výběru se dostali čtyři 
kandidáti, ze kterých komise vybrala 
vítězného uchazeče.

V hodnotící komisi zasedli urbanista 
Petr Klápště, městská architektka z Li-
tomyšle Zdeňka Vydrová, akademický 
architekt s  dlouholetými zkušenost-
mi ze zahraničí Jiří Klokočka, ředitel 
územního odborného pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu v  Čes-
kých Budějovicích Daniel Šnejd, mís-
tostarosta Josef Hermann, památkářka 
Danuše Th imová, vedoucí Odboru 
investic Petr Pešek a  vedoucí Odboru 
územního plánování a památkové péče 
Jana Hermanová.

Mezi hlavní kritéria hodnocení pa-
třila schopnost uchazeče prezentovat, 
porozumět ostatním, argumentovat, 
přesvědčit, obhájit si své postoje. Komi-
si zajímala schopnost kandidáta nadch-
nout a  vytvořit konstruktivní atmosfé-
ru. Důležité bylo i prokázání schopnosti 
odhadnout potřeby a  možnosti města. 
Od  všech členů komise získal Ondřej 
Busta nejvíce bodů. Na základě doporu-
čení komise schválila rada města uzavře-
ní kontraktu.

Město má nového 
architekta 

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Čím je to dané, že vás Krumlov 
tak zajímá?

Již dvanáct let zde mám trvalé bydliště, 
chodil jsem tu na  střední školu a  jezdím 
sem od  roku 1993 pravidelně a  za  těch 
24 let město docela dobře znám a doká-
žu se na  něj dívat pořád novýma očima. 
Nemám ho sice pod kůží tak, jako ho má 
rodák, ale moje výhoda je v tom, že mne 
pořád překvapuje. Nemám ho v sobě vži-
té, že bych ho bral jako samozřejmost. 

Jak se podle vás 
Krumlov vyvíjí?

Já teď nevím, čím vlastně chce měs-
to být. Zda chce být městem turistů, 
nebo městem, ve  kterém se skvěle žije 
místním, nebo městem, které se zakon-
zervuje a žádní lidé tu nebudou. Vidím 
omyly z  hlediska územního plánování. 
Staví se v  místech, kde se stavět vůbec 
nemá. Dávají se funkce do míst, kde být 
nemají. A to není dobře ani pro turisty, 
ani pro místní, je to dobře možná pro 
krátkodobý investiční záměr, ale i  toho 
se postupem času týká, že pokud to 
není dobře ani pro jednu stranu, tak se 
nevyplatí. A  přistupovat k  jakémukoliv 
městu tímto způsobem, nesvědčí o naší 
prozíravosti.

Co by mělo být dobře?
Dobře musí být v první řadě to, aby 

město fungovalo pro trvale žijící. Aby 
obyvatel mohl dobře trávit čas na  ve-
řejných prostranstvích, aby si tu mohl 
nakoupit, aby měl šanci si město užít 
v  klidu a  být jeho součástí. Což se dá 
i  ve  velkém množství lidí, i  když jsou 

v něm tisíce lidí, tak je možné si město 
zažít. Zažíváme ho při slavnosti, o víken-
du s  turisty nebo ve  všední den večer, 
kdy tu skoro nikdo není. Tohle všechno 
může fungovat, když to nebude působit 
uměle, ale vychází to přirozeně z podsta-
ty spokojeného občana, že se tady i tu-
rista dobře baví a nepřijíždí sem jen, aby 
znuděně zacvakal foťákem a viděl jenom 
kulisy. To se může jet podívat na Krum-
lov do Číny, což vyjde nastejno. 

S jakou vizí přicházíte?
Vize je předcházet neuváženým, 

rychlým rozhodnutím, vyzdvihnout 
pozitiva a  stavět na  silných stránkách. 
Upevnit charakter místa...

Za  sebe věřím, že dokážu číst, co se 
ve městě neděje správně a moje kvality 
spočívají v tom, že dokážu věci správně 
pojmenovat a  naznačit možné řešení 
a cesty. Neříkám, že způsob řešení znám, 
ale vím, k čemu bych chtěl dojít a mám 
představu, jak toho dosáhnout. Vím, jací 
lidé by se měli oslovit pro řešení urči-
tých problémů a jak k nim přistupovat.

Citlivou otázkou Krumlováků je 
centrum a jeho vylidňování… 

Obyvatelé do centra nejdou, protože 
se s ním neztotožňují. Je těžké se ztotož-
nit s  něčím, co městu není přirozené. 
Víme, že by si Krumlováci chtěli v cen-
tru normálně nakoupit, aby nemuseli 
jezdit na  okraj města autem. Měly by 
se tu objevit služby klasické občanské 

vybavenosti, jako je třeba lékárna nebo 
pekařství. 

Mým úkolem je najít možnosti, jak 
toho dosáhnout. Vytipovat místa, kde 
a  jak mohu v  této oblasti něco změnit. 
Město by mělo ukázat, jaký je jeho zá-
měr, vize a  cíl. S  tím souvisí i  ochota 
mluvit o druhu náplně podnikání v cen-
tru a jeho podpoře. 

Město může v  tomto směru vyjít 
vstříc, pokud dojde ze strany provozo-
vatelů k  pozitivní změně. Jak, to záleží 
na  možnostech města. Město může 
ovlivňovat reklamu, vjezd do  města, 
těch věcí je řada a myslím si, že existuje 
dost lidí, kteří to dokážou říct a  jakým 
způsobem toto posouvat vpřed.

U části obyvatel se setkáváme 
s reakcemi a dotazy, proč 
by měl vůbec Krumlov mít 
architekta?

Pak je nasnadě protiotázka, jestli 
těmto lidem současný Krumlov připadá 
jako ideální město bez potřeby dalšího 
vývoje. Pokud ano, tak odpověď je jasná 
– architekta mít nemusí. Jeho role není 
všemocná, ale město by mělo mít svého 
architekta proto, že by měl být nápo-
mocen u  rozhodování o  budoucnosti, 
o investičních záměrech, o tom, kde, jak 
a proč stavět a jak město/místo vést k ži-
votu a pozitivnímu rozvoji.

Jeho další role je, aby byl mezičlán-
kem mezi profesionály, kteří zpracová-
vají pro město věci na poli architektury 
a urbanismu a byl městu pojistkou, že 
to, co dostává, dostává správně. Že to je 
to, co si objednalo a nedopouští se chyb 
typu jedné obchodní zóny na  okraji 
města, kam všichni jezdí autem.

Architekt je tu pro to, aby v dlouho-
dobém horizontu dokázal věci připravit, 
pojmenovat, navrhnout, nebo nechat 
navrhnout tak, aby se tu nám, a pak i na-
šim dětem lépe žilo. 

Předcházím neuváženým 
rozhodnutím, vyzdvihuji pozitiva 
a stavím na silných stránkách
rozhovor s novým městských architektem Ondřejem Bustou
„Mám eminentní zájem na Krumlově a na jeho budoucnosti 
z hlediska architektury a územního plánování. Proto, když jsem 
viděl, že ta možnost tady je, impulsivně jsem se rozhodl přihlásit se 
do výběrového řízení,“ říká Ondřej Busta.

Rekonstrukce zámku Dlouhá Lhota, www.robust.cz

Soutěžní návrh studie revitalizace Malostranského 
náměstí v Praze, www.robust.cz

Ondřej Busta
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S Organizace měst světového 
dědictví (Organization of Wordl Heri-
tage Cities) vyhlásila soutěž o  nejlepší 
videonahrávku na  téma "Mé město, 
naše světové dědictví".

Soutěž je rozdělena do dvou katego-
rií dle věku. Přihlašovat se mohou mla-
dí lidé mezi 14 a 17 lety a dále ve věku 
mezi 18 a 21 lety. 

Úkolem soutěžících je vytvořit vi-
deo, které bude zachycovat jejich vidě-
ní města světového dědictví, ve kterém 
žijí. Dalším krokem je sdílení videa 
na  celosvětovém webovém portálu 
YouTube. Stopáž videa může být maxi-
málně 5 minut. 

Účastníci soutěže v kategorii 14 – 17 
let mohou vyhrát částku 1000 $, ka-
tegorie 18–21 bude oceněna částkou 
2000 $.

Výherci budou vyhlášeni během 14. 
Světovém kongresu Organizace měst 
světového dědictví v  Koreji, který se 
bude konat 31. října - 3. listopadu 2017.

Termín pro zpracování a nahrání vi-
dea je 16. června 2017. Další podmínky 
soutěže jsou k  dispozici na  stránkách 
města www.ckrumlov.cz/obcan. 

Petra Urbanová
Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov

V Dne 5. - 6. května 2017 oslaví-
me konec druhé světové války v našem 
městě. Hlavním lákadlem letošních 
oslav bude maketa letounu Superma-
rine Spitfi re Mk.IXc v  reálné velikosti. 
Toto krásné letadlo bude doplněno 
o vojenské ležení v podání členů sdruže-
ní Czech Spitfi re Clubu.  

Oslavy začnou již v  pátek 5. května 
od 10.00 hodin v kině Luna, kde bude 
pro žáky a studenty místních škol při-
pravena přednáška na  téma „Česko-
slovenští letci ve  druhé světové válce“. 
K vidění zde budou také dobové arte-
fakty a fotografi e. 

V  sobotu 6. května v  11.00 hodin 
si na náměstí Svornosti připomeneme 
pietním aktem oběti a  hrdiny druhé 
světové války. Zazní i státní hymny ČR 

a USA v podání pěveckého sboru Bella-
ria. Za přítomnosti významných hostů 
budou položeny květiny k  pamětním 
deskám vojáků 26. pěší divize armády 

USA a  Československých válečných 
letců z  českokrumlovského regionu. 
Součástí aktu bude předání slavnostní-
ho praporu, který město Český Krum-
lov věnuje Zásahové jednotce Policie 
České republiky.

Od  soboty 6. května bude ve  foyer 
Městského divadla k  vidění výstava 
„František Mach: Konec II. světové vál-
ky ve  Velešíně“. Výstava organizovaná 
Fotoklubem Český Krumlov představí 
zapomenuté fotografi e setkání Rudé 
a Americké armády na demarkační čáře 
ve  Velešíně v  roce 1945. Většina foto-
grafi í z unikátních skleněných negativů 
rodinné sbírky po zaniklém fotoatelié-
ru Františka Macha spatří světlo světa 
po 72 letech. 

Akci pořádá Sdružení cestovního 
ruchu Český Krumlov, z.s. ve spoluprá-
ci s městem Český Krumlov.Fimfárovské pohádky předčítal našim nejmen-

ším starosta Dalibor Carda. Radnice se tak stala 
jednou ze zastávek při putování za příběhy 
v rámci Noci literatury pro děti, kterou pořá-
dala městská knihovna 17. března. 

72. výročí konce 2. světové války Krumlově

Neváhejte, točte 
videa a vyhrajte

Noc literatury

Martin Nechvíle
Městská knihovna v Českém Krumlově

K V polovině února letošní-
ho roku padlo na  Radě města několik 
klíčových rozhodnutí pro budoucnost 
Městské knihovny v  Českém Krumlo-
vě. V  prvé řadě radní rozhodli o  tom, 
že knihovna v areálu Prelatury v Horní 
ulici i nadále zůstane a že bude zadána 
architektonická studie využitelnosti 
celého areálu pro potřeby knihovny, 
která by měla být klíčovým podkladem 
pro přípravu projektové dokumentace 
na  rekonstrukci Prelatury. Knihovna 
zde sídlí od  roku 1991 a  od  té doby 
byly investice do  interiéru minimální. 
Na  hraně životnosti je topná sousta-
va i  veškeré rozvody. Naše vize je, aby 
se areál Prelatury stal jedním z  center 
kultury a  komunitního života obyvatel 
města a byl tak určitou oázou autentic-
kého života a pohody pro místní. Rozvoj 
dalších aktivit knihovny včetně pestřejší 
nabídky kulturních a  vzdělávacích akcí 
umožní pravidelné využívání Prokyšova 
sálu a  přilehlých prostor, které v  blízké 
době převezme knihovna od stávajícího 
uživatele Městského divadla.

Chtěli bychom i  nadále být bezpeč-
ným, klidným a  přátelským místem 
pro všechny. V dnešní turbulentní době 
takových míst valem ubývá. Zároveň 
máme ambici být i důležitým vzděláva-
cím místem nejen pro seniory. Již nyní 
pořádáme pravidelné kurzy na posílení 
informační gramotnosti a  nově i  tré-
nování paměti. Pro milovníky fotogra-
fi e plánujeme fotografi cký workshop 
a  těšit se můžete i  na  kurzy tvůrčího 
psaní. Od letošního března si v knihov-
ně můžete nově půjčit audioknihy či 

vybrat ze stolních společenských her. 
Knihovna již dávno není jen pouhou 
půjčovnou knih a časopisů, ale i místem 
pro kulturu, setkávání a  osobní rozvoj. 
Pro dokreslení může posloužit několik 
čísel – v roce 2016 jsme uspořádali 134 
kulturních a 53 vzdělávacích akcí, které 
navštívilo celkem 4444 návštěvníků. 
Celková roční návštěvnost knihovny 
činila 35 976 čtenářů. Milovníkům čísel 
a  zvídavým čtenářům doporučuji ná-
vštěvu našich webových stránek www.
knih-ck.cz, kde je ke stažení aktuální vý-
roční zpráva a koncepce rozvoje knihov-
ny do roku 2020.

Ovšem nejsou jen věci a plány, které 
se daří, ale potýkáme se i  s  některými 
těžkostmi. Jednou ze základních je po-
stupný úbytek registrovaných čtenářů, 
který však silně souvisí i s odlivem oby-
vatel města, kterých za posledních deset 
let ubylo 6%. Nejrychleji ubývající věko-
vou skupinou jsou čtenáři mezi 16 a 39 
lety. Právě i na ně bychom se chtěli v bu-
doucnu zaměřit a nabídnout jim atrak-
tivní program a nabídku, která je osloví. 
Druhým čtenářským pólem jsou senio-
ři, kteří jsou nejpilnějšími čtenáři a  je-
jichž počet setrvale roste. Zajímavým 
zjištěným trendem posledních deseti let 
je, že sice ubývá registrovaných čtenářů, 
ale ti stávající chodí do knihovny častěji 
a více si půjčují. Číselně vyjádřeno, naši 
čtenáři si půjčí o 9% více knih než před 
deseti lety. Takže oblíbené klišé, že lidé 
přestávají číst, v Českém Krumlově roz-
hodně neplatí!

Knihovnu čeká další rozvoj

redakce

Do 4. dubna můžete v hypermarketu 
Tesco hlasovat v dobročinném projektu 
"Vy rozhodujete, my pomáháme". Hlaso-
vat můžete pro českokrumlovské Domy 
s pečovatelskou službou, středisko Do-
meček z Trhosvinenska nebo křemežský 
spolek Kamínky. Vítězný projekt získá od 
Nadačního fondu Tesco 30 000 Kč.  

Podpořte dobrou věc

Foto: Lubor Mrázek

Foto: archiv knihovny

Foto: Jiří Šneider

Foto: Jiří Šneider
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na  měsíc duben jsme pro vás při-
pravili další novinky z  fondů naší 
knihovny. Pevně věříme, že si vy-
berete. A  pokud vám tato nabídka 
nestačí a chcete se podívat na další 
novinky, navštivte web www.knih-
-ck.cz a vyberte si z našeho on-line 
katalogu. Přejeme příjemné chvíle 
při čtení.

Vaněček, Jan: 
Našich dvacet let
Historie obecně prospěšné 
společnosti Domy s  pečovatel-
skou službou v Českém Krumlově. 
Vzpomínky a  vyprávění bývalých 
i  současných zaměstnanců DPS 
a  jejich klientů je doplněno řadou 
fotografi í.

Lečíková, Silvie: 
Baťovský prodavač
Kniha pro milovníky retra přináší 
zajímavé detaily prodejního systé-
mu fi rmy Baťa ve  20. a  30. letech 
minulého století.

Jang, Lucia: 
Hvězdy mezi sluncem 
a měsícem
Svědectví ženy, která přežila vězně-
ní v KLDR a podařilo se jí i  s ma-
lým dítětem uprchnout do Kanady. 
Šokující pohled na  život v  nesvo-
bodné zemi.

www.knih-ck.cz

www.ckrumlov.cz/obcan

Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

D  Zájemci o odlišnosti mezi čes-
kou kulturou a kulturou jiných národů za-
plnili v sobotu 18. března velký sál v Kláš-
terech Český Krumlov. Setkání veřejnosti 
se zástupci pěti národností – americké, 
ruské, italské, čínské a senegalské připra-
vilo Sdružení průvodů Český Krumlov 
ve spolupráci s městem Český Krumlov 
a Českokrumlovským rozvojovým fon-
dem.

Účastníci debaty tak nalezli např. od-
pověď na otázku, proč se čínský turista 
nikdy nevyhne autu, proč Italové ve větši-
ně případů zamíří za italskou kuchyní i to, 
proč s Američany nemůžeme ihned začít 
diskutovat o soukromých záležitostech.

„Italové nadělají u jídla nepořádek, 
jedí téměř ke všemu chleba, který neu-
kusují, ale lámou na malé kousky jen tak 
nad ubrusem,“ vysvětluje Andrea Massa-

ro. Zatímco v Čechách je setkání u piva 
rovněž společenskou záležitostí, v Itálii se 
lidé setkávají na ulici. Není také žádnou 
výjimkou, že na dovolenou vyrážejí celé 
rodiny i s dětmi, které jsou plnoleté.

„Čínský turista se nikdy nevyhne autu, 
je jim to úplně jedno,“ říká Liu Zan Zan. 
Čínští řidiči jsou na zvyklí na veliké davy 
lidí a svou jízdu mezi lidmi tomu přizpů-
sobují. Cestování v Číně je také bráno 
trochu jinak než v jiných zemích. Není to 
ani tak cestování za kulturou, převažuje 
ekonomický důvod. „Mám peníze, tak 
cestuji,“ dodává Zan Zan. 

„V Rusku se vždy hosté zvou na návště-
vu domů, nikdy se nemluví přes práh,“ 
sděluje Ludmila Rajnohová. Na snídani 
Rusové ocení cokoliv, co jim přichystáte, 
důležité pro ně je, aby toho bylo hodně. V 
Rusku byl za minulého režimu mnohem 
větší nedostatek než u nás, hojné snídaně 
tedy ruské turisty potěší na těle i na du-
chu.

„Amerika je země extrémů,“ říká Bryce 
Belcher. Američan, který přijede do Ev-
ropy, bude s největší pravděpodobností 
jiný, než ten, který zůstane v Americe. Je 
ochoten vyzkoušet nové věci, ocení kva-
litní kávu a koláče.

A co se líbí či nelíbí jiným národnos-
tem na Češích či české kultuře? Italové 
jsou vždy velmi mile překvapení, jak krás-
né město Český Krumlov je, chutná jim 
české pivo, káva je trochu problém. Pro 
čínského turistu je v Českém Krumlově 
všechno zajímavé, oceňují zejména to, 
že je tu málo lidí a že se tady dá dýchat. 
Američanům se líbí, že „Disneyland“ 
může ve skutečnosti existovat, ale český 
národ vidí jako národ mračounů. Rusové 
oceňují zejména památky a řád, který je 
zde nastaven. Zástupce senegalské národ-
nosti díky své blízkosti k Francii kladně 
ohodnotil z pohledu Francouzů čistotu, 
která u nás panuje, naopak česká kuchyně 
je pro Francouze, ale i Italy příliš těžká.

redakce

S   Po  moderniza-
ci byl znovu otevřen Senior klub 
na  Vyšehradě. V  plánu je pořádat 
zde kromě tradičních i  zábavné 
programy. Prvním se stane Senior-
ský podvečerník, hudebně zábavný 
pořad, v  němž se představí kapela 
Swingtrio se zpěvačkou Romanou 
Strnadovou, sólistkou Jihočeské-
ho divadla. Diváci se dozvědí také 
mnohé o Klubu Vejrů, který kdysi 
ve městě působil. Program se usku-
teční v neděli 9. dubna 2017 od 16 
hodin. Zváni jsou nejen členové Se-
nior klubu, ale i další dříve narození 
Krumlováci a  jejich přátelé. Tato 
akce je podpořena z grantu města.

Vladana Bílková
Kláštery Český Krumlov

I  V  českokrumlovských 
klášterech se v  březnu uskutečnila zají-
mavá beseda s buddhistickým mnichem 
Pemou Samdupem na podporu kláštera 
mnišek v Tibetu.

Pema vyprávěl o studiích buddhistic-
ké fi losofi e a  svém působení v  klášteře 
pro 260 mnichů, který je považován 
za  nejvýše položený klášter dostupný 
autem v Asii. Zde pracoval do roku 1998 
jako manažer a  měl na  starost provoz 
a logistiku kláštera.

V  roce 2006 se rozhodl, že postaví 
klášterní školu pro dívky, které v té době 
neměly žádné zázemí pro studium. Dív-
ky v kraji, které se chtěly taktéž tradičně 
vzdělávat, sice mohly učení přijímat, 

ale neměly žádné prostory pro praxi.
Osudové setkání s  ředitelkou české 
organizace MOST, o.p.s, jež se zabývá 
podporou vzdělanosti a  zlepšování ži-
votních podmínek tibetských dětí a se-
niorů, buddhistických mnichů a mnišek 
a nomádů, se uskutečnilo o rok později. 
Tehdy vznikla první spolupráce a zákla-
dy pro stavbu klášterní školy pro dívky 

díky českým dárcům. Pema založil ne-
ziskovou organizaci Sapan Foundation, 
která provoz školy zastřešuje.

Nyní uplynulo deset let, škola stojí, 
žije v ní 20 dívek, které mohou studovat 
a  mají důstojné zázemí. Pema se dále 
angažuje ve  správě celkem tří klášterů 
a  jedné vesnické školy, působí jako se-
kretář duchovního vůdce jedné z nejvý-
znamnějších škol tibetského buddhis-
mu Sakyapa.

Jeho vztah s  Českou republikou se 
prohlubuje díky českým dárcům, kteří 
do  jeho domoviny zavítají každým ro-
kem a jsou tam srdečně vítání, mají tam 
tzv. druhý domov. Díky tomu, že je mni-
chem, má obrovskou svobodu a vzdělá-
ní, cestuje a potkává nové lidi, inspiruje 
se pozitivními příklady dobré praxe a ty 
vnáší do své komunity.

Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

Velikonoční tradice jako pletení pomlá-
zek, barvení vajíček nebo velikonoční 
pečení si v Českém Krumlově budete 
moci připomenout hned na několika 
místech. Na bohatý program lákají Kláš-
tery Český Krumlov, kde na děti čeká 
oblíbené hledání pokladů, velikonoční 

tvoření či netradiční čtení pohádek. Na 
Velký pátek si nenechte ujít obnovení 
unikátní krumlovské tradice. Rozjímat 
či zapálit svíčku k zinscenovanému hro-
bu Ježíše Krista, jehož noční čestnou 
stráž zajistí schwarzenberští granátníci 
můžete od 18.00 - 24.00 hodin v klášter-
ním kostele Božího Těla a Panny Marie. 
Na Bílou sobotu se opět otevře řemesl-
ná ulička.  

Malované kraslice, perníčky či pa-
nenky z kukuřičného šustí můžete ob-
divovat v R-galerii, kde se uskuteční již 
tradiční velikonoční prodejní výstava.

Velikonoční koncert rozezní prostory 
kostela Božího těla v Klášterech Český 
Krumlov či klášterního kostela ve Zlaté 
Koruně. Podrobný velikonoční pro-
gram v Českém Krumlově naleznete na 
www.ckrumlov.info/velikonoce. 

Seniorský 
podvečerník

Buddhistický mnich inspiroval 
svou životní cestou

O Velikonocích čeká děti hledání pokladů

Debata o zvyklostech návštěvníků Krumlova

Foto: archiv klášterů
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ZAVÁDÍME 
A PROVOZUJEME 

UŽITEČNÉ 
IT TECHNOLOGIE 
V ORGANIZACÍCH 

A  FIRMÁCH

AutoCont CZ a.s.
Pražská 16
České Budějovice
tel.: +420 910 978 110
e-mail: prodej.cb@autocont.cz

www.autocont.cz

Jaroslava Španillerová
matriční úřad redakce

Čtenáři Novin města Český 
Krumlov mohou soutěžit o čtyři 
karty Český Krumlov Card.

S Karta poskytuje volný vstup 
na výstavy a do expozic celkem pěti pa-
mátek v centru města.

Konkrétně do Hradního muzea a zá-
mecké věže, Regionálního muzea v Čes-
kém Krumlově, Musea Fotoateliér Sei-
del, Egon Schiele Art Centra, vybraných 
expozic Klášterů Český Krumlov.

Platnost karty je 12 měsíců od první-
ho využití, nejdéle však do  konce roku 
2018, více na www.ckrumlov.cz/card.
Soutěžní otázka: Kdo vynalezl kya-
notypii?
Správné odpovědi zasílejte na noviny@
mu.ckrumlov.cz do 20. dubna 2017.

Do e-mailu prosím uveďte vaše jmé-
no a adresu. Ze zaslaných správných od-
povědí budou vylosováni dva výherci, 
každý obdrží dvě karty. Český Krumlov 
Card do soutěže věnovala vyjmenovaná 
muzea a instituce. Děkujeme.

redakce

P   Historické trhy v  Českém 
Krumlově jsou již neodmyslitelnou 
součástí městských slavností. Zájemci 
o  účast na  řemeslných historických tr-
zích se mohou přihlašovat jednotlivě 
na každou akci. Zároveň město vypsalo 
výběrové řízení na pronájem pozemků 

za  účelem zajištění občerstvení a  gast-
ronomických služeb při historických tr-
zích na Slavnostech pětilisté růže a Sva-
továclavských slavnostech. Přihlášky 
do tohoto výběrového řízení je možné 
doručit do  kanceláře starosty města, 
a  to do  21. dubna 2017. Formuláře 
a  další informace k  historickým trhům 
naleznete na www.ckrumlov.cz/trhy

Markéta Slánská
Agentura Butterfl y

Srdečně zveme všechny Krumlováky 
na  akci plnou italské atmosféry. Nava-
zujeme na první ročník této výjimečné 
akce, se kterou přijedeme také do Čes-
kého Krumlova. Naším cílem je předsta-
vit malou ochutnávku Itálie v  různých 
podobách. Chuť Itálie je zaměřena ne-
jen na  věhlasnou italskou gastronomii 
v  podobě ochutnávek italských delika-
tes, pokrmů, vína a kávy, ale neopome-
neme ani tipy pro cestování do  Itálie. 
Návštěvníci se mohou těšit na  výstavu 

fotografi í, prezentaci italských auto-
mobilů, cooking show, výuku italského 
jazyka, prezentaci sommelierů a baristů, 
degustační menu, zónu pro děti a soutěž 
o  hodnotné ceny. Dubnovou sobotu 
pak zakončí promítání italského fi lmu 
od 19.30 hodin v kině Luna.

Akce je pořádána pod záštitou staros-
ty města Český Krumlov Dalibora Car-
dy. Pořadatelem je Agentura Butt erfl y 
s.r.o. a Společnost přátel Itálie, www.bu-
tt erfl y-agency.cz, www.prateleitalie.eu. 
Akce je pořádána ve  spolupráci s  Čes-
kokrumlovským rozvojovým fondem, 
www.ckfond.cz

Chuť Itálie v Krumlově

Přihlášky na historické trhy

29. 4. 2017 od 10.00 – 18.00 hodin, Hradební ulice, Cafe Retro

Vítání občánků

V Začátek dubna je tradičně ob-
dobím, kdy v  Prokyšově sále vítáme 
nové občánky města, a nejinak je tomu 
i letos. Prosíme rodiče novorozenců s tr-
valým bydlištěm v  Českém Krumlově, 
aby se v  případě zájmu sami přihlásili 
osobně nebo telefonicky na  matrice 
na náměstí Svornosti.

Slavnostní akt vítání občánků do spo-
lečenského života se připravuje na 
7. dubna 2017 v  prostorách Prokyšova 
sálu v  Horní ulici (bývalá Prelatura). 
Chtějí-li se rodiče s  dětmi narozenými 
v roce 2017 zúčastnit slavnostního cere-
moniálu ještě letos, mohou se přihlásit 
na  telefonním čísle 380  766  322 nebo 
osobně na matrice, pokud tak již neuči-
nili například při převzetí rodného listu. 
Těšíme se na vás a vaše ratolesti.

Soutěž o Český 
Krumlov Card

www.ckrumlov.cz/obcan

Prokyšův sál
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Otevřeny Mateřské školy Uzavřeny

3. 7. 2017 – 28. 7. 2017

MŠ Za Soudem 344

31. 7. 2017 – 25. 8. 2017 MŠ Za Nádražím 223

MŠ Plešivec I/279 

31. 7. 2017 – 25. 8. 2017

MŠ T. G. Masaryka 199

3. 7. 2017 – 28. 7. 2017MŠ Tavírna 119

MŠ Plešivec II/391 

3. 7. 2017 – 21. 7. 2017 
14. 8. 2017 – 27. 8. 2017

MŠ Vyšehrad 168

24. 7. – 31. 7. 2017

1. 8. – 13. 8. 2017

28. 8. – 1. 9. 2017 

28. 8. 2017 – 1. 9. 2017
všechny MŠ 

mimo MŠ Vyšehrad
MŠ Vyšehrad uzavřena

redakce

Ú  V rámci tradiční akce Ukliďme 
Česko, ukliďme svět se 8. dubna 2017 
bude uklízet v celé republice.

Český Krumlov nebude výjimkou, 
proto zveme všechny, kterým záleží 
na tom, v jakém prostředí žijeme, pozvat 
na společný úklid našeho města.

Uklízet budeme nevábná zákoutí 
města i  jeho bezprostřední okolí. Pro 
dobrovolníky bude připraven úklidový 
materiál (rukavice, pytle). Ze strany 
účastníků tedy stačí nadšení, odhodlání 
a pevné boty. 

Evidujeme mnoho míst, která jsou 
„vhodná" k úklidu, ale žádáme obyvate-
le o  zmapování dalších lokalit, které si 
úklid zaslouží.

Z  důvodu zajištění dostatečného 
množství úklidového materiálu žádá-
me všechny účastníky, aby se na  akci 
registrovali. Přihlášky a  podněty zasí-
lejte Vlastě Horákové, Odbor životní-
ho prostředí a  zemědělství, na  adresu: 
vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz (tel. 
380 766 550, 602 703 908).

Sraz účastníků je 8. dubna v 9.00 ho-
din před budovou Městského divadla 
v Českém Krumlově!

redakce

Akce Společnost E.ON v rámci zkva-
litňování služeb realizuje v  období 
od  března do  května 2017 rozsáhlou 
investiční akci v  hodnotě 1,8 mil. Kč, 
která probíhá v  ulici 5. května v  Čes-
kém Krumlově. Jedná o  rekonstrukci 
sítě NN (kabelizace).

Vzhledem k  tomu, že je s  touto in-
vestiční akcí spojeno i  přerušení do-
dávky elektrické energie na  nezbytně 
nutnou dobu, žádáme obyvatele o po-
chopení tohoto omezení. O  pláno-
vaném přerušení dodávky elektrické 
energie informujeme na  internetových 
stránkách www.ckrumlov.cz/obcan

Noviny města Český Krumlov. Novi-
ny jsou zdarma vydávány a distribuovány 
ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně 
s výjimkou srpna. Číslo 4/2017 vyšlo 1. dub-
na 2017, uzávěrka byla 17. března 2017. 
Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel 
město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 
381 01 Český Krumlov, IČ 245836. 
Příští vydání 29. dubna 2017 s uzávěrkou 
14. dubna 2017.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem 
článků externích autorů. V Novinách města 
Český Krumlov nejsou uvedeny akademické 

tituly. Odpovědný redaktor: Petra Nestáva-
lová, telefon 380 766 121, e-mail: noviny@
ckrumlov.cz. Grafi cká příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Ivana Ambrusová, Vladana Bílková, 
Romana Linhartová, Martin Nechvíle, Rad-
ka Ondriášová, Markéta Slánská Jaroslava 
Španillerová, Petra Urbanová, Eva Vaněč-
ková. 
Foto: archiv Klášterů Český Krumlov, ar-
chiv města Český Krumlov archiv Městské 
knihovny v Českém Krumlově, archiv ZUŠ 
Český Krumlov, Jiří Šneider, Lubor Mrázek.
© Copyright město Český Krumlov, 2017

Uchazeči musí splňovat:

• jsou státními občany ČR

• dosáhli věku 21 let

• jsou způsobilí k právním úkonům

• jsou fyzicky a duševně způsobilí

• jsou bezúhonní

• jsou spolehliví

• ovládají jednací jazyk

• mají úplné střední vzdělání 

 s maturitní zkouškou

Nabízíme:

• jistotu stálého příjmu – po zapracování 

hrubý plat min. 25 000 Kč/měs.

• 25 dnů řádné dovolené

• 4 dny zdravotního volna za kalendářní rok

• příspěvek 1 000 Kč/rok na prací 

prostředky (uniforma)

• příspěvek 500 Kč/měs. 

 na penzijní pojištění

• stravenky

Městská policie 

hledá do svých řad strážníka

Více informací naleznete na www.ckrumlov.cz/obcan v sekci Volná místa

Provoz MŠ o letních prázdninách

Rekonstrukce elektrické
sítě v ulici 5. května

Ukliďme Krumlov

redakce

Dne 21.–22. března se v  Jezuitském sále 
hotelu Růže uskutečnilo krajské kolo 
soutěže žáků základních uměleckých škol 
České republiky ve hře na klavír. V  jede-
nácti věkových kategoriích se odborné po-
rotě a publiku složenému z učitelů klavírní 
hry jihočeských ZUŠ, rodičů, studentů 
budějovické konzervatoře, žáků místní 
ZUŠ a hudbymilovných zájemců předsta-
vilo s nastudovaným programem celkem 
75 soutěžících. Dva dny plné hudebního 

zápolení v krásném a vstřícném prostředí 
hotelu a  krumlovské základní umělecké 
školy přinesly pěkná ocenění všem sedmi 
klavíristům krumlovské ZUŠky v podobě 
druhých a třetích cen a jedné ceny první.  
Získal ji Ondřej Šimeček ze třídy Aleny 
Švepešové v VII. kategorii do 15 let a po-
stupuje do ústředního kola!  Gratulujeme 
a  držíme pěsti v  dalším kole! Absolutní 
vítězkou se stala Anna Košinová ze tří-
dy Martiny Krausové ze ZUŠ Třeboň. 
Kompletní výsledkovou listinu naleznete 
na www.zus-ceskykrumlov.cz

Soutěž žáků ve hře na klavír
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KOUZELNÝ KRUMLOV

www.ckrumlov.info/kouzelnykrumlov

10.00–18.00 MÁJOVÝ JARMARK

 

11.00–14.00  STUDENTSKÝ MAJÁLES
  Téma: Hudba, Trasa průvodu: Fialková – Chvalšinská  
  – Budějovická brána – Latrán – I. zámecké nádvoří – zámecké  
  schody – Lazebnický most – Dlouhá – Široká – Na louži – náměstí  
  Svornosti – Pivovarská zahrada

10.00–18.00 MÁJOVÝ JARMARK

9.00–15.00 MÁJOVÉ FOTOGRAFOVÁNÍ V MUSEU FOTOATELIÉR SEIDEL
  Rezervace: na tel. 736 503 871 nebo na e-mailu: info@seidel.cz.

10.00–18.00  CHUŤ ITÁLIE 
  Malá ochutnávka Itálie v různých podobách

10.00–18.00 MÁJOVÝ JARMARK

20.30 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
  Řazení průvodu: od 20.15 hod. Trasa průvodu: náměstí Svornosti –  
  Široká – Latrán – Pivovarská zahrada

10.00, 14.00  PROHLÍDKY PRO RODINY S DĚTMI – PROGRAM NPÚ
  Renesance v Krumlově aneb Spěchej pomalu za trubačem  
  a medvědem. Rezervace: do 28. 4. 2017 v Infocentru Český Krumlov,  
  na e-mailu tickets@ckrumlov.info nebo na tel. 380 704 621

13.00–19.00 DĚTSKÉ ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE
  Hry a atrakce pro děti, tvořivé dílny, výroba drobných doplňků  
  s čarodějnickou tématikou, zvířátka z Volnočasového přírodního 
  centra Pepíno o.s. a další zábava.

13.00–19.00 KRUMLOVSKÝ VELETRH
  Prezentace českokrumlovských neziskových institucí, souborů,  
  spolků, akcí, festivalů, projektů a škol.

13.00–15.00 VYSTOUPENÍ DĚTSKÝCH SOUBORŮ
  Vystoupí soubory z českokrumlovského DDM a komunitního centra  
  Rovnost - Kocero, taneční soubor Storm Dancers, Krumlovští pištci,  
  Akademie rytířských umění Český Krumlov, folklórní soubor   
  Jitřenka a jeho host, pěvecký sbor Corro Note Magia z Itálie.

15.00–18.30 FESTIVAL ZUŠ
  Představení souborů Základní umělecké školy v Českém  
  Krumlově se svými hosty, Dechovým orchestrem a tanečním  
  souborem ZUŠ Nové město nad Metují.

16.00–16.30 SPOLEČNÉ ZDOBENÍ A STAVĚNÍ MÁJE
  Účinkuje Folklórní soubor Růže Český Krumlov.

19.30–20.45 CHLAPI V SOBĚ – I CHLAPI MAJÍ SVÉ DNY
  Narozeninový koncert k 5. výročí populární českokrumlovské kapely.

20.45 PŘÍCHOD LAMPIÓNOVÉHO PRŮVODU 

21.00 ZAPÁLENÍ VATRY A PÁLENÍ ČARODĚJNICE

21.15–23.00  CHLAPI V SOBĚ – I CHLAPI MAJÍ SVÉ DNY
  Narozeninový koncert k 5. výročí populární českokrumlovské kapely.

20.30–23.00 TAJEMNÁ STEZKA KLÁŠTERNÍ ZAHRADOU 
  Začátek trasy u bočního vchodu do klášterní zahrady  
  z ulice na Novém městě.

10.00–18.00 MÁJOVÝ JARMARK

13.00  PROHLÍDKA „ČESKÝ KRUMLOV OČIMA UMĚLCŮ“
  Prohlídka s Věrou Pazderkovou. Rezervace: do 30. 4. 2017   
  v Infocentru Český Krumlov, na e-mailu tickets@ckrumlov.info  
  nebo na tel. 380 704 621

14.00  PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM
  Rezervace: do 30. 4. 2017 v Infocentru Český Krumlov,  
  na e-mailu tickets@ckrumlov.info nebo na tel. 380 704 621

14.00–18.00  ŽIVOT A UMĚNÍ V ČESKOKRUMLOVSKÝCH KLÁŠTERECH
  INTERAKTIVNÍ EXPOZICE PRO RODINY S DĚTMI 
  Prvomájové vstupné: SLEVA 50 % na všechny expozice

10.00–17.00  BYLINKOVÁ INSPIRACE V ZAHRADĚ KOUZELNÉ BYLINKY
  Komentované prohlídky bylinkových záhonů v prostorách 
  zahrady (každou celou hodinu).

12.00–18.00  PRVOMÁJOVÉ VSTUPNÉ: RODIČE SLEVA 50 % A DĚTI ZDARMA.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. VSTUPNÉ ZDARMA (výjimky uvedeny).

www.ckrumlov.cz/obcan


