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Program podpory kultury města Český Krumlov 2010  
2. výzva s uzávěrkou 2.7.2010 

 
 
Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 383/17/2010 ze dne 16.8.2010 a Zastupitelstvem města 
Český Krumlov usnesením č. 96/7/2010 ze dne 26.8.2010. 

 
 

Opatření II. Reprezentace města 
min. 50% spoluúčasti, min. 5.000 Kč, max. 40.000 Kč 
 
Ev. č. Ţadatel, IČ Název projektu, termín Poţadovaná 

částka 
Celkové 
náklady 

Spoluúčast 
% 

Bodování Návrh HK Schváleno 
Kč 

61/2010 Sdruţení rodičů a přátel 
českokrumlovského 
dětského sboru,  
27036821 Medvědí cestování s písničkou,  1.10.-31.12.2010 37 000 75 000 51% 44 0 0 

Projekt Medvědí cestování s písničkou je plánován pro více neţ 70 sboristů z Medvíďat (nejstarší oddělení českokrumlovského dětského sboru ZUŠ) ve věku 10-18 
let a nejméně 5 dospělých na podzim  
a v době adventu 2010.  Zahrnuje tyto 2 aktivity: 
1) Výměnný koncertně poznávací zájezd  do Červeného Kostelce k DPS Červánek (15.-17.10.2010) 
2) Účast na adventních koncertech se sborem Puellae et Pueri Gymnázia v Novém Jičíně (10.-12.12.2010) 

68/2010 Pavel Podruh - Pub 
Animals, 
bytem Kaplická 328 

Kapela Pub Animals - reprezentace města, 
1.8.2010 - 31.12.2010 39 750 138 500 71% 64 10 000 10 000 

V červnu 2010 dostali Pub Animals, českokrumlovská skupina mladých hudebníků, nabídku, jako první středoevropská kapela účinkovat na největším reggae 
festivalu v Evropě (Benicássim, Španělsko). Tento festival kaţdoročně přivítá 60.000 návštěvníků z celého světa, neboť je to skutečně v rámci ţánru fenomén. Vedle 
největších světových hvězd bude tento rok účinkovat i kapela z Českého Krumlova – Pub Animals! Tento fakt není pouhým regionálním úspěchem, ale skutečně 
něčím, co se v ČR ještě nikomu nepovedlo. Kapela Pub Animals je hrdá na svůj původ a svědomitě reprezentuje město Český Krumlov jiţ pátým rokem, proto by 
poprvé za své fungování ráda poţádala o finanční podporu. 
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Opatření IV. Ţivá kultura pro širokou veřejnost 
min. 70% spoluúčasti, min. 5.000 Kč, max. 60.000 Kč 
 
Ev. č. Ţadatel, IČ Název projektu, termín Poţadovaná 

částka 
Celkové 
náklady 

Spoluúčast 
% 

Bodování Návrh HK Schváleno 
Kč 

51/2010 Vaněček, Jan, 
bytem Zahradní 234 

Adventní podvečerník, 
10.12.2010 7 000 10 000 30% 52 5 000 5 000 

Stalo se jiţ tradicí, ţe pořádáme ve městě Podvečerník. Desátým rokem.  Dosud jsme jej koncipovali především jako Svatováclavský, tentokrát jsme se rozhodli 
udělat jej ve spolupráci s městskou knihovnou pro změnu jako Adventní – s vánočním programem. 
 
Podvečerník se dramaturgicky a  programově ustálil - vešel veřejnosti ve známost jako hudebně zábavný pořad. Kromě nás (Swingtria) si zveme i další hosty. 
Vystupují s námi zpěvačky Jihočeského divadla Kateřina Chromčáková a Romana Strnadová.  
 
Naše pozvání k vystoupení přijal  letos pěvecký kvintet  Auuuna, který má ve svém repertoáru spirituály a vánoční písňový cyklus. Ve scénáři je pamatováno i na 
předvánoční poetiku. 
 
My se zaměříme na swingové skladby vánočního charakteru a swingové koledy. 

52/2010 Páral, Miroslav 
41902149 

Ţidovská synagoga - je otevřeno, 
17.7. - 30.9.2010 60 000 1 379 000 96% 78 35 000 35 000 

Výstava „Ţidovská synagoga – je otevřeno“ je autorskou expozicí českokrumlovského sochaře Miroslava Párala (1955). 
Téma deportace jej provází od útlého dětství.  
Ţidovská synagoga v Českém Krumlově se pro něj stala ojedinělou výzvou. V letošním roce jsou zde pozastaveny stavební a restaurátorské práce, prostor je 
vyklizený, prázdný, zabezpečený střechou, okny a dveřmi. Interiér je syrový ve své paměti a pravdě, devastovaný časem.  
Autor říká: tento čas je výjimečný, jiţ se nebude v budoucnu opakovat, příští rok započnou restaurátorské práce na interiéru, tento se stane propříště krásným.  
Přestoţe jsem práci na zde prezentované kolekci bronzových a litinových kufrů věnoval více jak tři roky svého ţivota a do odlití šestnácti odlitků investoval částku 
1.104.000,- Kč, dílo představuji ve stavu nedokončeném. 
Cílem mé práce je vytvořit pro budoucnost pomník s názvem „Omlouvám se všem nuceně deportovaným“ (v konečném počtu odlitků 24, kaţdou hodinu se 
omlouvám). 
 
Postupně vzniká holý koncentrát, memento, českokrumlovský památník věnovaný všem odsunutým, deportovaným lidem této planety, všem lidem bez rozdílu ras a 
vyznání. Památník má vyzývat politiky, aby neopakovali chyby politiků předešlých, aby se nesnaţili otevírat historii lidstva a tuto měnit, aby se z historie lidstva pouze 
učili býti lepšími. 
V letošním roce, 65 let od konce 2. světové války se pro představení tohoto projektu budova synagogy v Českém Krumlově přímo nabízí. 
 
Předmětová kompozice kufrů vzniká v naději, ţe jednou, aţ přijde čas, osvícení politici Českého Krumlova najdou formu a prostor pro její trvalé osazení v exteriéru 
města, ve kterém vznikla a kterému je věnována. 
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53/2010 Smyčcový orchestr 
Český Krumlov, o.s. 
42396387 

Vánoční mše J.J. Ryby, 
19.12.2010 25 000 75 000 67% 17 0 0 

Tento tradiční koncert je pořádán Smyčcovým orchestrem Český Krumlov kaţdoročně od roku 1985. Místem realizace byla vţdy, Zámecká Jízdárna v  Českém 
Krumlově. Tento koncert se stal společenskou záleţitostí občanů  nejen města, ale i okolí. V důsledku zvyšování ceny nájemného za sál Jízdárny jsme z 
ekonomických důvodů pouze v roce 2008 provedli koncert dvakrát jako odpolední a večerní v jednom dni v Kostele Kříţovníků, neboť jeho kapacita je mnohem 
menší, neţ Jízdárny. Na základě přání řady občanů jsme se rozhodli jiţ v roce 2009 opět uspořádat vánoční koncert v Jízdárně. Přes nezměněné  ekonomické 
podmínky jsme vzali v úvahu především společenské hledisko, neboť Jízdárna má daleko vhodnější zázemí pro děti a starší lidi a mnohem lepší podmínky pro 
vystupování sólistů. 
 

54/2010 Městská knihovna v 
Českém Krumlově 
70564 

Literární a výtvarná soutěţ 2010 (6. ročník) 
září - prosinec 2010 12 500 18 000 31% 72 10 000 10 000 

Vzhledem k úspěšnosti a už jisté tradici knihovna naplánovala i na letošní rok Literární a výtvarnou soutěž          (již 6. ročník!). Oproti roku 2009, kdy 
překvapivě poklesl počet výtvarných prací (téma pověstí bylo asi pro nejmenší účastníky náročné), jsme pro letošní rok zvolili téma mnohem volnější a to „Za 

zvířátky kolem světa“.  

Propozice soutěže – jak pro část literární, tak pro výtvarnou – zůstávají stejné jako v minulých letech.             V září 2010 budou osloveny opět všechny školy ve 
městě (od mateřských po gymnázium). Soutěžní práce budou rozděleny do 3 věkových kategorií, následně je posoudí 6ti členná odborná porota (i pro letošní rok 

přislíbil svoji účast v porotě významný český básník a spisovatel pan Jiří Žáček!). 
Vybrané nejlepší práce budou odměněny knihami na slavnostním prosincovém setkání v nádherném sálu prelatury za účasti porotců, příp. i zástupců města.  

Všechny práce budou po ukončení soutěže vystaveny přibližně 1 měsíc v prostorách dětského oddělení, později – pokud knihovně zůstanou – jsou využívány pro další 
práci s dětmi, příp. pro výzdobu ostatních prostor knihovny.  

(V roce 2008 se sešlo celkem 252 prací, 217 výtvarných a 35 literárních, v roce 2009 to bylo 163 prací, z toho ale již 63 literárních; slavnostního vyhlášení 

v Prokyšově sále se pokaždé zúčastnilo více než 100 dětí a jejich rodičů).  
 

Předchozí ročníky soutěže byly částečně financovány z Programu Knihovna 21. století Ministerstva kultury. V letošním roce, ačkoliv byl projekt 
opět podán, knihovna neuspěla a příspěvek nezískala. 

 

Požadovaná částka je určena na honoráře pro 6 porotců a na pronájem Prokyšova sálu.   
55/2010 Umělecká beseda Český 

Krumlov 
65025458 

Koncert souboru Chairé "O vánocích zpívám" 
28.12.2010 8 000 16 000 50% 66 5 000 5 000 

Koncert souboru Chairé záměrně pořádáme v období mezi Štědrým dnem a Novým rokem, kdy ustal předvánoční shon. V komponovaném pořadu nazvaném ,,O 
vánocích zpívám“ uvede soubor české koledy, lidové vánoční zvyky a povídání o nich. Večer je určen rodičům s dětmi, místní veřejnosti i zahraničním turistům. 
Věříme, ţe tímto proţitkem přispějeme k vánoční atmosféře v našem městě.  
Soubor Chairé řízený Josefem Krčkem více neţ deset let pravidelně účinkuje při Slavnostech pětilisté růţe a koncertuje při krumlovských letních hudebních 
festivalech. Vánočním koncertem bychom chtěli oţivit tradici vánočního zpívání započatou před dvaceti lety souborem Musica Bohemica a v této tradici v budoucnu 
pokračovat.   
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56/2010 Česká kultura, o.s. 
26607565 

Krumlovské varhany 2010 
26.12 - 30.12.2010 105 350 150 500 30% 41 0 0 

Česká republika byla vždy celosvětově proslulá svou varhanní školou. Z nejznámějších pedagogů za poslední desetiletí jmenujme prof. Horu, Ropka či Rabase, z 
jejichž tříd vyšli důstojní jejich následovníci, laureáti řady mezinárodních soutěží. Bohužel prostoru pro prezentaci těchto mladých renomovaných umělců není stále 

adekvátní dostatek. Proto se občanské sdružení Česká kultura rozhodlo vytvořit festival věnovaný významným, převážně českým, varhanním interpretům a začlenit jej 

do cyklu festivalů nesoucí společný název České kulturní slavnosti (deset festivalů s mnohaletou tradicí).  Koncerty budou prezentovány jak v podobě sólových 
vystoupení, tak i v různých komorních sestavách včetně koncertantní roviny za doprovodu orchestru. Rádi bychom k těmto mistrovským kreacím využili genius loci 

města Český Krumlov s jeho pozoruhodnou nabídkou nástrojů, které si zaslouží být rozehrány mistrovskou rukou. 
Festival pod názvem Krumlovské varhany bychom po dohodě s představiteli města situovali do období mezi vánočními svátky, které v tento čas není plně kulturně 

vytíženo a kde zvuk tohoto královského nástroje zcela jistě ideálně doplní vánoční atmosféru města.  
 

57/2010 Městský pěvecký sbor 
Perchta ČK 
60084235 

Česká mše vánoční J.J.Ryby – Hej mistře! 
18.12.2010 22 000 34 000 35% 17 0 0 

V tomto projektu se jedná o provedení vánočního koncertu, na kterém bude uvedena Česká mše vánoční J.J.Ryby – Hej mistře. Tento koncert se v Českém 
Krumlově uskutečňuje jiţ řadu let, koná se v zimních měsících a je určen pro širokou veřejnost. Hlavním účelem tohoto koncertu je ukončit předvánoční shon a spěch 
a navodit českokrumlovským občanům vánoční náladu a pohodu. Nezanedbatelným hlediskem je garantovaná kvalita provedení, na kterou jsou místní občané zvyklí. 
Chceme tak navázat na dlouholetou tradici, která byla v minulém roce přerušená. Proto máme zájem tento koncert organizovat sami, a to v prostředí vhodném jak 
atmosférou, tak vyhovující z hlediska poslechu (klášterní kostel). Rovněţ náklady na uspořádání koncertu jsou poloviční oproti stejnému koncertu provedenému v 
sále zámecké Jízdárny, která dle našich zkušeností nevyhovuje ani z hledisek výše uvedených. 
Navazujeme úzkou spolupráci s Krumlovským komorním orchestrem, se kterým budeme v tomto roce spolupracovat i na dalších společných projektech, i na akcích 
pořádaných Městem. Naše motto pro navázanou spolupráci je: „Krumlováci Krumlovákům!“ 

58/2010 Klub přátel Salonu Šnek 
o.s. 
22678140 

Rocková liga 
1.10. – 31.12. 2010 37 500 66 000 43% 48 0 0 

Rocková Liga je projekt určený pro mladé kapely a pro všechny příznivce rockové hudby. Hlavním protagonistou je českokrumlovská kapela Parní Wanna, která svým 

vystupováním po celé ČR hájí barvy Českého Krumlova . Namátkou uvedu některá vystoupení : Praha ( rockový klub KAIN ) 

                                                      Chářovice  
                                                      Chomutov  

                                                      Písek ( slavnosti města )    atd … 
 

Cílem je podpořit a umožnit hraní mladým začínajícím kapelám, v prostorách klubu v Panské 19 a v prostorách pivovaru Eggenberg , kde proběhne několik 

společných koncertů ze kterých bude pořízen záznam. Po anketě na stránkách www.rockova-liga.cz , bude nejlepší kapele umožněno natočení studiové nahrávky. 
Jako mediální partneři se svojí trochou do mlýna přispěje rádio Faktor a Rock rádio. 

 
Další z mnoha kapel , které jsou v hledáčku tohoto pořadu je mladá krumlovská kapela Kianid, dále pak staří harcovníci ze Zubčic – Destrukce,  krumlovská kapela 

Zoe, českobudějovická kapela Bloody Rouse a Pub Animals, volná formace Ara-band což je seskupení rockových muzikantů okolo Pepi Papouška.  
 

Tento projekt bude v budoucnosti pokračovat celoročně s účastí mezinárodních kapel jako je francouzská kapela Autoryno,která již v rámci svého evropského turné  

v klubu v Panské 19 vystupovala. 
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59/2010 
Základní umělecká škola 
Český Krumlov 
60084375 

230 let NEJSTARŠÍ HUDEBNÍ ŠKOLY v Čechách 
– ZUŠ Český Krumlov a 600 let hudební výuky v 
budově školy v Kostelní čp. 162 
1.7.2010 -28.2..2011 59 500 206 700 71% 75 34 000 34 000 

Projekt je zaměřen na dvě významné historické události města Český Krumlov, souvisejících s obdivuhodně dlouhou tradicí hudebního vzdělávání dětí v Českém 
Krumlově. Jiţ 600let se v budově Základní umělecké školy Český Krumlov vyučuje hudba. V r. 1410 Vendelín z Cipína věnoval dům č.p. 162 v Kostelní ulici farní 
správě s přáním, „aby v něm byla na věčné časy škola, v níţ by se ţáci se zájmem učili vědám a zušlechťovali své mravy“.Byli tu vychováváni a hudebně vzděláváni 
také mladí choralisté, kostelní zpěváčci. Nepřetrţitě aţ do dnešních dnů slouţí tato budova hudebnímu vzdělávání mladých lidí. V průběhu staletí se měnily pouze 
instituce zajišťující toto vzdělávání. Druhou významnou událostí roku 2010 je 230ti – leté výročí zaloţení hudební školy v Českém Krumlově městskou radou ( tehdy 
Městské HŠ ) dnes nesoucí název Základní umělecká škola Český Krumlov. Je nejstarší existující veřejnou školou tohoto typu v České republice, republikově 
unikátní je její prakticky nepřetrţitá  existence v historicky významné v budově v Kostelní ul. č.p.162 (161) . Formálně se v průběhu tří staletí měnil pouze zřizovatel a 
název školy ( Městská hudební škola, Městský hudební ústav, Základní hudební škola, Lidová škola umění, Základní umělecká škola).        
Tvůrcem programové koncepce slavností k historicky významnému výročí je Základní umělecká škola Český Krumlov zajišťuje obsahové naplnění programu ( 
koncertů, přednášek,výstav), zaštiťuje jejich smysluplnost a kvalitu všech výsledných produktů. Spoluorganizátorem projektu Sdruţení pro rozvoj ZUŠ, které 
poskytuje ve spolupráci s dalšími subjekty finanční prostředky na průběh a organizaci oslav, na propagaci této kulturně historické události města Český Krumlov i na 
vydání kvalitních produktů. Celkový projekt lze plně uskutečnit pouze za podpory sponzorů a získaných grantů.    
Projekt zahrnuje přípravu a realizaci několika zajímavých koncertů, výstavy, odbornou přednášku a vytvoření trvalých dokumentů o tradici i současnosti školy. 
Nebudou-li plánované grantové příspěvky získány v plné výši, pak budou některé koncerty přesunuty na začátek roku  2011 a budou součástí nové ţádosti o grant v 
r. 2011, aby mohly být zajištěny. 

60/2010 Petr Jirotka 
43855148 

„ČESKÝ TALENT- Jihočeský VRABČÁK 2010“ 
25.9.2010 36 000 52 000 31% 66 15 000 15 000 

 
ČESKÝ TALENT-Jihočeský VRABČÁK 2010, 
 
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly se letošní rok a to jiţ po čtvrté koná, ale podruhé celorepubliková pěvecká soutěţ „Jihočeský 
VRABČÁK- ČESKÝ TALENT 2010“ Hlasování proběhne SMS sluţbou, včetně dalších cen: cena diváka, poroty, Deníků, TV Gimi, Českého rozhlasu České 
Budějovice a ceny Vodafonu Czech Republic a.s. Čtvrtfinálová a semifinálová kola proběhnou ve všech okresních městech Jihočeského kraje: v Českých 
Budějovicích, Českém Krumlově, Strakonicích, Písku, Táboře, Jindřichově Hradci a v Prachaticích. Rád podotýkám, ţe díky pochopení a podpoře starostů těchto 
okresních měst. Téţ za podpory Jihočeského kraje a Ministerstva kultury ČR. První čtvrtfinále, kde vystoupí 13 vybraných pěvců z celé naší republiky se uskuteční 
25.9.2010 v Českém Krumlově. Druhé čtvrtfinále pak v Jindřichově Hradci 10.10.2010. Partnery se uvolili být, Jihočeské deníky, Český rozhlas České Budějovice, TV 
Gimi a jiní. Tyto regionální sdělovací prostředky se staly strategickými partnery, kteří se zodpovědně, včetně mé osoby, starají o profesionální propagaci celé akce v 
našem kraji. Soutěţ bude opět pro naší nejširší veřejnost bez omezení věkové hranice a další perličkou je to, ţe tato soutěţ zůstává i multiţánrová. Casting-výběr 
čtvrtfinalistů se bude konat v Českém rozhlase v Českých Budějovicích ve třech termínech a to 18.8. a 25.8.2010. Náhradní termín pak 15.9.2010. 
Kapelou soutěţního klání bude kapela „Dobrá společnost“ z Písku, včetně rozšířeného počtu hudebníků na orchestr pro finále 2010. Rok 2009 přinesl velký úspěch 
této ojedinělé pěvecké soutěţe. Dvacetičlenná porota ve finále 19.12.2009 vybrala jednohlasně svého nominanta a vítěze ceny poroty Pavla Calltu na účast v 
největší mezinárodní soutěţi talentů v Evropě-Carpathia festival. Nominován byl i nevidomý Radek Ţalud z Českých Budějovic. Buhuţel ho porota nevybrala. Festival 
se konal 19.-25.5.2010 v polském Rzsesowě. Ano, mezinárodní porota vybrala mezi 8500 přihlášených  20 finalistů i vítěze naší poroty. Ve f inále v Polsku se tak 
střeli  zpěváci z USA, Ukrajiny, Norska, Německa, Polska, Itálie, Ázerbájdţánu, Bulharska a jiných zemí. Mezi nimi byl tedy za naší soutěţ nominován.a vybrán Pavel 
Callta. Reprezentant Jihočeského VRABČÁKA ! Jiţ nyní se můţeme zamyslet nad úrovní naší soutěţe. Koncepce nám v loňském roce ukázala, ţe je v dobrém 
směru uspokojit tak všechny přihlášené zpěváky, diváky, partnery a naši nejširší veřejnost. Veškeré informace, včetně všech moţností, přihlášky a  termínů najdete 
na www.jihocesky.vrabcak.eu. 
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62/2010 Sdruţení rodičů a přátel 
českokrumlovského 
dětského sboru 
27036821 

Dětský sborový podzim a advent 
1.10.-31.12. 2010 30 000 50 000 40% 65 10 000 10 000 

Projekt Dětský sborový podzim a advent zahrnuje pravidelné podzimní a adventní sborové koncerty: 
                                 A) 22.10.  „Tóny podzimu“ - Medvíďata s hosty v Jezuitském sále hotelu Růţe  
                                 B) 23.10.  „Podzim s písničkou“ – Lentilky a Brumlíci s hosty v městském divadle 
                                 C) 14.12.  „Já malý přicházím koledovat“ - Lentilky s hosty v městském divadle  
                                 D) 16.12.  „Nesem vám noviny“ –Brumlíci s hosty v v Jezuitském sále hotelu Růţe 
            E) 19.12. „ Čas radosti veselosti“ –Medvíďata s hosty v Jezuit. sále hotelu Růţe 
 
V říjnu a prosinci chystáme tradiční sborová vystoupení pro veřejnost v Č. Krumlově s tématicky zaměřeným programem, na která letos zveme další hosty – ostatní 
obory ZUŠ a dále Sušický dětský sbor, Úsměv Borovany a DPS Jitřenka Č. Budějovice. 
Očekáváme účast přes 250 účinkujících ve věku 5-18 let a více neţ 800 posluchačů. 
Hlavní část výdajů těchto „domácích“ koncertů činí vţdy nájemné a DPP, na které především ţádáme příspěvek. 

63/2010 
Folklórní klub-soubor 
Růţe, občanské sdruţení 
46622187 

Výchovný koncert pro mateřské školy a 1. třídy 
základních škol, Hledáme společně naše kořeny 
s písničkou a pohybem 
1.9.2010 15 050 21 500 30% 64 5 000 5 000 

     Soubor Růţe připravil společně s dětským folklórním souborem Jitřenka výchovný program pro nejmenší děti, ve kterém bychom rádi představili nevšední formou 
věci, jeţ jsou dnešním dětem velmi vzdálené. Program je postaven tak, aby se diváci bavili, ale zároveň si nenásilnou formou uvědomovali, ţe jsou i jiné druhy 
zábavy a identity, neţ jaké nabízí všední ţivot s počítačem a televizí. Pokud by se nám alespoň u některých dětí podařilo vzbudit zájem o český folklór, povaţovali 
bychom to za veliký úspěch a vklad, který se nám všem můţe v budoucnu vrátit v podobě jisté sounáleţitosti. 
Českokrumlovské folklórní soubory Jitřenka a Růţe jiţ podobnou akci v minulosti připravovaly a dostalo se jim pozitivní odezvy nejen od dětí, ale i od pedagogických 
pracovníků. 

64/2010 Dům dětí a mládeţe 
Český Krumlov 
665711 

Slavnostní koncert k 35. výročí zaloţení Jitřenky 
1.12.2010 23 800 34 000 30% 62 15 000 15 000 

     Soubor Jitřenka si v letošním roce připomene, ţe pracuje jiţ třicet pět let. Toto výročí bychom rádi oslavili na  koncertě v Městském divadle Český Krumlov. 
Připravujeme program, který bude mapovat cestu souboru od roku 1975 do současnosti.  
     Případnou obdrţenou finanční částku z grantu budeme pouţívat na nájmy za divadlo, zkušebny, chtěli bychom věnovat celý jeden víkend souborovému 
soustředění.  Další  sumy peněz budeme chtít vyuţít na propagaci vystoupení. Rádi bychom v periodikách uvedli inzeráty, jeţ by na naší akci upozornily i ty, kteří jiţ 
Jitřenku nenavštěvují, ale rádi by zavzpomínali na dobu proţitou v souboru a přišli  na slavnostní koncert. Souborem prošly stovky tanečnic a tanečníků. 
     Koncert se uskuteční v prosinci 2010, počítáme tedy s tím, ţe by se stal zároveň jiţ tradičním adventním koncertem souboru Jitřenka. Tím bychom rádi rozšířili 
nabídku kulturních programů v době adventu a tato akce by nabyla na zajímavosti i pro případné návštěvníky  Českého Krumlova. 
 

65/2010 
Tomáš Baran 
48210137 

Výstava UZEL/KNOTEN - Č. Krumlov / Salzburg 
IV.  
18.9. - 24.10.2010 60 000 108 000 44% 57 10 000 10 000 
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Jedná se již o čtvrté výtvarné setkání 4 výtvarných umělců z rakouského Salzburgu a 4 českých výtvarníků tvořících převážně v Českém Krumlově. Tato výstava, 
která vždy přináší ukázku z nejnovější tvorby těchto umělců, nabízí tímto kvalitní neformální prolínání dvou tradičně podobných kultur z historicky dříve propojených 

evropských zemí. 

Je to příjemná ukázka výborné sousedské spolupráce v oboru neverbální (výtvarné) komunikace, čili naprosto přirozeného a čistého porozumění bez předsudků a 
jakýchkoliv hranic. Umělci vždy byli, jsme, a určitě budeme univerzálními světoobčany letícími napříč vesmírem, napříč historií. Literárně a hodně nadneseně řečeno. 

Je naprosto jasné, že dříve a rychleji se spojuje univerzální jazyk výtvarných symbolů, řeč barev, tísíce let poctivě stavěných pravidel kompozice a dalších základních 
stavebních kamenů, na kterých dnes stojí kultura naši civilizace, než neohrabané a mnohdy nepochopitelné postoje a činy současné společnosti, dnes již hodně 

přesycené a také bezradně postkonzumní, která už vlastně ani přesně neví – kudy, kam, jak a hlavně za kolik dál. 

A tak snahou tohoto našeho projektu a doufám i příkladem směru, ze kterého nikomu určitě nehrozí žádná nová ekonomická či ekologická katastrofa, je klidná oáza 
naplněná příjemnou tvůrčí atmosférou a porozuměním.  

Tato několikaletá spolupráce a přátelství mezi lidmi - výtvarníky nese přirozené výsledky předkládané formou této výstavy a nabízí tím transfer této pozitivní energie 
všem přátelům výtvarné kultury a návštěvníkům našeho krásného města v pozdní kulturní sezóně letošního roku. 

Výstava je doprovozena kvalitním katalogem, který v souboru osmi profilů jednotlivých umělců seznamuje s jejich rozmanitým stylem práce. 
Tato výstava je vždy vysoce hodnocena a monitorovaná významnými evropskými i světovými institucemi v oblasti výtvarné kultury a těší se také dobré publicitě 

nejen v Salzburgu a na jihu Čech. 
 

66/2010 Klub wyslouţilých 
černokněţníků 
26599830 

Krabat, Legenda o čarodějově učni 
8. - 15. 8. 2010  

 

80% 9 0 0 

Divadelní soubor Tygr v tísni provozovaný občanským sdruţením Klub wyslouţilých černokněţníků, předvede ve Mlýně ve Zlaté koruně hru Marie Novákové s 
názvem Krabat. Hra vychází u luţicko-srbských legend přelomu 17. a 18. století a byla napsána přímo pro konkrétní soubor a konkrétní prostor - zlatokorunský mlýn. 
Soubor je tvořen ţáky prvních ročníků katedry loutkového a alternativního herectví DAMU. 
 

67/2010 Společnost pro 
zachování Hořických 
pašijových her, o.s. 
26653338 

Pašijové hry léto 2010 
7.8.2010, 14.8.2010 46 500 133 500 65% 16 0 0 

Tradiční příběh, zpracovaný podle bible, vypráví o posledních dnech Jeţíše Krista. Představení prochází v jednotlivých částech spojovaných hudbou Jaroslava Krčka 
a Musica Bohemica: 
Poslední večeře s učedníky, rozjímání v zahradě getsemanské, zajetí a soud velké rady, Jidášova zrada, soud u krále Heroda, soud u Piláta Pontského, odsouzení a 
kříţová cesta ukončena ukřiţováním a zmrtvýchvstání Jeţíše Krista. 
V představení účinkuje 70 osob a jeho délka je 1,30 hodin a je překládáno do znakové řeči. 
Cílem sdruţení je pokračování v tradicích hořických pašijových her a přispívání ke kulturnímu dění v obci Hořice na Šumavě a i širšího okolí. Poskytnutí vyuţití 
volného času dětem a mládeţi, podporování osobnostního a charakterového růstu všech členů. Snaha o nadnárodní spolupráci s partnery v zahraničí, udrţování 
českého kulturního dědictví.  
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69/2010 Cultura Bohemica, 
nadační fond na podporu 
české kultury a její 
integrace ve světě 
28111095 

Celostátní literární cena 2010 
leden - 14. 11.2010 78 000 544 000 86% 58 15 000 15 000 

1. ročník celostátní literární soutěţe pro účastníky ve věku 13 aţ 25 let. Soutěţí se v oblasti povídková kniha či novela do cca 150 normostran textu. 
Soutěţící posílají svá díla do sídla Nadačního fondu Cultura Bohemica, který je předá semifinálové porotě, sloţené z literátů, kulturních publicistů atp.  Uzávěrka 
zasílání prací do semifinálového kola je 30.června  příslušného roku. 

Semifinálová porota rozhodne o deseti finalistech do 31. července příslušného roku. Díla pěti vybraných semifinalistů pak poputují zpět na českokrumlovský 
zámek, do sídla Nadačního fondu Cultura Bohemica, kde budou přidělena finálové odborné porotě. 

Finalisté budou informováni o svém postupu a pozváni do Českého Krumlova. Současně s pozvánkou na listopadový dvoudenní pobyt v Českém Krumlově, 
který vyvrcholí finálovým galavečerem, obdrţí organizační pokyny a návrh prohlášení, jehoţ podpisem a opětovným zasláním zpět nadaci Cultura Bohemica do 31. 
září 2010, umoţní pořadateli vydat svou soutěţní knihu, v případě, ţe bude vítězná. Jméno absolutního vítěze bude utajeno aţ do slavnostního finálového 
galavečera 
 

 
 
 
 
Průběh hodnocení ţádostí: 
 

 Hodnotící komise pro 2. výzvu Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2010 byla jmenována radou města ve sloţení: 
 Petr Eliáš, Mgr. Filip Putschögl, Petr Šandera, Zbyněk Toman, Ing. Jitka Zikmundová 

 Návrh hodnotící komise projednala rada města dne 16.8.2010 a zastupitelstvo města dne 26.8.2010. 

 Kritéria pro hodnocení jsou součástí schváleného Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2010. Tento materiál a další 
 informace je moţno najít na webových stránkách města Český Krumlov: www.ckrumlov.cz/granty 

 


