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Jednání zastupitelstva
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Jednání se koná ve čtvrtek 27. září 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.

Vzdělávací kurzy v knihovně

Čtěte dále na str. 2

Dny evropského dědictví 
Dalibor 
Carda

Se začátkem školního 
roku se za novým po-
znáním nevypravují 

jen žáci a  studenti, ale něco nového 
se mohou dozvědět i  ti, kteří dávno 
nejsou školou povinní. Září se totiž 
v Krumlově každoročně nese ve zna-
mení mnoha skvělých vzdělávacích 
akcí pro širokou veřejnost.

Z  mnoha naučných přednášek 
si budete moci vybrat hned druhý 
zářijový víkend, kdy se tradičně 
připojujeme ke  Dnům evropského 
dědictví. Na  své si přijdou milovníci 
architektury při výpravách do běžně 
nepřístupných prostor památkových 
objektů, prozkoumat můžete třeba 
nejdelší šlechtickou chodbu v Evropě, 
která spojuje kláštery a  hrad, nebo 
se podívat do sklepa pod poustevnou 
na Křížové hoře. Příznivce dávné his-
torie potěší pravěká kupecká osada, 
která se opět usadí v  Pivovarských 
zahradách. Naopak na  nedávnou 
historii mohou zavzpomínat pamět-
níci v Regionálním muzeu na výstavě 
k osmašedesátému roku. 

Čtvrtou zářijovou sobotu zvu 
všechny příznivce i odpůrce projektu 
UNES-CO Kateřiny Šedé, aby přišli 
debatovat na  veřejné fórum k  otáz-
kám, které projekt otevřel. Sám jsem 
velmi zvědavý na  závěry projektu, 
který hýbe městem.

Vyměňovat poznatky si budeme 
i  přeshraničně, a  to s  našimi spřáte-
lenými partnerskými městy Hauzen-
berg, Slovenj Gradec a Vöcklabruck. 
Každoroční setkání pro letošek při-
pravuje Český Krumlov a  uskuteční 
se poslední zářijový víkend. Při setká-
ní si vyměňujeme zkušenosti, které se 
týkají vedení samosprávy, zvládání 
krizových situací, nebo pořádání kul-
turních akcí a inspirujeme se navzá-
jem tím, jak to dělají v  jiném městě, 
potažmo v jiné zemi. 

Samozřejmě nesmím zapomenout 
na  Svatováclavské slavnosti a  Mezi-
národní folklórní festival, který při-
veze do Krumlova soubory a nositele 
tradiční kultury z mnoha koutů světa. 
Více informací k  jednotlivým akcím 
naleznete uvnitř Novin a já vám všem 
přeji krásné babí léto naplněné po-
znáním, věděním a novými prožitky.

Foto: Lubor Mrázek

Zažijte 
Krumlov jinak

9
Den architektury 

redakce

Akce Město Český Krumlov každoroč-
ně připravuje ve spolupráci s partnery 
bohatý program, kterým se připojuje 
k celoevropské kulturní akci Dny evrop-
ského dědictví. Zájemci o  historii tak 

mají možnost navštívit některé běžně ne-
přístupné památky a seznámit se s proce-
sy jejich záchrany a obnovy. V doprovod-
ných odborných výkladech se návštěvníci 
dozví také mnoho zajímavého ze stavební 
historie i  ze soudobých poznatků. Další 
informace k programu naleznete na str. 5. 

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Sbírka Lhostejný nebyl osud majitel-
ky domu řadě lidí, kteří se zapojili do ve-
řejné sbírky, jež pomůže zmírnit násled-
ky po  zničujícím požáru, který dům 
zasáhl na  začátku května. Město Český 
Krumlov na  konto zaslalo padesát tisíc 
korun a celkem se ve veřejné sbírce vy-
bralo 339 638 korun.

„Chtěla bych všem moc poděkovat. 
Do  sbírky přispěli nejen Krumlováci, 

známí a  sousedé, ale i  lidé, které vůbec 
neznám, čehož si také nesmírně vážím,“ 
uvedla paní Hana Š. Dům v městské pa-
mátkové rezervaci je kulturní památkou 
I. stupně, peníze tak půjdou na  opravu 
cenných historických částí, např. stropů. 
„Z  vybraných peněz zaplatíme restaurá-
torské práce, a pokud by ještě něco zbylo, 
tak je použijeme na zařízení bytu, ze kte-
rého nám také nic nezůstalo,“ dodává paní 
Hana Š. Předběžně byla škoda na majet-
ku vyčíslena na sedm milionů korun.

Ve veřejné sbírce se vybralo 
tři sta čtyřicet tisíc korun
Pomoci majitelce domu, který v květnu zachvátil rozsáhlý požár, se 
rozhodlo mnoho krumlovských sousedů i dalších lidí z jiných měst. 
Do veřejné sbírky, kterou pořádalo město Český Krumlov, přispěli té-
měř tři sta čtyřiceti tisíci korunami. Dům se nachází v historickém 
centru a je chráněnou kulturní památkou, vybrané peníze tak maji-
telka použije na restaurátorské práce.

Martina Bodláková
Zažít Krumlov jinak

Slavnost Potkejte se 15. září 2018 
na čtvrtém ročníku sousedské slavnosti 
s  krumlovskými účinkujícími, stánkaři 
a  hlavně se svými "sousedy", kamará-
dy a  známými. Od  pravého poledne 
až do  sedmé večerní před kinem Luna 
ochutnáte dobroty z  místní produkce, 
Kafírny, Krumlovské makronky a  těšit 
se můžete i na burčák, který přiveze Pe-
pík Šmejkal. 

Hrát nám bude k  tomu Myší trio, 
Pach dobrodružství, Bryce Belcher, Petr 
Zeman a další. Na programu je autorské 
čtení Kúči, blešák, kadeřnictví, módní 
přehlídka Kristýny Blažkové, workshop 
žonglování, program pro děti, městská 
knihovna s burzou knih, povídání Laď-
ky Šmejkalové o  Vietnamu, vystoupení 
romského souboru, fotokoutek Musea 
Fotoateliér Seidel a mnohem víc! Na af-
terparty v  letním kině od  19 hodin za-
hrají Pipí aspol, Tokaref a DJ Mongolick.

Veškeré info najdete na  www.face-
book.com/zazitkrumlovjinak. Akce je 
samozřejmě zdarma.

Kaple Panny Marie Bolestné na Křížové hoře. 
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Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Pokračování ze str. 1

Majitelce pomohou nejen vybrané 
finance, ale řada dobrovolníků se zapo-
jila do vyklízecích prací, restaurace pro 
ně poskytovaly jídlo, lidé přinášeli čisti-
cí prostředky a další materiální pomoc. 
Město zajistilo kontejnery, úklidové 
nástroje a prostory pro uskladnění věcí, 
které nepohltily plameny.

„Děkuji všem, kteří ukázali, že mají srd-
ce na pravém místě. Právě takové neštěstí 
prokázalo, že se umíme v těžkých chvílích 
semknout a navzájem si nezištně pomoci,“ 
uvedl starosta Dalibor Carda.

V  současné době je dům provizor-
ně zastřešen, pokračují vyklízecí práce 
a  paní Hana Š. pomalu připravuje ob-
novu svého domova. Doufá, že se domů 
bude moci vrátit na jaře příštího roku.

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Rekonstrukce Stejně jako autobu-
sové nádraží, tak i aquapark a venkovní 
bazén jsou v  Českém Krumlově před-
mětem dlouholetých diskuzí. Od  roku 
2002 bylo zpracováno několik návrhů 
na realizaci samotného letního koupali-
ště, ale i velkého moderního komplexu 
s krytým a venkovním koupáním. Přes-
tože probíhala řada jednání, pro projekt 
se nepodařilo najít investora.

Plavecký bazén, který byl zprovozněn 
v roce 1992, tak nadále stárne. Více než 
pětadvacet let provozu se na něm proje-
vuje nejen technicky, ale i ekonomicky. 
„Budova má i  přes řadu realizovaných 
opatření velkou spotřebu tepla, únik ener-
gií, a město dotuje bazén každý rok část-
kou šesti milionů korun, což není málo. 
Další věcí jsou omezené služby, lidé si po-
chopitelně přejí podstatně víc, než bazén 
v  současné době nabízí,“ uvádí místosta-
rosta Josef Hermann.

Město tyto potřeby obyvatel vnímá, 
ale s  péčí řádného hospodáře se musí 
dívat nejdříve na plavecký bazén, a tepr-

ve pak k  tomu řešit venkovní koupání. 
Proto se obrátilo na  odborníka Radka 
Steinhaizla, který připravoval rekon-
strukci bazénu v  Prachaticích, jenž je 
totožný jako v Krumlově. „Radek Stein-
haizl je ve  svém oboru známým profesio-
nálem, provozoval několik let Aquapalace 
Praha, dobře zná poptávku a trendy. Za-
dali jsme mu zpracování analýzy a vznikl 
materiál, ve  kterém zmapoval průzkum 
trhu, spádovou oblast, shromáždil základ-
ní informace o  ekonomice, nabídce a  při-
pravovaných rekonstrukcích bazénů v Pís-
ku, Táboře, v Prachaticích atp.,“ vysvětluje 
místostarosta.

Čtyři varianty řešení
Po sběru informací navrhl zpracova-

tel čtyři možné varianty, jak s plaveckým 
bazénem dál pracovat. První variantou 
je prostá rekonstrukce a  modernizace 
stávajícího bazénu, který je na  hraně 
životnosti. Tato možnost nenabízí pro 
návštěvníky nic nového a předpokláda-
ná částka vychází na 111 milionů korun 
bez DPH.

Druhá možnost počítá s  přístavbou 
vodního relaxačního a  dětského světa 

s atrakcemi a vybudováním saun, které 
by mohly mít i venkovní část. Investičně 
by tato varianta vyšla cca na 216 milionů 
korun bez DPH.

Třetí varianta nabízí novou velkou 
přístavbu s relaxačním světem, atrakce-
mi a tobogány, které jsou ve světě velmi 
poptávané. Tato investičně již náročněj-
ší varianta má náklady cca 295 milionů 
korun bez DPH.

Poslední variantou je demolice stáva-
jícího plaveckého bazénu a vybudování 
nového komplexu za  cca 370 milionů 
korun bez DPH.

Celé znění studie, její shrnutí i závěry 
jsou k  dispozici na  www.ckrumlov.cz/
obcan.

Projekt sportovně relaxačního zaří-
zení má především za  účel zajistit vod-
ní sportovní a rekreační vyžití obyvatel 
i návštěvníků města, ale také zajistit mís-
to pro výuku plavání škol nejen z  Čes-
kého Krumlova, ale i ze spádové oblasti 
a také pro sportovní oddíly.

Rozhodnou 
příští zastupitelé
V příštím volebním období by měli 

jednu z  variant s  ohledem na  ostatní 
potřeby města vybrat nově zvolení 
zastupitelé. Vydat 100 až 400 milionů 
korun nebude jednoduché a  přidat 
k  tomu venkovní koupání znamená 
další desítky milionů navíc. „Zastu-
pitelé budou stát před rozhodnutím, 
jakou prioritu ve  výdajových stránkách 
rozpočtu zvolit, jestli rekonstruovat za   
111 milionů, nebo se pustit do  velkého 
projektu, který spatří světlo světa za čtyři, 
pět let, a tím pádem omezí ostatní inves-
tice do infrastruktury, do sídlišť atd.,“ do-
dává místostarosta.

Město nemůže spoléhat na to, že zá-
měr pro vybudování aquaparku přiláká 
investory. Do  budoucna je sice stále 
bude hledat, ale odborníci jsou spíš 
skeptičtí, neboť investoři se zajímají 
o obrovské areály, které mají velkou spá-
dovou oblast.

redakce

Rekonstrukce Do  30. června 
2019 jsou schváleny stavební práce 
na  rekonstrukci místních komuni-
kací a  vybraných inženýrských sítí 
na  Plešiveckém náměstí a  v  ulici 

Horská. Práce provádí IRO staveb- 
ní s.r.o. V rámci stavby bude provede-
na rekonstrukce komunikace, vodo-
vodu, kanalizace, veřejného osvětlení 
a  pokládka plynovodu. Stavbou bude 
umožněn bezpečný průchod pěších. 
V  roce 2018 budou stavební práce 

prováděny na  Plešiveckém náměstí, 
v  Horské ulici pak v  první polovině 
roku 2019.
Detailní informace o  omezení do-
pravy jsou k dispozici na webových 
stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

Město řeší, co s dosluhujícím 
plaveckým bazénem
Dlouhodobým tématem, jež hýbe Českým Krumlovem, je absence 
venkovního bazénu, po kterém touží mnoho místních obyvatel. Ven-
kovní koupaliště však nelze vybudovat za situace, kdy je třeba řešit 
krytý bazén, který se blíží konci své životnosti. Varianty, jak s rekon-
strukcí bazénu naložit, předkládá nová studie proveditelnosti, kterou 
město nechalo zpracovat.

Lenka Kolářová 
oddělení rozvoje 

a kontroly veřejných zakázek

Dotace V  červnu schválil Jihočeský 
kraj dotace na dva projekty, o které měs-
to na začátku roku žádalo.

Prvním projektem je „Svodidlo v uli-
ci U  Vlaštovičníku“, díky němuž bude 
ve zmíněné oblasti v Novém Spolí zříze-
no 124 metrů dlouhé svodidlo, které má 
sloužit ke  zvýšení bezpečnosti chodců 
a  provozu po  místní komunikaci, která 
je převážně v letní sezóně velmi frekven-
tovaná. Jihočeský kraj na tuto akci přislí-
bil dotaci ve výši 170 280 Kč.

Druhým projektem podpořeným Ji-
hočeským krajem je „Podpora stanice pro 
psy v Českém Krumlově“. Z dotace, která 
činí 40 000 Kč, bude hrazena veterinární 
péče o umístěná zvířata.

Dalším projektem, na který se poda-
řilo získat finanční podporu, je „Moder-
nizace městského kamerového dohlížecího 
systému (MKDS)“. Tento projekt byl 
podpořen z  programu Prevence kri-
minality Ministerstva vnitra ČR. Mi-
nisterstvo na  projekt přispěje částkou 
309  915 Kč. V  rámci této akce budou 
v městském parku modernizovány čtyři 
kamery a přidány tři nové kamery, dále 
bude modernizováno spojení MKDS 
s  řídícím centrem a  mikrovlnný spoj 
ke kameře pod Plášťovým mostem.

Stavební práce na Plešiveckém náměstí

Lidé pomohli 
nejen penězi

Město získalo dotace 

Foto: PRO-SPORT ČKBazén za minulý rok navštívilo 71 tisíc lidí. 
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Rekonstrukce autobusového ná-
draží se dostává z fáze podzemních prací 
na  povrch a  prostor se začíná viditelně 
proměňovat. V  dosavadním průběhu 
stavby se kompletně zrekonstruovaly 
všechny přeložky stávajících inženýr-
ských sítí včetně zatrubněného potoka. 
„Byly vybudovány nové rozvody kanali-
zace a  vody včetně podzemních nádrží 
na zadržování dešťové vody, která se bude 
využívat k  zavlažování zeleně v  areálu 
autobusového nádraží,“ uvádí jednatel 
Českokrumlovského rozvojového fon-
du Miroslav Reitinger. 

V  současné době se dokonču-
je opěrná zeď hlavního nástupiště, 

které se následně zastřeší pro devět 
hlavních stání autobusů. „Konstrukce 

opěrné zdi rozšiřuje využitelnou plochu 
a  zajišťuje stabilitu celé terasy autobu-
sového nádraží, která původně vznikla 
jako prostá navážka vytěženého ma-
teriálu po  stavbě Objížďkové silnice,“ 
vysvětluje Miroslav Reitinger. Hrana 
nebyla stabilní a  propadala se, a  tím, 
že ji stavbaři upraví, získá území větší 
využitelnost.

Na  přelomu září a  října by měl být 
cestujícím zpřístupněn hlavní krytý pe-
ron a nové výstupní zastávky autobusů. 
V  podzimních měsících bude rekon-
strukce pokračovat výstavbou doplňko-
vého nástupiště a parkoviště pro osobní 
automobily. 

K zavlažování zeleně na autobusovém 
nádraží poslouží dešťová voda

redakce

Objev V  současné době vrcholí sta-
vební práce na  rekonstrukci historic-
kého domu náměstí Svornosti č.p. 2, 
který patří Českokrumlovskému rozvo-
jovému fondu. Nové zázemí zde najde 
Sdružení cestovního ruchu, destinační 
management a  Sdružení průvodců. 
Konferenční a  společenské místnosti 
budou ale moci využívat i další organi-
zace a spolky. 

Cílem je objekt využívat ve  spolu-
práci s  řadou dalších subjektů a  vytvo-
řit spolkový dům. „Chtěli bychom, aby 
tady průvodci našli svoje zázemí, aby si 
mohli někde v klidu vypít čaj, dát si pauzu 
a připravit se na další prohlídky. Ale ved-
le toho si představujeme, že budou nové 

zasedací místnosti a celé zázemí fungovat 
i  pro aktivity úplně mimo cestovní ruch. 
Rádi bychom, aby si toto místo našly růz-
né spolky, sdružení, společnosti, pro které 
chceme vytvořit opravdu atraktivní pod-
mínky, nejenom prostředím, ale co se týče 
i nájmu,“ uvádí jednatel ČKRF Miroslav 
Reitinger. 

Zrekonstruované prostory budou 
sloužit i pro různá kulturně společenská 
setkání. Například už letošní Festival 
vína bude nabízet několik večerů v no-
vých sálech.  

Nečekaný objev
Při stavebních pracích narazili sta-

vebníci na  zazděné původní trámy 
z  doby baroka. „Nechali jsme udělat 
sondy do stropu v části, kde byla dřevěná 

konstrukce přidaná někdy až ve 20. století. 
Pravděpodobně v  místech byla černá ku-
chyně, která se kolem roku 1920 při velké 
rekonstrukci zbourala a  dal se tam tech-
nický trámový strop, z  dnešního pohledu 

nehodnotný. Až postupem dalších prací 
se zjistilo, že tři čtvrtiny místnosti jsou za-
kryty původním historickým trámovým 
stropem,“ objasňuje Miroslav Reitinger. 
Dnes jsou trámy kompletně zrestauro-
vané a  celý sál má novou výmalbu dě-
lanou podle poslední nálezové situace. 

Rekonstrukci provádí českokrumlov-
ská stavební firma Povltavská stavební 
s.r.o. a  odhadované celkové náklady se 
pohybují kolem šesti milionů korun. 

Dříve budova mimo jiné sloužila 
kancelářím městského úřadu, následně 
zde sídlila nezisková organizace ICOS, 
po jejímž přesunu do nových prostor se 
ČKRF pustil do  rekonstrukce prvního 
a druhého patra domu. V rozlehlém ob-
jektu ještě sídlí Infocentrum, restaurace, 
penzion a fotoateliér.

Rekonstrukce odkryla vzácné historické trámy

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

 
Revitalizace Vytvořit příjemné 
prostředí pro obyvatele je hlavním cílem 
návrhu úprav prostoru náměstí na  síd-
lišti Za Nádražím v Českém Krumlově. 
Projekt vznikal za účasti obyvatel sídliš-
tě, kteří v květnu na veřejném projedná-
ní debatovali o  tom, jak by mohl tento 
prostor vypadat. Návrh připomínkovala 
veřejnost, náměty nyní architekt zpracu-
je do finálního projektu. 

 Zachovat sochu „Rodiny“, vytvořit 
vodní prvky, přidat lavičky, nebo vysa-
dit stromky, které budou poskytovat 
příjemný stín – to jsou hlavní náměty 

a  přání obyvatel sídliště Za  Nádražím 
k  připravované revitalizaci náměstíčka 
v této městské části. 

„Vyzvali jsme obyvatele, aby se zapojili 
do  návrhu obnovy centrálního veřejného 
prostoru, následně jsme obdrželi od archi-
tekta Jaromíra Kročáka návrh řešení, který  
jsme předložili veřejnosti k připomínková-
ní. Aktuálně připomínky znovu zpracová-
vá architekt, “ uvádí místostarosta Josef 
Hermann. 

Prostor náměstí architekt pojal jako 
„obývací pokoj“ sídliště. Dlažbu tvo-
ří kamenné žulové desky se středem 
v  drobnějším různobarevném členění. 
Příjemnou atmosféru prostoru dotváří 
dvě dominanty: vyvýšené podium, kte-

ré může být využíváno při nejrůznějších 
kulturních a společenských akcích, nebo 
jen jako posezení. Druhou výraznou do-
minantou je nové osazení stávající sochy 
rodiny od akademického sochaře Stani-
slava Zadražila. Oblíbená socha je s pro-
storem neodmyslitelně spjata, zůstane 
proto na  původním místě, dostane ale 
důstojnější provedení na novém kamen-
ném soklu. 

Náměstíčko samozřejmě doplňují 
čtyři posezení, stromy s malou korunou, 
prameník s  pitnou vodou, odpadkové 
koše a kolostavy. Celý prostor bude také 
nově osvětlen, a  to jak plocha náměstí, 
tak i  menším osvětlením u  posezení 
a sochy.  

Výměna dožitých povrchů na  plo-
še náměstí za  kamennou a  betono-
vou skládanou dlažbu výrazně zlepší 
i  mikroklima parteru sídliště a  dojde 
i  k  většímu zadržení dešťové vody 
v místě.

Obnova náměstí by mohla být hoto-
va do poloviny příštího roku a  je první 
etapou v  revitalizaci sídliště, na  kterou 
budou navazovat další úpravy předná-
dražního prostoru, parku a  řešení par-
kování v  této části sídliště. V  konečné 
podobě by se tato lokalita měla stát pří-
jemným prostředím se zelení, městským 
mobiliářem, s  parterem s  bezbariéro-
vým a bezpečným provozem s veřejným 
osvětlením.

Na návrhu revitalizace se podíleli sami obyvatelé

Foto: Českokrumlovský rozvojový fondPodzemní práce jsou hotové.

Foto: Petra Nestávalová

Během září by měla být rekonstrukce 
dokončena. 
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Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje 

a kontroly veřejných zakázek

Prezentace Dne 23. října se v pro-
storách sportovní haly na  Chvalšinské 
ulici letos již podruhé uskuteční jedno-
denní prezentace středních škol a  od-
borných učilišť primárně z Jihočeského 
kraje s  cílem získat zájemce o  studium 
a učební obory. Žáci posledních ročníků 
základních škol a  jejich rodiče budou 
mít možnost se blíže seznámit s jednot-
livými školami a  vytvořit si dostatečný 
přehled o možnostech dalšího vzdělává-
ní. Mohou zde získat aktuální informace 
týkající se podmínek studia, přijímacího 
řízení, profilu absolventa určitého obo-
ru a vedle toho se seznámit s ukázkami 
výuky a  pracovních činností, případně 
poznat mimoškolní vyžití studentů 
a  učňů. Vstup na  akci je zdarma, pořa-
dateli je rovněž organizována svozová 
autobusová doprava pro školní výpravy 
z  okolních obcí regionu. Pro návštěv-
níky je připraven bohatý doprovodný 
program. Více informací o  programu 
naleznete na  internetových stránkách 
www.mapvzdelavani.cz.

Tato akce je pořádána Místní akční 
skupinou Blanský les – Netolicko o.p.s. 
ve  spolupráci s  Jihočeskou hospodář-
skou komorou – oblastní kanceláří Čes-
ký Krumlov pod záštitou starosty města 
Český Krumlov v  rámci probíhajícího 
projektu „Místní akční plán rozvoje vzdě-
lávání II – ORP Český Krumlov“.

Květa Valčuhová
Rodinné centrum Krumlík

Kurzy I  letos jsme v  Rodinném 
centru Krumlík připravili oblíbené 
kurzy pro rodiče. Už na  konci září 
opakujeme úspěšný kurz Spokojená 
máma s  lektorkou Zuzanou Dvořá-
kovou. Kurz je vhodný především 
pro maminky na  mateřské, které 
chtějí rozvíjet svou osobnost a naučit 
se, jak zvládat péči o  rodinu a  záro-
veň stíhat věnovat se i  sobě a  svým 
zájmům.

Největším podzimním lákadlem 
je kurz Výchova bez poražených 
s  psycholožkou Janou Kouřilovou. 
Kurz začíná v polovině října a je pře-
devším pro ty rodiče, kteří chtějí své 
dítě brát jako partnera, komuniko-
vat s ním bez povyšování a naučit se 
řešit problémy bez zbytečného křiku 
a trestů.

Celý školní rok budou opět probíhat 
i Cvičeníčka pro rodiče s dětmi s fyzio-
terapeutkou Terezou Sučíkovou a  řada 
dalších kurzů a akcí. 

Kurzy probíhají s  podporou MPSV 
ČR. Více informací na  www.krumlik.
krumlov.cz.

Kateřina Vágaiová
Letohrátky s batolátky

Kurz Zábavný kurz Letohrátky s bato-
látky v září oslaví své první narozeniny! 
První ročník přilákal přes 160 zvídavých 
dětí a  jejich nadšených maminek, ale 
i  spoustu podporovatelů, kterým tímto 
srdečně děkujeme za finanční, materiál-
ní i  lidskou pomoc! Batolátka v  dopro-
vodu rodičů hravou formou objevují 
svět kolem nás. Pomocí praktických 
cvičení a  různorodých činností s  prvky 
montessori pedagogiky rozvíjí své moto-

rické, řečové, psychosociální schopnosti 
a  dovednosti. Zápis do  podzimního 
kurzu proběhne v  první polovině září. 
Kapacita skupinek je omezena, proto si 

co nejdříve rezervujte svou ukázkovou 
lekci zdarma! Přihlášky a bližší informa-
ce jsou k dispozici na www.letohratky.cz. 
Moc sena vás s lišákem Filípkem těšíme!

redakce

Výstava Navštivte od  3. do  28. září 
2018 ve  vestibulu Městského úřadu 
Český Krumlov v  Kaplické ul. 439 vý-
stavu prací dětí z  Dětského klubu Vy-
šehrad. Dětský klub Vyšehrad funguje 
dlouhodobě v domě na Vyšehradě 182 
a  vede ho terénní pracovnice Odboru 
sociálních věcí a  zdravotnictví Klára 
Holečková. Dětský klub má otevřeno 
pravidelně každou středu od  13.00 
do  17.00 hodin. Terénní pracovnice se 
s  dětmi věnuje výtvarným činnostem, 
přípravě do  školy či doučování a  růz-
ným dalším aktivitám. V letošním roce 
se s  dětmi zaměřila na  třídění odpadu, 
úklid lesa a udržování pořádku v domě 
Vyšehrad 182, kde děti převážně bydlí, 
a pak také v jeho okolí.

Činnost dětského klubu přibližují 
mimo vystavených výtvarných výrobků 
také fotografie z nejrůznějších akcí, kte-
rých se děti účastnily.

Martin Nechvíle
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Akce Naše knihovna převzala od dub-
na letošního roku celý areál Prelatury 
včetně Prokyšova sálu a  přilehlých his-
torických prostor. Naší snahou je vedle 
tradičních kvalitních služeb knihovny 
být i  kulturním centrem města s  atrak-
tivní nabídkou pro naše občany.

Věřím, že se nám to daří, a tak od dub-
na do  začátku srpna proběhlo v  sálech 
Prelatury již 34 akcí s  návštěvou 1500 
účastníků. Vedle sálů Prelatury knihov-
na nově provozuje i učebnu, kterou jsme 
vybavili pro naše vzdělávací akce. Zatím 
se zde konala série šesti kurzů tvůrčího 
psaní pro mládež, tři kurzy trénování pa-
měti pro seniory či týdenní příměstský 
tábor pro děti s  názvem „Prázdninová 

knihovna“. Od 17. září 2018 začíná nová 
série vzdělávacích kurzů pro maminky 
vracející se z mateřské dovolené pod ná-
zvem „V práci jako doma“ (www.vpraci-
jakodoma.cz). Účastníci se mohou těšit 
na  vytvoření virtuální firmy, kde si vy-
zkoušejí práci nanečisto v kancelářských 
programech, komunikační a prezentač-
ní dovednosti, workshopy, spolupráci 
s  psychologem a  mnohé další. Tento 
kurz, na němž bude zajištěno během vý-
uky i hlídání dětí, pořádá českokrumlov-
ská knihovna ve  spolupráci s  Attavena, 
o.p.s., z  Českých Budějovic. Senioři se 
mohou těšit v říjnu na rozšířený pětidíl-
ný kurz trénování paměti a během příš-
tího roku plánujeme zahájit virtuální 
univerzitu třetího věku. Jsme moc rádi, 
že nové prostory jsou hojně využity a že 
se nám podařilo jim vdechnout novou 
atraktivní náplň.

OD-NOWKEAT

(každé pondělí)
začínáme 10. 9. 2018
od 18:00 do 19:00 hod.
sportovní hala Jihostroje
(vchod z parkoviště)

(každé pondělí)
začínáme 10. 9. 2018
od 18:00 do 19:00 hod.
tělocvična Gymnázia
(zadní vchod ze dvora)

(Jeder Dienstag)
Wir beginnen ab Anfang
Oktobers im Turnsaal
der Volksschule

(každou středu)
začínáme 12. 9. 2018
od 17:30 do 18:30 hod.
tělocvična ZŠ Besednice
(zadní vchod od hřiště)

(každý čtvrtek)
začínáme 13. 9. 2018
od 18:00 do 19:00 hod.
tělocvična ZŠ Chvalšiny

VELEŠÍN BESEDNICE

(každé úterý)
začínáme 11. 9. 2018
od 17:30 do 18:30 hod.
tělocvična Sokola

KAMENNÝ ÚJEZD CHVALŠINYKAPLICE BAD LEONFELDEN

OD ZÁŘÍ SE PŘIDEJ K NÁM

www.tajky.cz

(každou středu)
začínáme 12. 9. 2018

od 18:30 do 19:30 hod.
tělocvična Gymnázia
(naproti plavečáku)

ČESKÝ KRUMLOV

Burza škol

Výstava prací dětí

Podzimní kurzy 
pro rodiče 
v RC Krumlík

Nové vzdělávací akce v knihovně

Zábavný kurz Letohrátky s  batolátky 
slavní své první narozeniny

Foto: Kateřina VágaiováBatolátka poznávají svět. 
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na měsíc září jsme pro vás připra-
vili opět další tituly z  fondů naší 
knihovny, tentokrát se zaměřením 
na  témata, jimž se budou věnovat 
zářijové besedy v knihovně. Pevně 
věříme, že si vyberete a  necháte 
se inspirovat k  návštěvě někte-
ré z  chystaných zajímavých akcí. 
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.

Lakosil, Jan: Československé 
opevnění 1938
Fotografická publikace, sestavená 
většinou z  dosud nepublikovaných 
dobových snímků, přibližuje pů-
vodní podobu československého 
předválečného opevnění. Tento sys-
tém je zde poprvé zachycen ve  své 
komplexní technické a  geografické 
podobě.

Solpera, Jan: Nadějný 
začátek se smutným koncem
Krátká historie výstavby lehkého 
opevnění v  jižních Čechách. Mono-
grafie, vydaná před 10 lety, letos opět 
připomíná smutné výročí vyhlášení 
mobilizace v roce 1938.

Smrčka, Václav: 
Maltské povídky
Anglicko-české vydání krátkých pří-
běhů obyčejných lidí, jak je vyslechl 
i  prožil český lékař během pobytu 
na  Maltě. Text je doplněn ilustrace-
mi přibližujícími turisticky vděčná 
zákoutí ostrova.

Napier, William: Souboj říší
Historický román líčí velké střetnu-
tí mezi křesťanským a  islámským 
světem, jež se odehrálo uprostřed  
16. století na Maltě. Příběh věrně vy-
chází z historických pramenů, nechy-
bí v něm však ani milostná zápletka.

Sváček, Libor: Česko barokní
Obrazová publikace českokrumlov-
ského fotografa představuje barokní 
památky, které dodnes utvářejí naši 
krajinu. Mezi 130 fotografiemi ne-
chybí ani záběry z Českého Krumlo-
va a dalších míst jižních Čech.

www.knih-ck.cz

Přednášky a exkurze

Sobota 8. 9., 10.00–18.00 hod.
Kláštery Český Krumlov, Státní hrad 
a zámek Český Krumlov a Hrady 
na Malši
Přednášky a komentované 
prohlídky: Rožmberkové, 
tvůrci i ničitelé
(vstup zdarma, omezená kapacita, 
možnost rezervace v Návštěvnickém 
centru, Kláštery Český Krumlov)

10.00 hod.
Kláštery Český Krumlov, Velký sál
Daniel Šnejd: Stavební vývoj 
Horního hradu v Českém 
Krumlově

11.00 hod.
Kláštery Český Krumlov, Velký sál
Radek Kocanda 
a Petr Chotěbor: Zánik hradů 
na Malši ve středověku

13.00 a 15.00 hod.
Kláštery Český Krumlov, Tramín (před 
kostelem Božího Těla a Panny Marie)
Jiří Bláha: Prohlídka krovů 
bývalého kláštera minoritů

13.00 a 15.00 hod.
2. zámecké nádvoří (před Máselnicí)
Daniel Šnejd: 
Prohlídka krovů Horního 
hradu

17.00 hod.
hrad Pořešín
Radek Kocanda: 
Bourání hradu Pořešín
Odjezd autobusem (sraz Klášterní 
dvůr), vstup i jízdenka na autobus 
zdarma, omezená kapacita autobusu, 
možný přesun vlastním vozidlem.

Sobota 8. 9., 16.00 hod.
kaple na Křížové hoře
Vycházkový okruh z Křížové 
hory s výkladem
Komentovaná vycházka z Křížové 
hory včetně části bývalé Prelátské 
cesty. Délka vycházky cca 1 hodina, 
provází Dalibor Uhlíř. Sraz před kaplí 
na Křížové hoře.

Neděle 9.9. začátky prohlídek 
11.00, 14.00, 16.00 hod.
Kláštery Český Krumlov, Tramín
Komentované prohlídky 
na téma spojovací chodba 

mezi klášterním kostelem 
a Horním hradem
Prohlídky povedou Ivo Janoušek 
a Kateřina Slavíková. 
Vstup zdarma, kapacita 25 osob, 
možnost rezervace v Návštěvnickém 
centru, Kláštery Český Krumlov

Úterý 11.9., 18.00 hod. 
náměstí Svornosti
Baroko v Českém Krumlově
Společná procházka městem 
s výkladem Martina Jakaba. Trasa 
je naplánovaná z náměstí Svornosti 
přes Prelaturu směrem na Křížovou 
horu s prohlídkou kaple Panny Marie 
Bolestné a sv. Kříže. Sraz je na náměstí 
Svornosti u morového sloupu.

Úterý 11. 9. 2018, 19.00 hod.
Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272
Stará Šumava 
v dobách Paleczkových
Vyprávění historika Dr. Raimunda 
Paleczka – potomka jihočeského 
rodu (s 500letou tradicí) 
schwarzenberských hajných 
a kameníků: o stavitelích 
Schwarzenberského kanálu 
a pomníku na Plechém, 
o hajných na Březníku, v Lenoře, 
v Mlynářovicích i jinde, o bitvách 
s pytláky, o prvních lyžařích pod 
Smrčinou, ale také o osudu dávného 
šumavského rodu po roce 1946. 

Obrazový doprovod ze Seidelova 
ateliéru - Petr Hudičák, kurátor 
muzea. Akce je součástí programu 
k 10. výročí otevření Musea 
Fotoateliér Seidel a Dnů evropského 
dědictví 2018. Vstup volný, rezervace 
na www.seidel.cz

Akce a expozice

Sobota 8. 9., 10.00–18.00 hod. 
Klášterní dvůr a Řemeslná ulička
Řemesla na Klášterním dvoře
Drobný klášterní jarmark, otevřené 
řemeslné dílny i doprovodný program 

pro malé i velké! V rámci Dnů 
evropského dědictví budou k vidění 
též ukázky řemeslné práce kameníků 
a přadleny na tkalcovském stavu. 
Platidlo – Klášterní mince, směnný 
kurz: 1 mince = 10 Kč. 

Sobota 8. 9. – neděle 9. 9.
Pivovarské zahrada
Kupecká osada Krumbenowe 
aneb veletrh pravěké 
a středověké kultury
Kulturní naučně-zábavný program 
pro nejširší veřejnost připomene 
klíčovou historickou roli regionu jako 
významné křižovatky obchodních 
cest v pravěku a středověku. Pořádá 
Regionální muzeum v Českém 
Krumlově.

Sobota 8. 9., 9.00-12.00, 
12.30–17.00 hod.
Regionální muzeum 
v Českém Krumlově, Horní 152
Regionální muzeum 
v Českém Krumlově
V rámci Dnů evropského dědictví 
dne 8. září vstup do expozic zdarma.

Sobota 8.9. – neděle 9.9., 
9.00–18.00 hod.
Muzeum Fotoateliér Seidel, Linecká 272
Muzeum 
Fotoateliér Seidel
50% sleva ze vstupného

Sobota 8.9 - neděle 
9.9.,10.00–18.00 hod.
Synagoga Český Krumlov, 
Za Soudem 282
Lubomír Pešek, 
výstava obrazů
Vstup zdarma

Sobota 7.9. - neděle 9.9., 
13.00-18.00 hod.
Poutní areál na Křížové hoře 
nad Českým Krumlovem
Areál otevřen veřejnosti v rámci Dnů 
evropského dědictví mimořádně 
zpřístupněn sklep pod poustevnou.

Sobota 15.9., 16.00 hod.
kaple na Křížové hoře
Slavnostní zpívaná mše
v latinském jazyce 
u příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže 
(14.9.)

Vstupní zdarma, výjimky uvedeny. 
Další info na www.ckrumlov.cz/ehd

Foto: archiv Musea Fotoateliér Seidel



6

www.ckrumlov.cz/obcan

září 2018INZERCE

Bc. Martin Lobík
44 let, Horní Brána
  radní města, živnostník 
     TOP 09

Ladislava Šmejkalová
53 let, Horní Brána
majitelka hudebního obchodu
nezávislý kandidát

Bc. Ondřej Bartoš
23 let, Slupenec
student Jihočeské univerzity
TOP 09

Ing. arch. Vladan Píša
52 let, Vnitřní Město
architekt 
nezávislý kandidát

Jiří Zeman
39 let, Horní Brána 

učitel angličtiny
nezávislý kandidát

Marek Šimon
39 let, Vnitřní Město 

podnikatel
TOP 09

Jan Čepelák
38 let, Horní Brána

programátor 
TOP 09

Antonín Princ
64 let, Vyšný 
ředitel Jihočeského 
  vodárenského svazu
        nezávislý kandidát

Mgr. Josef Maleček
54 let, Horní Brána 
vedoucí půjčovny lodí
nezávislý kandidát

Mgr. Stanislav Jungwirth
51 let, Nádražní Předměstí 
průvodce v cestovním ruchu
nezávislý kandidát

MUDr. Martin Fürst
38 let, Nádražní Předměstí
praktický lékař pro děti 
   a dorost
         nezávislý kandidát

Tomáš Zunt
44 let , Vnitřní Město

zastupitel města, ředitel 
neziskové společnosti ICOS

 nezávislý kandidát 

Mgr. Ilona Hanáková
42 let, Latrán 

mediální konzultant
nezávislý kandidát

Eva Pilná
45 let, Nádražní Předměstí 

živnostník
TOP 09

Tomáš Novák
39 let, Horní Brána 

autorizovaný technik 
pro pozemní stavby

                                TOP 09

Mgr. Kateřina Sládková
45 let, Domoradice
učitelka ZŠ Za Nádražím 
nezávislý kandidát

Milan Kotlár
57 let, Vnitřní Město
 živnostník 
        nezávislý kandidát

Ing. David Šindelář
42 let, Horní Brána
ředitel v IT společnosti 
TOP 09

Ing. Jarmila Hanáková
73 let, Latrán
důchodce
nezávislý kandidát

Mgr. Martin Hák
50 let, Horní Brána

jednatel Vydavatelství MCU
nezávislý kandidát

Jiří Kuchař
18 let, Plešivec

student Gymnázia Č. Krumlov
TOP 09

Mgr. Aleš Mik
48 let, Domoradice

právník, učitel
                               TOP 09

Miroslav Březina
29 let, Horní Brána
technický poradce 

Siesta Solution 
           nezávislý kandidát
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více informací:     www.spolecneprokrumlov.cz     fi spolecneprokrumlov  

Děkujeme 
  za váš hlas!
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Lenka Bejdáková
Dobrovolnické centrum

Centrum Dobrovolnické centrum 
působí pod obecně prospěšnou společ-
ností ICOS Český Krumlov již od roku 
2009. Dobrovolnické centrum pod-
poruje zapojení místních lidí do  nej-
různějších programů. Dobrovolníci se 
mohou uplatnit v domovech pro senio-
ry, dětském domově, rodinném centru, 
mohou trávit volný čas s  dětmi, které 
nemají takové možnosti jako jejich vrs-
tevníci. Nově nabízí dobrovolnické cen-
trum i program v českokrumlovské ne-
mocnici, kde může dobrovolník výrazně 
zpříjemnit pobyt starším lidem na  tzv. 
sociálních lůžkách.  

Pod dobrovolnickým centrem po-
máhá pravidelně více než pět desítek 
dobrovolníků. „Naše dobrovolnické 
centrum pomáhá všem zájemcům najít 
takovou činnost, která jim co nejvíce 
vyhovuje. Pomoc lidí, kteří věnují část 
svého času druhým, je naprosto nedoce-
nitelná. I proto se snažíme dobrovolníky 

podporovat po  celou dobu jejich čin-
nosti. Každého dobrovolníka proškolí-
me, za  dobrovolníky hradíme pojistky, 
lékařskou prohlídku a  řadu dalších 
nezbytných nákladů. Pořádáme i  pra-
videlná setkávání k  výměně zkušeností, 
předcházení či řešení případných pro-
blémů,“ přibližuje roli Dobrovolnické-
ho centra Tomáš Zunt, ředitel ICOS 
Český Krumlov.  

I dobrovolník 
něco získává
Dobrovolnictví samozřejmě po-

máhá zejména příjemcům pomoci 
a  organizacím, které se starají o  děti, 
seniory či osoby se zdravotním posti-
žením. „Ale prospěch přináší i samotným 
dobrovolníkům. Ti získávají nové kontak-
ty, dovednosti, zkušenosti, mnohdy i nové 
přátele, mladší si často zvyšují kvalifikaci, 
získávají potřebnou praxi,“ uvádí Tomáš 
Zunt z  obecně prospěšné společnosti 
ICOS. 

Aktuálně jsou nejvíce potřeba dob-
rovolníci v  novém programu v  čes-

kokrumlovské nemocnici. Dobro-
volníci pomáhají starším pacientům 
trávit v nemocnici čas, například popo-
vídáním si, předčítáním či vycházkou. 
Na svého nového dobrovolníka čeka-
jí i některé děti ze střediska výchovné 
péče. Zde dobrovolník tráví aktivně 
volný čas s  vytipovaným dětským kli-
entem, často dítětem, které má omeze-
né možnosti oproti svým vrstevníkům. 
Výpomoc aktuálně hledá i  dětský ba-
zárek v  Rodinném centru Krumlík 
v Urbinské ulici. Zájemci se mohou ale 
uplatnit v  řadě jiných dobrovolnických 
programů.    

Dobrovolníkem se může stát každý, 
komu je nad 15 let, má čistý trestní rejs-
třík a je zdravotně způsobilý pro danou 
činnost. V případě zájmu nás kontaktuj-
te, rádi vám poskytneme více informací. 
Kancelář Dobrovolnického centra sídlí 
na  5. května 251 - Plešivec v  Českém 
Krumlově, email: dobrovolnictvi@
krumlov.cz, tel.: 774  719  767. www.
dobrovolnictvi.krumlov.cz. www.face-
book.com/DCCeskyKrumlov. 

Bonusy

Zdraví Program 
slev 

a výhod

Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Navštivte nás 
v Českém Krumlově 
na adrese 
Tovární 165

 je u 211 a ví proč 

chytrá
rodina
až 4 000 Kč pro 
4člennou rodinu třeba 
na sportovní aktivity

Martin Zeman, Filmový klub ČK

Klub Českokrumlovský filmový klub 
se na  podzimní měsíce přestěhuje 
do  Regionálního muzea a  přizpůsobí 
tomu i svůj program. Kromě archivních 
snímků a  filmů, které budou uvedeny 
jako doprovodný program k  aktuálním 
výstavám muzea, budou moci návštěv-
níci zhlédnout i  současnou artovou 
produkci. Ve čtvrtek 13. září od 19.00 se 
v dokumentu Bratři Lumièrové vrátíme 
k  historicky prvním snímkům na  světě 
– unikátní kolekce 108 krátkých filmů 
(většinou nepřesahujících trvání jedné 
minuty) z  konce 19. století je doplně-
na nadšeným komentářem historika 
a  ředitele festivalu v  Cannes Thierry-
ho Frémauxe. Ve  čtvrtek 27. září od   
19.00 hodin pak filmový klub promítá 
polskou společenskou satiru Tvář, která 
vypráví skutečný příběh maloměstské-
ho milovníka Metalliky, dělníka, který 
se zranil na stavbě největší sochy Ježíše 
na světě a stal se prvním Polákem, jenž 
podstoupil transplantaci obličeje. 
Vstupenky lze rezervovat na  e-mailu  
fkkrumlov@gmail.com.

Filmový klub 
promítá v muzeuDobrovolnické centrum hledá 

nové dobrovolníky. Přidejte se
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nenastal čas k výměně
Krumlováci,

KRUMLOV SOBĚ

Krumlováci,Krumlováci,Krumlováci,Krumlováci,
režisérů

redakce

Závod V pátek 7. září ve 14.00 hodin 
odstartuje v  Českém Krumlově třetí 
etapa nejdelšího cyklistického etapo-
vého závodu v  ČR s  názvem Okolo 
jižních Čech. Pořadatelem akce je 
Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův 
Hradec.

Aktéři se nám tentokrát představí 
v  časovce jednotlivců. Start je u želez-
ničního přejezdu Za Nádražím směrem 
Vyšný ve  14.00 hodin. Trasa dlouhá 
13 km vede ulicemi V  Jámě, Pivovar-

ská, Latrán, třídou Míru, ulicí Nádražní 
a U Kasáren přes Nový Dvůr až na nej-
vyšší horu Blanského lesa – Kleť, kde 
bude cíl. Při loňské časovce jednotlivců 
atakovali závodníci hranici 50 km/h. Jak 
tomu bude letos, když převýšení tratě 
dělá 580 metrů?

Závod je součástí Světového pohá-
ru v  silniční cyklistice. Do  Českého 
Krumlova přijede česká i  evropská 
cyklistická špička. Počítá se s  účastí 
150 profesionálních závodníků z  15 
zemí. Stejně jako v  minulých letech, 
budou borci na  kolech poměřovat své 

síly v pěti dnech. Závod zavítá celkem 
do sedmi startovních či cílových měst, 
kde se již tradičně bude konat dvouho-
dinový kulturní program s  tombolou, 
a  to jak před startem, tak před příjez-
dem závodníků do cíle.

V Českém Krumlově začíná kulturní 
program v pravé poledne na dvoře spo-
lečnosti Agrozet. Pro diváky je opět při-
pravena tombola. Při zakoupení nápoje 
nebo občerstvení u označeného stánku 
obdržíte slosovatelné kupóny. O  co se 
hraje tentokrát? Losovat budeme o cyk-
listický dres závodu Okolo jižních Čech 

od firmy Alea, kvalitní cyklistickou přil-
bu značky R2 a kvalitní sportovní batoh 
značky Kappa. Vyhlášení vítězů Okolo 
jižních Čech můžeme očekávat kolem 
17.30 hod.

Všechny vás srdečně zveme! Přijďte 
si společně s námi užít tento významný 
sportovní svátek, přijďte fandit a  zažít 
neopakovatelnou atmosféru velkého 
cyklistického závodu.

Mapy jednotlivých etap a  po-
drobnosti o  závodě najdete na  webu  
www.okolojiznichcech.cz nebo face-
booku www.facebook.com/okolojc.

Jan Šítal
pořadatel sousedské slavnosti 

Slavnost V  sobotu 14. července 
změnila dosud poklidná náves v  Do-
moradicích svou tvář. Vyrostl zde vel-
ký stan, stánek s  občerstvením, hrála 
hudba i  na  večerní ohňostroj došlo. 
A  to vše v  rámci sousedské slavnosti 
uspořádané k  výročí 650 let první pí-
semné zmínky o osadě. Téměř 200 pří-

tomných účastníků tak naplnilo motto 
této akce: přijďte si popovídat s přáteli, 
pozdravit své známé a dozvědět se něco 
z historie.  

Na  počátku patřila osada zlatoko-
runskému klášteru, poté tvořila součást 
krumlovského panství, od  2. polovi-
ny 19. století patřila do  obce Přísečná 
a  od  roku 1974 je částí města Český 
Krumlov. Téměř 300 let tvořilo osadu 
pět hospodářských usedlostí obklopují-

cích náves, rozrůstat se začala až po roce 
1800. V  roce 1910 to bylo 19 domů, 
v roce 1930 již 45, v současné době je to 
přes 300 popisných čísel. Z původních 
pěti historicky doložených hospodář-
ských usedlostí se dochovaly jenom dvě 
a pouze v jedné z nich žije po celá staletí 
rod Perníků. 

Přísloví „když se ruka k  ruce vine, 
tak se dílo podaří“ se v  případě této 
sousedské slavnosti naplnilo na sto pro-

cent. Své síly zde spojili město Český 
Krumlov, obec Přísečná, SDH Přísečná 
a místní občané. 

A zejména místním je třeba poděko-
vat za  pomoc při materiálním zajištění 
těchto oslav. Čekat dalších padesát let 
na  kulaté výročí však Domoradičtí ne-
budou, za  10 let se znovu sejdou při 
oslavách 660 let této osady.

Tak jim popřejme, ať se i další soused-
ské slavnosti vydaří.

V Domoradicích se slavilo

VII. ročník závodu Okolo jižních Čech 2018
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redakce

Druhý ročník Dne architektury nabídne 
v sobotu 29. září 2018 návštěvu staveb 
spíše na  periferii města. Hlavními za-
stávkami architektonické procházky bu-
dou dvě porevoluční stavby, a to Domy 
s  pečovatelskou službou od  architekta 
Ladislava Lábuse a  Generální ředitel-
ství policie ČR od architekta Vladimíra 
Zdvihala. Přijďte si vyslechnout komen-
táře autorů a jejich týmů jednotlivých sta-
veb. Sraz je v 15.00 hodin u kina Luna.

Eva Jouklová, Lesy ČR

Sanace Cesta i  úsek Vltavy u  Barev-
né skály jsou zase bezpečné. Lesy ČR 
nechaly odtěžit 1500 tun uvolněné hor-
niny a během dvou měsíců tak vyřešily 
havarijní situaci. Státní podnik zaplatil 
deset milionů korun. Podle znalce je 
skála stabilní. Práce na  skále narušené 
viditelnými trhlinami začaly 21. května 
a koncem července bylo hotovo. V prv-
ní fázi odborná firma STRIX z Chomu-
tova odlomila tisíc tun horniny. Podle 

znalce ale havarijní stav dál trval. „Okolí 
skály, tedy cesta i  řeka, nebyly bezpečné. 
Hornina se mohla uvolnit kdykoli. Proto 
jsme v pracích pokračovali,“ uvedl krajský 
ředitel podniku Lesy ČR z Českých Bu-
dějovic Radek Pomije. 

Firma odlomila dalších 500 tun. 
Skálu zpevnily kotvy a  největší spáry 
cementová zálivka. Vstupu na  silnici 
pod skalou bránil dvoumetrový plot, 
zákaz proplouvat propustí u  pravého 
břehu Vltavy platil pro vodáky. Ote-
vřená je tedy cesta i Vltava. Na skále je 

nyní vyznačeno asi deset míst, zejména 
u  větších spár, která se budou monito-
rovat. „Každý rok na jaře necháme spáry 
přeměřit, jednou za dva roky pozveme geo-
technika,“ pokračoval Pomije. Tento po-
stup doporučil i znalec, který zpracoval 
finální posudek. 

Na  skále měli oblíbené trasy horo-
lezci, a  také kvůli nim se uvolněný ma-
siv kotvil a nezpevňoval sítěmi. Většina 
lezeckých tras se odlomením kamene 
narušila a horolezci je tak budou muset 
znovu vyznačit.

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: Jaký strom domi-
nuje vstupní – formální zahradě Mu-
sea Fotoateliéru Seidel?

Správné odpovědi zasílejte na  novi-
ny@mu.ckrumlov.cz do 21. září 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.

Sanace Barevné skály skončilaSoutěž o Český 
Krumlov Card

Den architektury
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Pavel Kacerovský
ČK motorsport

Rallye Milovníci veteránů si přijdou 
na  své v  pátek 7. září. Do  romantické-
ho centra Českého Krumlova se znovu 
vrátí stroje, které psaly automobilovou 
historii. Devátý ročník South Bohemia 
Classic, mezinárodní setinové rallye kla-
sických a sportovních vozů, sem zavede 
více než 140 posádek z  jedenácti zemí 
světa.

Hodnotné skvosty začnou do  města 
přijíždět kolem 19:30 ve směru od Ká-
jova, krátce se zastaví u  českokrumlov-
ského pivovaru a  následně přes Latrán 
dorazí historickým centrem až na  ná-
městí Svornosti. U  kašny bude stejně 
jako v  minulých letech připravena mo-
derovaná zóna, kde se diváci během 
desetiminutové přestávky dozvědí zají-
mavosti nejen o posádkách, ale zejména 
o jejich autech.

Roušku tmy prosvětlí legendární, 
ale i  méně známé značky – jmenujme 
například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, 
Cadillac, Austin Healey, Ferrari, Chev-

rolet, Porsche, Škoda, Wolseley, Rover 
nebo Triumph. Všichni účastníci budou 
k vidění také v Kájovské či Linecké, ná-
sledně ale Objížďkovou, Nemocniční 
a Kaplickou krumlovské ulice opustí.

IX. South Bohemia Classic 2018, nej-
větší akce svého druhu na území České 
republiky, odstartuje v 17:15 na česko-
budějovickém náměstí Přemysla Ota-
kara II. Trasa dále vede přes Hlubokou, 
Holašovice, Chvalšiny, Český Krumlov 
a Přídolí až do cíle prvního dne v Hotel 
Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během 
sobotní etapy posádky pojedou kolem 
Vltavy do  Rožmberku, zavítají do  Ra-
kouska, Novohradských hor, Borovan 
a  také vystoupají na  vrchol Kramolína 
ke  Stezce korunami stromů. Vrcholem 
akce bude Grand Prix Kaplice se začát-
kem ve 13 hodin.

Další informace včetně kompletního 
seznamu přihlášených najdete na www.
southbohemiaclassic.cz.

Akce se koná pod záštitou starosty 
města Dalibora Cardy.

celodenní názorové fórum
O problémech Českého Krumlova očima UNES-CO rodin, 
místních obyvatel, průvodců, zastupitelů města a odborníků.
Srdečně zve Egon Schiele Art Centrum a město Český Krumlov.

Podrobný program akce bude zveřejněný 12. 9. 2018 na 
webu projektu UNES-CO, Egon Schiele Art Centra 
a města Český Krumlov.

vstup zdarma

Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

Festival Sedmý ročník Festivalu vína 
Český Krumlov přinese v průběhu pěti 
týdnů od  26. října až do  30. listopadu 
obyvatelům a  návštěvníkům města to 
nejlepší z vinařských a gastronomických 
zážitků. Program festivalu svou účastí 
opět ozdobí zvučná jména, jako jsou Ivo 
Dvořák, Klára Kollárová, Christophe 
Garnier či Michal Šetka.

V programu festivalu nebude chybět 
tradiční příjezd sv. Martina 11. listopa-
du v  11.11 hod., Svatomartinské víno 
a  menu v  partnerských restauracích 
11.–18. listopadu, ani oblíbená Zámec-
ká slavnost vína v  Zámecké jízdárně, 
na  kterou se můžete letos těšit v  sobo-
tu 24. listopadu 2018. Program Víno 

& Gastronomie & Kultura, který je 
nedílnou součástí festivalu, také letos 
nabídne spoustu zajímavých lahůdek. 
Ochutnat budete moci např. černá vína 
s vůní lékořice, bobulí a koření, lahodná 
vína z  prosluněné jižní Francie či vína, 
která produkují velikáni jako Gerard 
Depardieu, Pierre Richard nebo Sting. 
A to není zdaleka vše. Vybírat z bohaté 
nabídky lákavého programu můžete 
na www.festivalvinack.cz.

Vstupenky můžete zakoupit v  Info-
centru Český Krumlov nebo on-line 
na  www.ckrumlov.info/tickets, kde 
nabízíme rovněž možnost zakoupení 
e-vstupenek. Vybírat a  nakupovat tak 
můžete jednoduše z  pohodlí domova. 
Přijměte naše pozvání k  příjemnému 
posezení u  vína s  uznávanými somme-
liéry a vinaři!

Festival vína Český Krumlov® 
slibuje zvučná jména

Automobilové veterány opět 
zavítají do centra města

Foto: Ondřej Kroutil
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Generální partner akce: Hlavní partneři akce: Partneři akce:Pořadatelé: Pořadatelé MFF:Mediální partneři: 

Mezinárodní folklórní 
Setkání partnerských měst

festival Český Krumlov 

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK 
SVATOVÁCLAVSKÝ DEN LOVCŮ MAMUTŮ v Dobrkovické jeskyni
KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV – švestkové hody, jarmark a řemesla, dobový kolotoč 
SCHWARZENBERSKÁ GRANÁTNICKÁ GARDA – slavnostní ceremonie
PROHLÍDKY MĚSTA A VYBRANÝCH ATRAKTIVIT – kostel sv. Víta, 
 kolektor, Muzeum Vltavínů, Grafitový důl, Pohádkový dům, 
Poutní areál na Křížové hoře, Alchymista - Krumlov Escape Game
VOROPLAVBA NA VLTAVĚ – vyhlídkové plavby, ukázka modelu starého vltavského voru
KONCERTY: SPOLEKTIV, EPYDEMYE, NEREZ & LUCIA, LAKOMÁ BARKA, BELLARIA

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK 
SETKÁNÍ VÁCLAVŮ A VÁCLAVEK 
XVIII. MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL – vystoupení folklórních souborů na náměstí Svornosti
ROZTANČENÉ MĚSTO – taneční vystoupení účastníků MFF (Seminární zahrada u Hotelu Růže, Klášterní dvůr)
PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI S HUDEBNÍM PROGRAMEM – tradiční česká kuchyně v podání českokrumlovských 
kuchařů, prezentace českokrumlovského pivovaru, kapely: Fontanela, Šumavanka, Bryce´s  Blues
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S JEDNOTOU – hry a soutěže pro děti v Pivovarské zahradě
KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV – švestkové hody, jarmark a řemesla, výstavy a divadýlko, dobový kolotoč
ZAHRADNÍ DEGUSTACE VÍN V KLÁŠTERNÍ ZAHRADĚ
VOROPLAVBA NA VLTAVĚ – vyhlídkové plavby s Václavem, plavby s „Nálodním divadlem“, svatováclavská večerní 
plavba, ukázka modelu starého vltavského voru
DEN ARCHITEKTURY ČESKÝ KRUMLOV 2018
SVATOVÁCLAVSKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ V MUSEU FOTOATELIÉR SEIDEL 
SVATOVÁCLAVSKÝ VEČER OTEVŘENÝCH MUZEÍ A GALERIÍ 

Pátek 28. 9.

Sobota 29. 9. 

INFORMAČNÍ SERVIS: INFOCENTRUM Český Krumlov  |  Nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov  |  tel.: +420 380 704 622-3
e-mail: info@ckrumlov.info  |  www.ckrumlov.info 

 

www.ckrumlov.info/svatovaclavskeslavnosti

28. – 30. 9. 2018

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK 
SVATOVÁCLAVSKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ V MUSEU FOTOATELIÉR SEIDEL 

Neděle 30. 9

Hanička Pelzová – Svatováclavský trh

FOLKLORNÍ
SOUBOR RŮŽE

VSTUPNÉ: 
po celou dobu slavností 

ZDARMA
(výjimky uvedeny v podrobném 

programu)


