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Od minulého vydá-
ní Novin uplynul 
měsíc a  za  tuto 
krátkou dobu se 

pohled na  město proměnil takřka 
k  nepoznání. Příroda s  jarem uká-
zala, co dovede. Ještě, než se tak 
stalo, vyrazila do města a jeho okolí 
v  rámci každoroční akce Ukliďme 
Česko více než stovka dobrovolníků, 
aby po nás uklidili skoro dvě a půl 
tuny odpadu. Patří jim za  to velký 
dík, neboť ve svém volném času při-
spěli k tomu, aby město, kde žijeme, 
vypadalo lépe.

 I radnice přichází s jarními mě-
síci s  několika opatřeními, jejichž 
cílem je, aby se obraz města měnil 
k  lepšímu a aby se v něm lépe žilo. 
Prvním je novela tržního řádu, kte-
rou sledujeme to, aby provozovatelé 
živností v centru města nabízeli své 
zboží a  služby vně svých obchodů 
způsobem, který nekazí pohled 
na  krásná průčelí historických 
domů. Přestože novela tržního řádu 
ukládá povinnost všem prodejcům 
zboží a služeb v centru, aby zažáda-
li město o schválení způsobu nabíze-
ní a vystavování zboží na fasádách 
domů, domníváme se, že se žádostí 
uspěje většina žadatelů. Nápravu 
budeme vyžadovat zejména u  těch 
prodejců, kde skrz vystavené zbo-
ží a  různé reklamní nabídky není 
prakticky vidět velkou část domov-
ního průčelí a  kde spodní partery 
domů připomínají spíše stánky 
s pouťovým zbožím.

 Druhé opatření se týká také 
centra města a  týká se zpřísnění 
pravidel povolování vjezdu moto-
rových vozidel do pěší zóny. Po řadě 
měsíců příprav a  mnoha jednáních 
s  uživateli se rada města rozhod-
la minimalizovat vjezd do  města 
v nejexponovanější denní době, a to 
mezi desátou hodinou dopolední 
a  šestnáctou odpolední. V  tomto 
čase budou mít kromě držitelů prů-
kazu ZTP, vozidel IZS povolený 
vjezd pouze bydlící v  centru a  pak 
i  vozidla taxi služby, která zajistí 
nezbytnou dostupnost pěší zóny. 
Dalším regulativním prvkem vjezdu 
do centra města, který navrhla rada 
města zastupitelům ke  schválení, je 
i zvýšení poplatku za vjezd z dvace-
ti na  sto korun. Jsme si vědomi, že 
toto zpřísnění podmínek způsobí 

čtěte také...

Jednání
zastupitelstva
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Těšte se na léto s CPDM
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Jednání se koná ve  čtvrtek 31. květ-
na 2018 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro
Online přenos sledujte 
na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

pokračovaní na str. 1

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Pěší zóna Zklidnění provozu v his-
torickém jádru Českého Krumlova 
mají přinést nová pravidla pro vjezd 
do  pěší zóny, která město nyní vydá-
vá. Od  1. května 2018 vejdou v  účin-
nost změny, které minimalizují vjezd 
do centra města, čímž zmírní neustále 
se zvyšující zatížení úzkých uliček auto-
mobilovou dopravou.

Doprava v pěší zóně je dlouhodobě 
vnímána jako problematická, zatěžuje 
běžný pohyb lidí v historickém centru, 
a proto město Český Krumlov přichází 
s novými pravidly, která přemíru vozi-
del regulují. Základem opatření se staly 
výstupy z dopravní studie, která detail-

ně zanalyzovala současný stav. „Do pěší 
zóny denně vjede zhruba 1 150 aut, což 
představuje obrovské zatížení, museli 
jsme proto učinit kroky, jak celou situa-
ci řešit, aby pěší zóna skutečně byla pěší 
zónou,“ uvádí místostarosta Josef Her-
mann. Návrh pro nový režim připravo-
valo město více než čtyři měsíce, jedná 
se o první výraznou změnu po patnácti 
letech, kdy se naposled měnily pod-
mínky provozu.

Podstata změny spočívá v  omezení 
během nejexponovanější části dne, tj. 
od  10.00 do  16.00 hodin, kdy bude 
vjezd do centra regulován na maximál-
ní možnou úroveň. Toto omezení se 
dotýká vlastníků nemovitostí, podni-
katelských subjektů a  kanceláří, které 
sídlí v centru.                   Čtěte dále na str. 3

Město vydává nová pravidla 
pro vjezd do pěší zóny

Setkání vedení města s občany

Úprava doby 
nočního klidu
redakce 

Vyhláška Zastupitelstvo města 
schválilo obecně závaznou vyhláškou 
změny ve stanovení doby nočního klidu. 
V období od 15. června do 15. září kaž-
dého roku vždy v pátek, sobotu a v den 
předcházející dni pracovního klidu se 
začátek doby nočního klidu posunul 
z 22. hodiny na 24. hodinu. Tento posun 
také platí v době konání Slavností pěti-
listé růže, Svatováclavských slavností, 
Kouzelného Krumlova a  Mezinárodní-
ho hudebního festivalu Český Krumlov. 
Dále je posunuta doba začátku nočního 
klidu z  22. hodiny na  1. hodinu dne 
následujícího každého 31. 12. Úprava 
se vztahuje na  celé území města, tedy 
nejen na  oblast městské památkové re-
zervace, jak tomu bývalo dosud. Dohled 
nad dodržováním nočního klidu prová-
dí Městská policie Český Krumlov.

redakce

Rekonstrukce V  prostoru autobu-
sového nádraží se naplno se rozjely sta-
vební práce a místo terminálu se tak stává 
na  několik měsíců staveništěm. Provoz 
nádraží není po celou dobu rekonstruk-
ce přerušen, což je z  hlediska dopravy 

a ekonomiky výhodné. Určitá omezení, 
např. ve  změně umístění nástupních 
a  výstupních míst pro jednotlivé spoje 
a linky však rekonstrukce přináší. Děku-
jeme všem cestujícím za shovívavost! 

Aktuální informace k  rekonstrukci 
terminálu jsou k dispozici na webových 
stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

Začaly práce na rekonstrukci 
autobusového nádraží

Foto: archiv města
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Radka Ondriášová
Odbor financí

Poplatky Odbor financí upozorňu-
je občany s  trvalým pobytem v  České 
Krumlově, že stejně jako v předchozím 
roce mají povinnost uhradit místní po-
platek za  provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních odpadů 
v termínu do 31. 5., sazba poplatku činí 

pro letošní rok 600 Kč/poplatníka/rok.
K  31. 3. uplynula lhůta pro úhradu 

místního poplatku ze psů, který má 
povinnost uhradit každý držitel psa s tr-
valým pobytem v  Českém Krumlově. 
Všem, kteří tak doposud neučinili, od-
bor financí 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 identifikační údaje k platbě.

V případě včas nezaplacených poplat-
ků může odbor financí jako jeho správce 
zvýšit poplatek až na trojnásobek.

S  dotazy se občané mohou obracet 
na referentky správy místních poplatků 
odboru financí, bližší informace jsou 
rovněž uveřejněny na  webových strán-
kách města www.ckrumlov.cz/obcan.

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Tržní řád Od prvního dubna vešel 
v  Českém Krumlově v  účinnost nový 
tržní řád, dle kterého mají vlastníci 
nemovitostí v centru města povinnost 
upravit vzhled průčelí domů tak, aby 
odpovídala kulturně historické hod-
notě památkově chráněných objektů. 
Pro provozovatele obchodů, restaura-
cí a  dalších služeb vydalo nyní město 
Český Krumlov doporučení, jakým 
způsobem se mají při prezentaci zboží 
a služeb řídit.

Smyslem úpravy tržního řádu je 
snaha ochránit a  zachovat jedinečný 
historický ráz centra města, který se 
v množství nabízeného zboží místy vy-
trácí. V  novém řádu jsou promítnuty 
změny ve způsobu nabízení a prodeje 
zboží i  služeb mimo provozovnu, tj. 
na  zdech domů, okenicích, konstruk-
cích, stojkách před obchody apod. 
V městské památkové rezervaci a dal-
ších vnitřních částech města bude je-
jich podoba v  jednotlivých případech 
regulována souhlasem rady města. 
Tato jednorázová povinnost požádat 
o  souhlas se způsobem prezentace se 
týká všech subjektů v  centru města, 
které nabízejí zboží a služby mimo pro-
vozovnu.

„Jedná se nejen o stojky, cedule a zboží 
na  věšácích, ale také o  fotografie zobra-
zující pokoje hotelů, nabídku výletů, zá-
jezdů, pronájmu sportovního zařízení 
apod. a  také samolepky s  informací, že 
v  provozovně jsou přijímány platební 
karty a je poskytováno internetové připo-
jení,“ vyjmenovává místostarosta Josef 
Hermann.

Od  roku 2010 ve  městě platí do-
poručující pravidla pro umísťování 
přenosných reklamních zařízení a  pro 

vystavování zboží, která provozovatele 
navedou správným směrem i v souvis-
losti s  novým tržním řádem. Pravidla 
mimo jiné stanovují velikost věšáků 
a  stojanů na  maximální výšku 130 cm 
a šířku 70 cm. Stojan nesmí obsahovat 
směrové šipky a  u  provozovny může 
být pouze jeden. 

Stojany by měly být zhotoveny ře-
meslně z vhodného, historicky tradič-
ního materiálu, s vhodnou strukturou 
povrchu a  barevným zpracováním. 
Umístění a  vystavování zboží na  po-
zemku před provozovnou lze bez 
stojanu vystavit na  ploše maximálně 
jednoho metru čtverečního tak, aby 
nebránilo pohybu chodců.

Provozovatelé by neměli pokládat 
zboží na  okenní parapety domů, za-
věšovat zboží pomocí provázků, lan 
nebo háčků na  okna, okenice, dveře, 
dveřnice, vitríny a  fasády. Reklama by 
neměla přesáhnout polovinu plochy 
okenic a dveřnic. Stejně tak by neměly 
být oblepeny samolepkami okna, dve-
ře a vitríny. 

Konkrétní podobu všech doporu-
čení, doplněné vyobrazením dobré 
a špatné praxe, naleznete v dokumen-
tu uveřejněném na webu města Český 
Krumlov www.ckrumlov.cz/obcan.

Na koho se obrátit? 
Postup při vyřizování žádosti 

o  schválení vystavování zboží bude 
stejný jako při vyřizování žádosti 
o  zřízení tržního místa nebo o  zábor 
veřejného prostranství. Agendu má 
v  gesci Odbor dopravy a  silničního 
hospodářství, který ve  spolupráci 
s  Odborem památkové péče Měst-
ského úřadu Český Krumlov zajišťuje 
projednání žádosti. O konečné podo-
bě pak rozhodne Rada města Český 
Krumlov.

Termíny pro úhrady místních poplatků

Město vydalo doporučení 
k novému tržnímu řádu

těžkosti všem firmám a  institucím 
působícím v centru města, za což se 
jim omlouváme, ale nevidíme jinou 
cestu, jak zlepšit dále neúnosný stav 
pěší zóny, která jí v důsledku stovek 
projíždějících vozidel denně vlastně 
ani není. Po  vyhodnocení tohoto 
opatření bude následovat přípra-
va cílového řešení regulace vjezdu 
do pěší za pomocí výsuvných sloup-
ků a moderních digitálních techno-
logií jejich obsluhy.

Máme jedinečné historické cent-
rum, chraňme ho pro nás i další ge-
nerace a neničme ho, ať už pod tíhou 
množství aut, nebo pod tíhou zboží 
vystaveného všude kolem.    

Vedle uvedených opatření město 
v  minulém měsíci vydalo dva do-
kumenty, které se týkají stavební 
činnosti na  celém území města. 
Prvním je „Doporučení pro staveb-
níky“, které by mělo přispět všem 
stavebníkům a  jejich projektantům 
k lepší orientaci ve složitém procesu 
umísťování a povolování staveb da-
ných stavebním zákonem a dalšími 
předpisy. Jsme přesvědčeni, že tato 
„doporučení“ urychlí a  zefektivní 
projektovou přípravu staveb a  pro-
mítne se rovněž pozitivně do celko-
vého urbanismu a architektury měs-
ta, což je pro celkový obraz města 
velmi důležité.

Druhým dokumentem je „Upo-
zornění města pro vlastníky nemo-
vitostí“, kterým město vydává jasný 
signál, že při povolování staveb slou-
žících k ubytování, budou příslušné 
útvary města dbát na striktní dodr-
žování příslušných ustanovení sta-
vebního zákona a  dalších platných 
předpisů a  norem, pokud jde o  za-
jištění parkovacích míst pro vozidla 
ubytovaných osob. Chceme tak za-
bránit dalšímu zhoršování situace 
v  oblasti parkování, která se stává 
s  narůstající ubytovací kapacitou 
neúnosnou. Rovněž chceme, aby již 
nedocházelo k  transformacím ob-
jektů individuální bytové výstavby 
na  penziony a  ke  komercionalizaci 
městských čtvrtí sloužících k  rezi-
dentnímu bydlení. Více o uvedených 
normách je možné nalézt uvnitř to-
hoto čísla Novin. 

Setkání s občany
redakce 

Setkání Město Český Krumlov 
zve srdečně občany a  podnikate-
le na  setkání s  představiteli měs-
ta, které se uskuteční ve  čtvrtek  
17. května 2018 od  17.00 hodin 
v Senior klubu v ul. Vyšehrad 182. 

Přijďte diskutovat s  vedením 
města o  aktuálních tématech, 
o  dění v  Českém Krumlově, plá-
nech, rekonstrukcích, investičních 
akcích. Využijte příležitosti a  ze-
ptejte se na to, co vás zajímá.

Radka Ondriášová
Odbor financí

Zastupitelstvo města schválilo 
realizaci dalšího ročníku 
projektu Participativní rozpočet, 
jehož cílem je více zapojit 
veřejnost do rozhodování 
o životě ve městě, realizovat 
drobné projekty, které vzejdou 
od samotných obyvatel 
jednotlivých částí města. 

Rozpočet Zároveň zastupitelstvo 
navýšilo částku určenou na  projekty 
občanů na 750 tisíc korun, celková alo-
kace peněz je rozdělena do devíti oblastí 
kombinací paušální částky a částky pod-
le počtu obyvatel. 

Podmínky se nemění, obyvatelé mo-
hou přihlašovat komunitní i investiční 
projekty, které musí být realizovány 
na majetku města a v souladu s územ-
ním plánem. Musí se jednat o veřejně 
přístupné projekty dostupné všem 
obyvatelům. Projekty mohou navrho-
vat jakékoliv fyzické či právnické osoby 
bez ohledu na trvalé bydliště. Do pro-
gramu není prozatím zahrnuto území 
městské památkové rezervace, které je 
dlouhodobě podporováno prostřed-
nictví jiný zdrojů, např. z  programů 
regenerace.

Své projekty budete moci přihlašo-
vat prostřednictvím webové aplikace 
od  1. do  30. června 2018. Následně se 
uskuteční setkání s občany a navrhova-
teli projektů a  na  podzim hlasováním 
veřejnost rozhodne, které z projektů se 
realizují. 

Více informací naleznete v  příštím 
čísle Novin a  také na  webových strán-
kách města www.ckrumlov.cz/obcan.

Druhý ročník 
participativního
rozpočtu
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Pěší zóna Provoz výrazně zatěžují 
také ubytovaní návštěvníci, kteří zajíž-
dějí k penzionům a hotelům autem, zá-
cpy v uličkách způsobují i velká shuttle 
vozidla. Pro tento typ dopravy je vyme-
zen stejný čas, do centra nebudou moci 
vjet od 10.30 do 15.00 hodin. 

Neomezený vjezd budou mít po celý 
den naopak rezidenti, kteří v  centru 
bydlí. Bez omezení mohou do  pěší 
zóny také vjíždět složky integrovaného 
záchranného systému, vozidla, která 
odstraňují poruchy dodávek el. ener-
gie, vody, plynu apod. a  držitelé karet 
ZTP. Neomezený vjezd bude platit pro 
vozidla taxi, která mohou zajistit službu 
těm, kteří do  centra v  uvedenou dobu 
vjet nemohou, například hotelovým 
hostům či podnikatelům.

Rada města také navrhla zvýšit 
poplatky za  vydání povolení k  vjez-
du do  pěší zóny; zákon o  místních 
poplatcích umožňuje maximální výši 
za  jednorázový vjezd 200 korun, nic-
méně rada navrhuje zvýšení z 20 korun 
na  100 korun; pro taxi za  nepřetržitý 
vjezd 2000 korun měsíčně a  vozidla 
shuttle zaplatí 1500 korun za měsíc. Po-
platky projednalo zastupitelstvo města 
na dubnovém jednání. (Pozn. red.: Uzá-

věrka Novin proběhla před jednáním 
zastupitelstva, informaci o  schválení 
poplatků naleznete na  www.ckrumlov.
cz/obcan.)

Bez povolenky, tedy zdarma zůstá-
vá vjezd zásobovacím vozidlům, která 
do centra mohou mezi 19. a 10. hodinou. 

Záměr uvedení nových pravidel již 
od  února prodloužila četná jednání 
s podnikateli, abonenty a dalšími zain-
teresovanými, kterých se vjezd do vnitř-
ního městě týká, konečná podoba pra-
videl tak vejde v účinnost od 1. května 
2018. 

„Podnikatelé v  cestovním ruchu se dle 
svých slov dokážou se změnami vypo-
řádat, nicméně předmětem kritiky je ne-
vhodné načasování nových regulí. Jsme si 
vědomi, že nová omezení přicházejí na za-
čátku sezóny, což mnohým ubytovatelům 

může zkomplikovat informovanost hos-
tů,“ uvádí místostarosta Josef Hermann.  

Zavedení omezení je první etapou, 
kdy město ověří, jak opatření fungují, 
do jaké míry se provoz v pěší zóně zklid-
ní, nebo naopak, zda nadměrně nena-
roste v  čase povolených vjezdů. Tento 
pilotní projekt by měl vést ke  koneč-
nému řešení výsuvných sloupků umís-
těných na třech vjezdech do pěší zóny. 
Sloupky by měly být řízeny chytrým 
systémem, který uživatelům umožní 
například nákup povolenek přes inter-
net nebo mobilní aplikaci. 

Celému procesu bude předcházet 
zpracování technické studie, stanoviska 
památkové péče a  další náročné admi-
nistrativní postupy, proto by k samotné 
realizaci sloupků mohlo dojít v příštím 
roce. 

Nová pravidla pro vjezd do pěší zóny

Lenka Kolářová
oddělení rozvoje 

a kontroly veřejných zakázek

Výměna V  březnu byla firmou Jiří 
SVÁČEK – Videall projekt vyhotovena 
projektová dokumentace pro stavbu 
(dále jen PDS) „Výměna čerpací stanice 
odpadních vod v Novém Spolí“. Na vy-
hotovení této PDS získalo město dotaci 
z  Jihočeského kraje ve  výši 30.000 Kč. 
Celkové výdaje na PDS činily 75.625 Kč 
včetně DPH. Samotný projekt výměny 
čerpací stanice odpadních vod proběh-
ne do 5. 6. 2020, tedy do tří let od přidě-
lení dotace na PDS, což je také podmín-
ka, za které město dotaci obdrželo.

Výměna 
čerpací stanice 
odpadních vodredakce

Upozornění Všichni jistě vnímáme, 
že dopravní situace na  území města je 
stále komplikovanější a přispívá k tomu 
i  nekázeň ubytovaných osob, které svá 
vozidla odstavují zcela nahodile a  dle 
vlastního uvážení – pokud možno co 
nejblíže místu, kde jsou ubytováni. 
Tímto způsobem jsou obsazována místa 
původně určená pro parkování obyvatel 
v  sídlištích, parkovací místa vyhrazená 
u  prodejen či nákupních center, podél 
místních komunikací v  městské části 
Horní Brána, Špičák a Plešivec a v dal-
ších obytných zónách, včetně parko-
vacích míst podél státní komunikace. 
Popsaný stav prokázaly dlouhodobě 
prováděné kontroly.

Řada poskytovatelů ubytovacích slu-
žeb nerespektuje povinnosti vyplývající 
z  příslušných povolení vydaných zdej-
ším stavebním úřadem, popř. neučinila 

dostatečná opatření v  tom smyslu, aby 
ubytovaní hosté využívali výhradně 
parkovací místa určená pro tu konkrétní 
nemovitost. 

Jedná se o  dlouhodobě neúnosnou 
situaci, neboť nekázeň při odstavování 
vozidel ubytovaných hostů na místech, 
která nejsou k  tomu určena, nejen že 
nelze nadále akceptovat, ale především 
způsobuje řadu problémů občanům 
města Český Krumlov, kteří často nema-
jí možnost svoje vozidlo zaparkovat.

V  této souvislosti vydalo město 
upozornění, které se týká nově povo-
lovaných ubytovacích zařízení a  jejich 
povinnosti zajištění parkovacích míst.  
Tímto dokumentem chce město upo-
zornit především vlastníky (a  provozo-
vatele) ubytovacích zařízení na  jejich 
povinnosti vyplývající ze zákona a pro-
váděcích předpisů. 

Předpisy jasně deklarují, že parkovací 
stání je nutno vyřešit především na  po-

zemku u  stavby. V  případech, kdy je to 
z  prostorových, či jiných závažných dů-
vodů vyloučeno, lze pro parkování využít 
i další pozemky – v  takovém případě se 
při posuzování polohy takových pozem-
ků použije doporučení z příslušné ČSN.

Při povolování staveb ubytovacích zaří-
zení je také povinnou součástí projektové 
dokumentace výpočet potřebného počtu 
parkovacích míst. Současně musí být 
popsáno, jakým způsobem (především 
na  jakém místě) budou potřebná parko-
vací místa zajištěna. Pokud nelze umístit 
parkovací stání na pozemku u stavby, musí 
vlastník doložit: 1) smlouvu o  zajištění 
konkrétního počtu parkovacích míst uza-
vřenou s  vlastníkem (provozovatelem) 
parkoviště a  2) závazné stanovisko Od-
boru dopravy a  silničního hospodářství, 
jehož součástí je podmínka, že parkovací 
místa budou pro tento účel označena.

Celé znění upozornění je k dispozici 
na www.ckrumlov.cz/obcan. 

redakce

Doporučení Prakticky veškerá sta-
vební činnost na  území obce podléhá 
zejména stavebnímu zákonu a musí re-
spektovat platný územní plán. Protože 
orientovat se v  této problematice není 
vůbec jednoduché ani pro odborníky, 
vydává město „Doporučení pro staveb-
níky“. Jejich smyslem je pomoci všem 
vlastníkům nemovitostí, investorům 
a  stavebníkům v  lepší orientaci v  pro-
cesu umísťování a  povolování staveb 
a jejich plánování. 

Tato metodická pomůcka vede sta-
vebníky, jak mají jednat v  konkrétních 
situacích, s  kým je třeba konzultovat 
záměr při koupi pozemku, nebo kde 
naleznou potřebné formuláře. Příručka 
srozumitelným způsobem vysvětluje 
postupy, kdy a jak se mají pustit staveb-
níci do projektové dokumentace, nebo 
kdo posuzuje navržený záměr, kdo se 
k  němu vyjadřuje, kdo jej schvaluje 
a  vydává závazná stanoviska. Doku-
ment se také zaměřuje na přiblížení po-
zice městského architekta. Dodržením 
těchto postupů stavebníci předejdou 
mnoha případným nedorozuměním 
a  vyhnou se riziku, že závazné stano-
visko bude negativní a  stavbu nebude 
možno realizovat.

Celé znění doporučení a rozpis konzul-
tačních dní městského architekta je k dis-
pozici na www.ckrumlov.cz/obcan.

Upozornění pro vlastníky nemovitostí

Doporučení 
pro stavebníky

Jeden z vjezdů do pěší zóny u Městského divadla. Foto: archiv města
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Václava Šnokhousová
MFF Jeden svět

V týdnu od 19. do 24. března se 
v Českém Krumlově uskutečnil  
8. ročník Mezinárodního filmového 
festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět. 

Festival Po  celý festivalový týden 
měly školy z  města i  širokého regio-
nu příležitost navštívit školní projek-
ce. Na  čtyřech promítacích místech 
(v  Boudě, v  sále gymnázia, v  divadle 
a v Klášterech) se podařilo zorganizovat  
33 promítání s  moderovanou deba-
tou pro více než 1200 žáků základních 
a středních škol, kteří přišli v doprovodu 
svých učitelů. 

Projekce pro veřejnost se opět konaly 
v prostorách Městského divadla. Festival 
je již několik let otevřen i zahraničnímu 
publiku, filmy byly proto promítány 
s  titulky v  angličtině a  některé debaty 
byly tlumočeny. Téměř 500 diváků letos 
zhlédlo 8 filmů. K vrcholům festivalu již 
tradičně patřily sobotní projekce.  Divác-

ky nejúspěšnějšími byly snímky Mečiar, 
ke  kterému přijela promluvit režisérka 
Tereza Nvotová, a  zakončovací doku-
ment Rebelská střední v Berlíně. 

Nedílnou součástí festivalu byly dis-
kuze s hosty. Velké oblibě se těšily sky-
pové debaty, které dovolují divákům 
potkat se s  tvůrci filmů „na  dálku“. Vý-
znamnou roli mají i hosté – odborníci. 
Letos mezi nimi byli například hydro-

biolog Jiří Peterka a Libor Dvořák, spe-
cialista na postsovětský prostor. 

Organizátoři si dali zvláště záležet 
na  doprovodném programu. Ten zahr-
noval, kromě tradičního benefičního 
koncertu, také filmový workshop s  re-
žisérem Jaroslavem Kratochvílem nebo 
panelovou debatu na téma Trvale udrži-
telný turismus v Českém Krumlově. 

Nechyběl ani happening na náměstí, 

při kterém dobrovolníci festivalu kre-
ativním způsobem upozornili kolem-
jdoucí na  téma festivalu – AKTUALI-
ZACE SYSTÉMU. Úplnou novinkou 
letošního festivalu pak bylo vydání Fes-
tivalových novin, které dovolily divá-
kům nahlédnout hlouběji pod pokličku 
festivalového hrnce. 

MFF Jeden svět by v Českém Krum-
lově nemohl proběhnout bez laskavého 
přispění řady institucí, firem a  dalších 
subjektů. Kromě spolupořádajících 
organizací – Centra pro pomoc dě-
tem a  mládeži o.p.s,, Gymnázia Český 
Krumlov a  společnosti Člověk v  tísni, 
o.p.s. – jsou to:  město Český Krumlov, 
Jihočeský kraj, MŠMT ČR, ČEVAK, 
Vlašský dvůr, WIP, Studijní centrum, 
Kláštery Český Krumlov, Městské diva-
dlo a Českokrumlovský rozvojový fond. 

Nad festivalem již tradičně převzali 
záštitu starosta města Dalibor Carda 
a  senátor Parlamentu České republiky 
Tomáš Jirsa. Díky všem výše zmíněným 
podporovatelům má festival své mís-
to mezi důležitými kulturními akcemi 
ve městě i celém regionu. 

MFF Jeden svět 2018 se opět těšil přízni publika

Vlastimil Kopeček
CPDM Český Krumlov 

Přípravy V  českokrumlovském 
Centru pro pomoc dětem a  mládeži 
o.p.s. jsou v plném proudu přípravy pro-
gramů pro děti a mládež, které se usku-
teční v období letních školních prázdnin.

Část prázdninových aktivit je cíle-
na přímo na  konkrétní účastníky, se 
kterými CPDM pracuje v  průběhu 
školního roku. Další část programů je 
pak přístupná dle zájmu všem dětem 
a mládeži.

První z otevřených akcí je určena dě-
tem ve věku 7 až 16 let. Jde o již tradiční 
letní dětský tábor „Prázdniny v  po-
hybu“ (19. ročník), který se uskuteční 
ve dnech 12. až 25. srpna 2018. Mís-
tem tábora je již několik let stanová zá-
kladna nalézající se v překrásném koutě 
jižních Čech, v  blízkosti obce Čeřín 
u Rožmitálu na Šumavě. Uprostřed hlu-
bokých lesů děti zažijí dobrodružství 
při táborových hrách, splují část řeky 
Vltavy na  raftech, večery stráví s  kyta-
rou u plápolajícího ohně a pod plátěnou 
střechou budou usínat s bubláním poto-
ka za hlavou. 

Druhý prázdninový program je určen 
mládeži především ve  středoškolském 
věku (15 až 19 let). Jde o mezinárod-
ní projekt přeshraniční spolupráce 
mládeže, který se uskuteční od 27. srp-
na do 2. září 2018 na turistické základně 
v  Zátoni u  Rožmberka nad Vltavou. 
Tohoto projektu se v  zúčastní týmy 
mladých lidí ze Slovenska, Slovinska, 
Rakouska a Česka. Program je zaměřen 
na práci s moderními médii –  filmem, 
animovaným filmem, fotografií, roz-
hlasovým vysíláním ad. V  programu 
projektu však účastníci najdou také vý-
tvarné programy a užité řemeslo. 

Účastnické přihlášky (a bližší info) 
na  letní tábor „Prázdniny v  pohybu“ 
a na „mezinárodní projekt přeshraniční 
spolupráce mládeže“ zájemci naleznou 
na webu: www.cpdm.cz.  

Třetí prázdninovou aktivitou je pro-
gram „V Boudě proti nudě“. Uskuteční 
se od 2. do 4. července 2018 v areálu za-
hrady CPDM a je určen především dě-
tem (místním i  odjinud), které budou 
na  počátku hlavních prázdnin přímo 
ve  městě Český Krumlov. Tento pro-
gram je volně přístupný – není nutné se 
přihlašovat.    

Letní prázdniny 
s českokrumlovským CPDM

Happening na náměstí Svornosti v rámci festivalu Jeden svět. Foto: archiv města

•	 Vývoz	septiků,	žump,	
odpadních	jímek,									
domácích	ČOV

•	 Likvidaci	tukových	lapolů

•	 Čištění	domovních	
kanalizačních	přípojek								
od	profilů	DN	150

•	 Čištění	uličních	dešťových	
vpustí

tel.:	380	722	620,	728	841	212	

Provozní	středisko	Krumlovsko
Chvalšinská	236	
381	01	Český	Krumlov

hlášení	poruch:	800	120	112																				
infolinka:	844	844	870
e-mail:	info@cevak.cz

		

ČEVAK		a.s.	
nabízí
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na měsíc květen jsme pro vás opět 
připravili další novinky z  fondů 
naší knihovny, tentokrát se zamě-
řením na tituly nominované na vý-
roční knižní ceny Magnesia Litera 
2018. Pevně věříme, že si vyberete. 
A pokud vám tato nabídka nestačí 
a chcete se podívat na další novin-
ky, navštivte web www.knih-ck.cz 
a vyberte si z našeho on-line kata-
logu. Přejeme příjemné chvíle při 
čtení.

Faulerová, Lucie: 
Lapači prachu
Románový debut mladé autorky. 
Text je hlubokou a  věrohodnou vý-
povědí o životě dnešní mladé ženy.

Pánek, Josef: 
Láska v době globálních
klimatických změn
Vtipná novela, originální tématem 
i  formou. Autor se v  ní zamýšlí nad 
problémy současného globalizova-
ného světa.

Ó Cadhain, Máirtín:
Hřbitovní hlína
Experimentální groteskní román, 
patřící ke klasice irské literatury. Do-
čkal se též filmového a  divadelního 
zpracování. Čtenáři ocení vynikající 
překlad z irského nářečí.

Verner, Miroslav: 
Abúsír
Publikace seznamuje se současnými 
výsledky výzkumů českých egypto-
logů v srdci pyramidových polí staro-
věké Memfidy.

Šrámková, Jana: 
Bratři v poli
Vyprávění o  velkém přátelství dvou 
zvířátek. Zábavná i  poučná knížka 
určená pro společné čtení rodičů 
a dětí.

Ouředník, Patrik: 
Antialkorán
Úvahy o islámu a islamismu. Pozor-
nost je rovněž věnována vztahům 
mezi západní kulturou a  islámskou 
civilizací. 

www.knih-ck.cz

Kateřina Viktorová
Mezinárodní hudební festival 

Český Krumlov

Festival Dvacátý sedmý roč-
ník MHF Český Krumlov nabídne  
26. července koncert souboru Cigánski 
Diabli, jednoho z  nejlepších orchestrů 
v kategorii etno a world music. Spolu se 
skupinou Čarovné Ostrohy uvedou ta-
nečně-hudební představení inspirované 
operou G. Bizeta s  názvem „Carmen 
Fantasy by Gypsy Devils“. Jejich zpraco-
vání přináší zcela nový pohled na tento 
klasický příběh lásky. Autenticitu příbě-
hu umocňují cikánské písně a  hudba, 
které zároveň podtrhují temperament 
a emocionalitu hlavní hrdinky. Vystou-
pení je doplněno dynamickým mixem 
tanečních stylů, obohacených o  prvky 
jazzu, etna i flamenca. Ojedinělé sesku-
pení s  vysokou uměleckou i  interpre-
tační úrovní Hradišťan & Jiří Pavlica, 
které v  počátcích vycházelo zejména 
z lidové tradice, dnes dospělo k nezvyk-
le širokému žánrovému záběru, který 
představí i  na  svém koncertu 2. srpna. 
Swingový večer ve  stylu Las Vegas 
s  názvem „Keep Swinging!“ připravil 
zpěvák Jan Smigmator. Spolu s  RTV 
Big Bandem Felixe Slováčka v  něm 4. 
srpna zahrají slavné písně Richarda 
Rodgerse a Lorenze Harta, Duka Ellin-
gtona, Michela Legranda, Cola Portera, 
Irvinga Berlina, Franka Sinatry, Elly 

Fitzgerald, Tonyho Bennetta, Barbry 
Streisand, Deana Martina a  především 
George Gershwina. Hosty koncertu 
budou multižánrová zpěvačka Dasha, 
„německý Sinatra“ Tom Gaebel a taneč-
ní skupina Pop Balet. Pro návštěvníky 
bude připravena také afterparty s  casi-
nem Falešných hráčů, kde se bude hrát 
ruleta, poker, blackjack, electroswingo-
vým DJ, tanečním parketem s  výukou 
swingového tance, degustačním barem 
a večerním rautem. Letošní muzikálový 
večer připomene sté výročí narození 
vynikajícího amerického skladatele 
a dirigenta Leonarda Bernsteina. Sólis-
té z Broadwaye – Christiane Noll, Dee 
Roscioli, Hugh Panaro a Darius de Haas 
– za doprovodu Severočeské filharmo-
nie Teplice pod vedením Američana 
Randalla Craiga Fleischera zazpívají 28. 
července ukázky z Bernsteinových slav-
ných děl On the Town, Candide, West 

Side Story a dalších. Závěr festivalu 11. 
srpna bude patřit Česko-slovenské-
mu večeru ke  stému výročí republiky, 
na němž vystoupí populární Čechomor 
a slovenská Lúčnica. Hlavními hvězda-
mi festivalu jsou Piotr Beczała a Sondra 
Radvanovsky, patřící k absolutní světo-
vé špičce. Beczała je jedním z nejvyhle-
dávanějších lyrických tenoristů součas-
nosti, oceňovaný nejen pro krásný hlas, 
ale také pro vášeň, se kterou se dokáže 
vtělit do postav, jež představuje. Sondra 
Radvanovsky je považována za  jednu 
z  nejlepších verdiovských interpretek. 
Emocionalita a  mimořádně nádherná 
barva jejího hlasu, bezchybná technika 
a osobní prožití každé postavy z její in-
terpretace činí nezapomenutelný oper-
ní zážitek. Na programu jejich krumlov-
ského koncertu 21. července nebudou 
chybět árie Rusalky a Prince, které mají 
oba pěvci ve svém repertoáru.  

Festival plný žánrů – opera, klasika,
swing, muzikál i folklór

Ženou Českokrumlovska se stala Alena Nováková z Chlumu 
u Křemže Z třiadvaceti nominovaných žen v letošního ročníku výzvy Žena Českokrum-
lovska vybrala porota vítězku Alenu Novákovou z Chlumu u Křemže. Slavnostní vyhlášení 
proběhlo na galavečeru MODA Fashion Days[s], který je oslavuje ženskou výjimečnost, 
um a krásu. Alena Nováková vede mateřské centrum v Křemži, ve kterém pořádá akce pro 
děti. Pracuje pro seniory a handicapované, pořádá příměstské tábory a vede malé skautíky. 
Vítězce gratulujeme!

redakce

Brilantně aranžované známé melodie 
a  skvělou podívanou můžete očekávat 
25. května 2018 v  Zámecké jízdárně, 
kde vystoupí temperamentní vokální 
uskupení 4TET. Scéna, kostýmy, projek-
ce, elegance a  specifický humor potěší 
diváky všech generací. Koncert 4TETu 
je opravdu ojedinělý na  české scéně. 
Předprodej vstupenek v síti Ticketportal 
a v Infocentru Český Krumlov. 

4TET v Krumlově

Foto: archiv 4TETu

Soubor Cigánski Diabli.  Foto: archiv festivalu

Vítězka Alena Nováková s porotci výzvy Daliborem Cardou, Jitkou Zikmundovou, Janou
Holcovou, Alenou Švepešovou, Jiří Olšanem a Janem Palkovičem.        Foto: Jakub Dvořák
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Oldřich Hluško
Paventia z.s

Konference Dne 6. 4. 2018 pořá-
dala nezisková organizace Paventia z.s.  
v hotelu Bellevue v Českém Krumlově 
pod záštitou hejtmanky Jihočeského 
kraje Ivany Stráské a  pod záštitou Ho-
norálního konzula České republiky 
na  Sicílii Andrea Marchione meziná-
rodní lékařskou konferenci tematicky 
zaměřenou na  pre-hepatální portální 
hypertenzi a speciální metodu kauzální 
léčby pod názvem „MESO-REX-BY-
PASS“, kterou před více než 20 lety 
vymyslel speciální host konference 
prof. Jean Claude H. De Ville De Goyet, 
lékař pocházející z  Belgie, v  současné 
době působící na  soukromé klinice 
ISMETT v Palermu. O speciální meto-
dě již přednášel v mnoha zemích světa 
a naučil ji již několik specialistů. V Čes-
kém Krumlově ji měl možnost předsta-
vit účastníkům konference, mimo jiné 
i  lékaři Pavlu Pilerovi z  Centra kardi-
ovaskulární a  transplantační chirurgie 
v Brně, kterého metoda zaujala natolik, 

že přislíbil svou osobní angažovanost 
v  šíření této speciální metody v  České 
republice. Konference se účastnili lékaři 
z různých odvětví – pediatři, gastroen-
terologové, chirurgové, radiodiagnostik 
a  další, dále zdravotnický personál, ro-
diče dětí s  touto diagnózou. Své místo 
na konferenci zaujali i pracovníci Všeo-
becné zdravotní pojišťovny a pracovníci 
v  neziskovém sektoru. Účastníci kon-
ference měli možnost slyšet postupy 
v rámci tohoto onemocnění jak v České 
republice, tak i  ze zahraničí, možnosti 

úhrady zákroku v  zahraničí z  pohledu 
zdravotní pojišťovny a  psychosociální 
dopady onemocnění nejen na pacienta 
samotného, ale i na jeho rodinu a blízké 
okolí, které přednesla Marie Hluško-
vá. Zpestřením programu byla módní 
přehlídka Hala Bala Boutique. Nejdů-
ležitějším výstupem z  konference je 
počátek dlouhodobější spolupráce čes-
kých lékařů s prof. De Ville v otázkách 
této diagnózy a její kauzální léčby, dále 
opakování stejné konference v  Praze 
a Palermu.

Mezinárodní lékařská konference
redakce

Soutěž Čtenáři Novin města Český 
Krumlov mohou soutěžit o  čtyři karty 
Český Krumlov Card. Karta poskytuje 
volný vstup na výstavy a do expozic cel-
kem pěti památek v centru města. Kon-
krétně do  Hradního muzea a  zámecké 
věže, Regionálního muzea v  Českém 
Krumlově, Musea Fotoateliér Seidel, 
Egon Schiele Art Centra, vybraných ex-
pozic Klášterů Český Krumlov. Platnost 
karty je 12 měsíců od  prvního využití, 
nejdéle však do  konce roku 2018, více 
na www.ckrumlov.cz/card.

Soutěžní otázka: Kolik sloupů 
lemuje vyhlídkový ochoz zámecké 
věže?

Správné odpovědi zasílejte na e-mail  
noviny@mu.ckrumlov.cz do 20. května 
2018.

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.

Martin Neudörfl
Schwarzenberská granátnická garda

Film Již v roce 2016 u příležitosti 200. 
výročí založení tradice pašijových her 
v Hořicích na Šumavě uveřejnil Archiv 
Schwarzenberské granátnické gardy 
článek, ve kterém jsme popsali zapojení 
krumlovských granátníků do hořických 
pašijí léta Páně 1912. V  rámci souvise-
jícího výzkumu, který se vedle studia 
archiválií soustředil i  na  dohledávání 
zmínek o hořických pašijích v tehdejším 
tisku po celém světě, jsme v případě re-
šerší zaměřených na americký tisk přelo-
mu 19. a 20. století získali velké množ-
ství informací o  premiéře a  následném 
několikaletém promítání vůbec prvního 
filmu, který kdy byl na území České re-
publiky natočen a  jenž se zároveň stal 
prvním velkofilmem mezinárodní pro-
dukce v dějinách, s názvem The Horitz 
Passion Play neboli Hořický pašijový 
film.

Tento první film pořízený na našem 
území byl natočen v Hořicích na Šuma-
vě mezinárodním týmem pod vedením 
Dr.  Williama Freemana v  roce 1897 

s cílem zaznamenat světoznámé hořické 
pašijové hry na nedávno vynalezené ka-
merové zařízení a následně promítat vý-
sledný filmový záznam v rámci unikátní-
ho přednáškového turné po Spojených 
státech amerických a  Kanadě. Hořický 
pašijový film o  konečné délce neuvěři-
telných 1500 m měl premiéru ještě té-
hož roku, v pondělí 22. listopadu 1897 
ve  Filadelfii v  Pensylvánii, kde jakožto 
údajně nejlepší z „živých obrazů“, které 
kdy byly v  Americe do  té doby promí-
tány, zaznamenal fenomenální úspěch. 
Během následného turné po Spojených 
státech se Hořický pašijový film stal ce-
lostátní senzací a jeho veřejná promítá-
ní představovala pro mnohá americká 
města největší kulturní událost roku.

The Horitz Passion Play je dnes bez 
ostychu označován za  historicky první 
americký „blockbuster“ a zároveň první 
velký úspěch rodícího se filmového prů-
myslu v  Severní Americe. Přes veškerý 
svůj význam a prvenství byl však tento 
filmový klenot od 2. poloviny 20. stole-
tí považován historiky za  ztracený. Pro 
množství nashromážděného materiálu, 
jak dobového, tak i odborného charak-

teru, se Archiv SGG v roce 2016 pokusil 
upřesnit osud tohoto filmu a  zároveň 
dohledat samotný filmový materiál – 
stejně jako v případě předchozích poku-
sů, které se soustředily výhradně na do-
hledání jednoho konkrétního filmu, byl 
ovšem i náš pokus od počátku odsouzen 
k nezdaru.

V dubnu 2018 jsme se v rámci sepa-
rátního výzkumu pustili do  evidence 
historických filmových materiálů, které 
vznikly na  našem území před rokem 
1948 a jež by na základě několika zjiště-
ní mohly obsahovat záběry schwarzen-
berských granátníků. Rozhodli jsme se 
postupovat systematicky a  s  ohledem 
na  fakt, že rokem vzniku vůbec prv-
ního filmu na  území našeho regionu 
jižní Šumavy, tj. Hořického pašijového 
filmu, byl rok 1897; jako období naše-
ho výzkumného zájmu jsme přirozeně 
stanovili léta 1897 až 1948. Přestože 
v  roce 2016 bylo naše několikaměsíční 
pátrání po  Hořickém pašijovém filmu 
bezúspěšné, hned v  první den rešerše 
šířeji zaměřené na ranou filmovou pro-
dukci ve vztahu k Čechám jsme v digi-
tálních sbírkách španělského minister-

stva kultury nečekaně objevili snímky, 
které jsme na  základě informací zná-
mých archivu od  roku 2016 již během 
první projekce bezpečně poznali jako 
části dokumentárního úvodu ztracené-
ho Hořického pašijového filmu.

S  velkou radostí proto můžeme 
oznámit, že nejméně tři snímky ucho-
vávané ve  španělských sbírkách jako 
separátní filmy neznámého původu se 
Archivu Schwarzenberské granátnické 
gardy podařilo v  dubnu 2018 identi-
fikovat jako původní scény z  prvního 
filmu pořízeného na  českém území. 
Konkrétně se jedná o  záznamy prů-
vodu herců před Pašijovým divadlem, 
společného tance svatebčanů v  Hoři-
cích na  Šumavě a  dále hořických žen 
peroucích prádlo. Na  čtvrtém sním-
ku, který rovněž považujeme za scénu 
z tohoto filmu, avšak jehož původ jsme 
prozatím nebyli schopni jednoznačně 
prokázat, jsou ženy pracující na  poli. 
Doposud identifikované scény z  jeho 
úvodní části již samy o sobě představu-
jí pro naše společné historické dědictví 
artefakty skutečně nevyčíslitelné hod-
noty.

The Horitz Passion Play – nečekané nalezení části 
prvního filmu pořízeného na našem území

Soutěž o Český
Krumlov Card

Profesor Jean Claude H. De Ville De Goyet.  Foto: Oldřich Hluško
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Věra Pazderková
průvodkyně v Českém Krumlově

Pamětní desky Když jsem před 
67 lety přišla po  studiu knihovnictví 
„budovat vysídlené pohraničí“, zajíma-
la jsem se o  to, jak se zde žilo starým 
pamětníkům. Při své práci knihovnice 
jsem se s  nimi pravidelně setkávala, 
vznikla z toho řada krásných vzpomínek 
i přátelství. Dost mne ale mrzí, že dnešní 
obyvatelé vědí tak málo o nedávné mi-
nulosti Českého Krumlova. Nebudou-li 
vzpomínky zachyceny hned, tak až pa-
mětníci odejdou, nebude je znát nikdo. 

Protože jsem již 40 let aktivní prů-
vodkyní, pociťuji velmi nemile, jak se 
dnešní průvodci – hlavně cizí – ve městě 
chovají. 

Zastavují se při výkladu na  nejfrek-
ventovanějších místech, uprostřed ulic 
Horní, Radniční, na Latránu. Vůbec jim 

nevadí, že za nimi stojí řada aut se spuš-
těnými motory a nešťastní místní, kteří 
spěchají a  nemohou projít. Všichni to 
v sezóně známe. 

Když jsem sestavila a  již několikrát 
uskutečnila literární vycházku nazvanou 
„Český Krumlov očima umělců, kteří 
svým dílem oslavili naše město“, chtěla 
jsem v  první řadě upozornit na  to, že 
všichni průvodci hovoří jen o  dávné 
historii, ale o  nedávné historii našeho 
města nevědí nic. Navíc vodí všechny 
návštěvníky jen po hlavních ulicích, kte-
ré jsou pak přeplněné. 

Já jsem však úmyslně své poslucha-
če vedla postranními ulicemi, kde jsme 
měli klid. Mnozí se přiznali, že těmito 
končinami v životě nešli. Znali většinou 
jména umělců, o kterých jsem hovořila, 
ale vůbec nevěděli, kde žili. 

Můj úmysl byl splněn – oživili jsme 
zajímavá místa, kam návštěvníci má-

lokdy zamíří, a  ulevili přeplněným 
ulicím. Spontánně mezi posluchači 
vznikl návrh, aby na  domech význač-
ných umělců byly umístěny pamětní 
desky. Návrh podpořil i  výbor KČT 
Start a  pověřil mne jednáním s  vede-
ním města. 

Rada města opravdu návrh projedna-
la a osobním dopisem starosty Dalibora 
Cardy ze 17. 1. 2018 schválila jeho rea-
lizaci. Začali jsme tedy řešit řadu orga-
nizačních úkolů a mohu říci, že se nám 
je daří postupně plnit. Všichni dnešní 
majitelé domů i  pozůstalí po  umělcích 
s umístěním souhlasí, podařilo se i  zís-
kat ke spolupráci místního umělce, kte-
rý se ještě s  mnohými setkal a  velmi si 
jich vážil. 

Do rozpočtu města je zařazeno i vy-
dání doprovodné skládačky, která tex-
tem i  fotografiemi provází jednotlivá 
zastavení vycházky. 

Bohužel se přes snahu KČT nepoda-
řilo touto trasou realizovat „městskou 
naučnou stezku“, což by bylo logickým 
završením a  zároveň by to usnadnilo 
cestu cizím návštěvníkům. Ale nevzdá-
váme se. Tak, jako nás svými podpisy 
loni podařilo podpořit schválení akce, 
tak se budeme snažit dál. 

Občané svými podpisy zároveň uká-
zali, že umístění pamětních desek zvýší 
prestiž našeho města, které si umí vážit 
umělců, kteří ho proslavili svými socha-
mi, obrazy, hudbou i  romány. Máme 
o  nich k  dispozici již tolik písemného 
i  obrazového materiálu, že bychom 
mohli vytvořit celou publikaci nebo 
stálou expozici. Je ještě mnoho dalších 
námětů, jak proslavit naše město. Každý 
by měl být účastníkem toho, aby město 
UNESCO bylo známé i svou podporou 
umění. 

Proč pamětní desky na domech umělců?

redakce

Minulý měsíc získal českokrumlov-
ský hotel Bellevue prestižní cenu 
Hotel roku 2018 Jihočeského kraje 
v  čtyřhvězdičkové kategorii. Ocenění 
uděluje společnost CZECH HOTEL 
AWARDS na  základě internetového 
hodnocení klientů. O  aktivitách ho-
telu, který se velkou měrou zapojuje 
do  občanského života v  Krumlově, 
jsme si povídali s  ředitelem hotelu 
Martinem Kocourkem.
Podle jakých kritérií se 
vyhodnocuje nejlepší hotel? 

Podle recenzí na  portálech jako je 
např. Booking.com, nebo TripAdvisor.
cz porota vyhodnocuje jednotlivé hote-
ly dle dílčích kategorií, a potom vybere, 
který z nich je nejlepší. Základem je tedy 
názor veřejnosti. 
Čím vás návštěvníci vyzdvihli?

Jsem přesvědčen, že recenze, kte-
ré jsou na  náš hotel velmi dobré, se 
opírají o  zkušenosti s  personálem. 
Můžete mít zlaté kliky a  mramorová 
umyvadla, ale když se na  vás někdo 

z  personálu mračí a  dává najevo, že 
ho vůbec nezajímáte, tak jsou zlaté 
kliky opravdu k ničemu. My máme to 
štěstí, že drtivá většina lidí tady jsou 
opravdoví srdcaři, a  tím dělají hotel 
takovým, jakým je. 
Můžete nám říct něco k historii 
budovy, v níž se hotel nachází?

Budova je ze 16. století, prapůvodně 
byla součástí opevnění. Ale co je zajíma-
vé, máme tady strašidlo, a to je popsané 
a  zdokumentované. Jmenuje se Kurt 
a  je to historicky doložitelná osobnost, 
která tu žila s  rodinou. Byl to nehodný 
syn, který svou rodinu utrápil a sám pak 
skočil z Budějovické brány. 

Jakým způsobem dává najevo, 
že je tu s vámi?

Čas od času ho senzitivnější lidé do-
káží cítit, někdo to popisuje jako nápor 
energie. Nic zlého nám ale neprovádí. Je 
to spíš takový šprýmař. 
Váš hotel je v Krumlově známý 
tím, že se velmi angažuje 
v dění městě. 

Jsme pravidelným podporovatelem 
města, slavností a  reprezentačního ple-
su. Pokud je nějaká akce, kterou město 
pořádá a my máme volnou kapacitu, tak 
ji rádi nabídneme, což se stalo v minu-
losti mnohokrát, například v rámci dis-
kuze nad strategickým plánem.

Dále pořádáme přednášky, semináře 
a  workshopy pro veřejnost. Jsme také 
partnerem Festivalu vína a  těší nás, že 
sem na  degustace přichází Krumlováci 
a nejenom turisté. 
Vaše restaurace Le Jardin 
získala loni také prestižní 
ocenění. 

Ano, stali jsme Jihočeskou restaurací 
roku. V Česku platí mýtus, že pokud je 
restaurace součástí hotelu, tak je jenom 
pro hotelové hosty, ale není tomu tak. 
Je to restaurace, která je otevřená pro 
veřejnost. Hostům nabízíme nevšední 
gastronomické zážitky, zaměřujeme se 
na  lokální dodavatele. Šéfkuchař naku-
puje ryby v  okolí a  pěstujeme si sami 
bylinky. 
Prozradíte, kdo patří mezi 
nejvýznamnější hosty, kteří 
hotel navštívili? 

Nejvýznamnější byl jistě singapurský 
prezident, ale nevšední byla i  návštěva 
thajské princezny, kdy tu byla na večeři 
a její doprovod kolem ní klečel. Hostili 
jsme také řadu velvyslanců, armádní ge-
nerály a zahraniční delegace.  

V nejlepším hotelu Jihočeského kraje straší

Ředitel Martin Kocourek s týmem hotelu Bellevue.  Foto: archiv hotelu
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Pavel Kacerovský
ČK motorsport

Rallye Závodní vozy pilotované 
těmi nejlepšími jezdci se znovu vracejí 
do  jižních Čech. Šestačtyřicátý ročník 
druhé nejstarší tuzemské automobilové 
soutěže, tradiční Rallye Český Krumlov, 
se uskuteční v  obvyklém jarním termí-
nu 18. a  19. května. To nejzajímavější 
se kromě trati rychlostních zkoušek 
odehraje pod krumlovským zámkem 
na parkovišti v Jelení zahradě.

Soutěž je stejně jako v  minulých le-
tech zařazena do  mezinárodního šam-
pionátu FIA European Rally Trophy 
a  Mistrovství ČR v  rally soudobých 
i historických vozů. Pořadatelé z ÚAMK 
Automotoklubu Rallye Český Krumlov 
a týmu ČK motorsport očekávají účast 
kompletní domácí špičky včetně abso-

lutního vítěze předešlých třech ročníků 
rallye a  úřadujícího mistra republiky 
Jana Kopeckého s tovární Škodou Fabia 
R5. Velkým tahákem pro fanoušky bude 
zahraniční hvězda, ruský rychlík Alexej 
Lukjaňuk, jenž triumfoval v  úvodním 
podniku mistrovství Evropy na  Azor-
ských ostrovech.

Moderovaný program slavnostní-
ho zahájení 46. Rallye Český Krum-

lov 2018 odstartuje v  pátek 18. května 
od  16.30. Letošní novinkou je sobotní 
přeskupení, kdy budou všechny speciály 
k vidění od 12 hodin na uzavřeném par-
kovišti, poté přejezdem rampy „Jelen-
ku“ opustí a  budou pokračovat na  di-
váckou rychlostní zkoušku do krajského 
města. Cíl rallye je v plánu od půl páté 
odpolední. Diváci se můžou rovněž těšit 
na hudební produkci a vystoupení mla-

dých bubeníků Wild Sticks. Živo bude 
na parkovišti pod zámkem až do 22. ho-
diny, kdy vyhlášení vítězů vyvrcholí oh-
ňostrojem. Poté se v klubu City Lounge 
v Hradební ulici uskuteční oficiální Ra-
llye Afterparty.

Souběžně s  „rychlou“ rallye se koná 
7. Czech New Energies Rallye, unikátní 
podnik mistrovství světa elektromobilů 
FIA Electric and New Energy Cham-
pionship. Soutěž se jede podle pravidel 
takzvané rallye pravidelnosti v  běžném 
silničním provozu a  jejím primárním 
cílem je prezentace nových technologií 
v  automobilovém průmyslu, podpora 
kvality životního prostředí a rozvoj ces-
tovního ruchu. Jejím centrem je Pivo-
varská zahrada v Českém Krumlově, kde 
bude pro vozy na  elektřinu připraveno 
od čtvrtka do soboty noční dobíjení.

Podrobné informace o  programu 
českokrumlovských soutěží se budou 
průběžně objevovat na oficiálních inter-
netových stránkách www.rallyekrumlov.
cz a www.rallye-newenergies.cz.

Obě akce se konají pod záštitou sta-
rosty města Český Krumlov Mgr. Dali-
bora Cardy.

Tradice Rallye Český Krumlov pokračuje

Foto: Petr Skřivánek
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