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Mezinárodní divadelní festival
Miraculum Český Krumlov

20. − 24. října
Program

Pátek 21. října
17.00 a 19.30 Divadelní centrum u sv. Jošta − v sále Muzea marionet: Národní divadlo

marionet Praha − Ch. W. Gluck: Orfeo ed Euridice (Zázračné divadlo
barokního světa) (vstupné 490 Kč)

19.30 Městské divadlo: Figurentheater Wilde a Vogel Stuttgart (Německo) − Hamlet−Exit
(120 Kč)

Sobota 22. října
10.00 Prelatura - nádvoří/Prokyšův sál: Anonym − Král a Kejklíř (zdarma)
15.00 Městské divadlo - Festival dětem: Ivan Mládek - Jožin z bažin, česká premiéra

muzikálu pro děti (75 Kč)
17.00 Prelatura nádvoří/Prokyšův sál: Českokrumlovská scéna - Ivan Taller − Komedie o

chytrosti (zdarma)
19.30 Městské divadlo: Národní divadlo marionet Praha − W. A. Mozart − Lorenzo da

Ponte − Don Giovanni (490 Kč)
22.00 Hospoda U Báby: Verše seskupení Proradost (zdarma)

Neděle 23. října
10.00 Městské divadlo − Festival dětem: Národní divadlo marionet Praha − Bohumír Koubek

− Josef Pikner − Kouzelné varieté aneb Metamorfózy (i setkání dětí s tvůrci a dílna
s žijícím klasikem českého loutkového divadla mistrem B. Koubkem) (75 Kč)

12.00 Barokní divadlo: Nadace barokního divadla - Mistrovství krumlovských mašinistů −
s odborným výkladem dr. Pavla Slavka (200 Kč)

13.00 Zámek - Den otevřených dveří v Renesančním domě
13.30 Prohlídka depozitáře divadelních fondů zámku s odborným výkladem dr. Heleny

Kazárové (90 Kč)
14.00 Barokní divadlo: Hofmusici Český Krumlov (dříve Capella Accademica) − Antonio

Caldara: Il natale d´Augusto − první české uvedení gratulační opery k narozeninám
císaře Karla VI. (690 Kč)

15.30 Maškarní sál zámku: Malé Vinohradské divadlo - Českokrumlovská Commedia
dell´arte (přelom 18. a 19. stol.) (250 Kč)

17.00 Barokní divadlo: Hofmusici Český Krumlov (dříve Capella Accademica) − Antonio
Caldara − Il natale d´Augusto − první české uvedení gratulační opery k narozeninám
císaře Karla VI. (690 Kč)

18.00 Slavnostní zakončení festivalu - jihočeská premiéra plenérové performance EXPO
2005 Aiči (Japonsko) na trase zámek - Divadelní centrum u sv. Jošta - náměstí -
Horní ul. - parčík před Hotelem Růže - Městské divadlo (zdarma)

19. 30 Městské divadlo: Karin Schäffer Figurentheater (Rakousko) (120 Kč)

Pondělí 24. října
10.00 Městské divadlo: Epilog festivalu - Malé Vinohradské divadlo Praha - Krumlovská

Commedia dell´arte (pro školy a školky)
Vstupenky: Divadelní centrum − Festival Miraculum, Latrán č. 6, tel. 380 711 175; Info-
centrum, nám. Svornosti; Unios tourist service; Městské divadlo; Infocentrum Č. Budějovice

K jedinečné atmosféře adventu
může přispět každý z nás
    Český Krumlov se pilně připravuje na šesti-
týdenní kulturně−společenský program ad-
ventu a Vánoc. Pestrý program čeká návštěv-
níky nejen o adventních nedělích. Kromě tra-
dičních akcí jako jsou například vánoční jar-
marky, Mikulášská nadílka, Psí a Medvědí Vá-
noce, je přichystáno hodně hodně dalších akcí.
    Pořadatelé krumlovského adventu, tedy
město Český Krumlov, Městské divadlo Český
Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond,
uvítají náměty či konkrétní obohacení progra-
mu tohoto svátečního období ze strany pod-
nikatelů či občanů města, kteří se rovněž chtějí
podílet na vytvoření pravé sváteční atmosféry
svými akcemi. Nabídky týkající se kulturních

pořadů, výstav s vánoční tématikou, speci-
álního vánočního menu či prodloužení ote-
vírací doby obchodů je možné posílat s ter-
mínem a základními informacemi na inter-
netovou adresu ois@ckrumlov.cz, aby mohly
být zveřejněny na internetu a v médiích.
    Vánoční výzdobu města v podobě ozdobe-
ných stromků, aranžmá z přírodních materiálů
na lampách veřejného osvětlení, světelných
prvků zajistí i letos pracovníci odboru život-
ního prostředí a zemědělství městského úřadu,
ale stejně jako vloni budeme rádi, když se do
zkrášlení města zapojí i občané a podnikatelé.
Předvánoční Krumlov se tak bude více líbit
nejen místním, ale i návštěvníkům.

E K O K I N O
PROMÍTÁNÍ ZAJÍMAVÝCH FILMŮ z
minulých ročníků krumlovského meziná-
rodního festivalu Ekofilm nabízí znovu v
pondělí 7. listopadu v 18 h Ta jemná ča-
jovna na Parkánu. Za dobrovolné vstupné
můžete zhlédnout snímek Mustang reži-
séra Pavla Barabáše, který na Ekofilmu zís-
kal několik cen, a film Zpátky pod došky?

N E N E C H T E  S I  U J Í T
INTERNET V KNIHOVNĚ mohou od 1. října
využívat občané registrovaní jako čtenáři zdar-
ma, a to 30 minut denně (a v případě nezájmu
jiného uživatele až 60 minut). Nově užívají
internet i neregistrovaní občané, a to za 30
Kč za půlhodinu. Ve studovně jsou k dispozici
čtyři počítače.

ZDARMA JE DNEŠNÍ KONCERT americ-
kého pěveckého sboru South Metro choral z
Minnesoty, který začíná v 19.30 h v kostele
sv. Víta. Sbor, který vystupoval na řadě festi-
valů v Evropě, má žánrově velmi pestrý re-
pertoár, jenž slibuje překvapivý zážitek.

AKT POLOŽENÍ KYTIC k bustě T. G. Masa-
ryka u základní školy TGM na Špičáku pořá-
dají v úterý 25. října v 10 h okresní organizace
Čs. svazu PTP a škola.

11. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVAR-
ných prací dětí a mládeže, včetně žáků krum-
lovské zvláštní školy, se koná do 6. listopadu
i za finanční podpory města v zámecké Min-
covně. Akci doprovázel minulý víkend třídenní
program - seminář, přednášky, tvůrčí dílna.

VÝSTAVA VOLNÉ DOTEKY Františka Hlad-
kého z Hořic na Šumavě je k vidění v Městské
galerii na Prelatuře v Horní ulici do 5. listopa-
du. Kamenné a dřevěné plastiky a obrazy z
cyklu Český Krumlov v impresi lze zhlédnout
zdarma každý den − od pondělí do pátku mezi
9. a 16. h, v sobotu a v neděli od 9 do 18 h.

ESTONSKÝ EXPRESIONISMUS můžete vi-
dět v Egon Schiele Art Centru už jen do 6.
listopadu, a to denně od 10 do 18 h spolu s
dalšími výstavami - Egon Schiele, Oskar Ko-
koschka a Chun-Sen Yang.

Práce v klášteře
    Rekonstrukce a oprava kláštera Rytířského
řádu křižovníků s červenou hvězdou předsta-
vuje velký rozsah prací, které jsou vyčísleny
na téměř 28 mil. Kč. Archeologický průzkum
tohoto historicky cenného (v podstatě po-
sledního) krumlovského objektu prodlouží
práce asi o půl roku − do 30. června 2006.
Nyní se pracuje na elektroinstalaci, vnitřní a
vnější kanalizaci atd. V připravovaných pro-
storách bude fungovat např. část Střední umě-
lecko−průmyslové školy sv. Anežky České.

Slavnostní dny ZUŠ
k 225. výročí založení Městské hudební
školy v Č. Krumlově se uskuteční ve
čtvrtek a v pátek 27. a 28. října 2005.
Srdečně jsou zváni bývalí učitelé a pra-
covníci školy, bývalí žáci a občané:

Čtvrtek 27. října
13.00 − 18.00 h Den otevřených dveří

v ZUŠ, Kostelní 161 − 163
18.15 h Setkání bývalých učitelů a za-

městnanců ZUŠ, sál ZUŠ
Pátek 28. října

14.00 h Koncert Dechového orchestru
ZUŠ před Galerií Doxa

14.30 h Vernisáž výstavy Svět barev a fan-
tazie a Z historie ZUŠ Č. Krumlov
v Galerii Doxa (výstava potrvá do
20. prosince denně od 10.00 do
17.00 h)

18.00 − 24.00 h Slavnostní koncert ZUŠ s
křestem zpěvníku s "medvědími"
písničkami, křest prvního profilo-
vého CD mladých hudebníků ško-
ly a společenský večer s hudbou,
tancem a zabavnými překvapení-
mi v zámecké Jízdárně

ZUŠka slaví 225 let a zve i vás
    Základní umělecká škola Český Krumlov se
sídlem ve vzácném renesančním domě v Kos-
telní ulici č. p. 162 vedle kostela sv. Víta si v
letošním roce připomíná velmi významné vý-
ročí − 4. prosince to bude 225 let, kdy měst-
ská rada učinila rozhodnutí přijmout učitele
hudby Aloise Veselého, poskytnout mu roční
plat 200 zlatých, 6 sáhů dřeva a bezplatné
bydlení přímo v budově školy za účelem od-
borného vzdělávání hudebně nadaných dětí.
Položila tak základ jedné z nejstarších hudeb-
ních škol v Čechách.

Objekt pamatuje hudbu
už o pár století dříve

    Budova, v níž se za skrovných podmínek
pod vedením prvního učitele vzdělávalo šest
chlapců, však dýchala hudbou už od roku
1410, kdy jej Vendelín (Venclín) z Cipína da-
roval chrámu sv. Víta pro účely farní školy.
    Byli zde za podpory rožmberské nadace vy-
chováváni a ubytováni chudí žáci, jejichž po-
vinností bylo zpívat při bohoslužbách v kostele
sv. Víta latinské kostelní zpěvy. Nedlouho po
renesanční přestavbě domu (1554), kdy došlo
k propojení s objektem původní kaple sv. Je-
ronýma, postavené dokonce na románských
základech (č. p. 161), založil Vilém z Rožm-
berka tzv. Bursu novu rosensis. Tímto vý-
znamným počinem zajistil mladým choralis-
tům další materiální zabezpečení (r. 1586).
Od roku 1636 přešel dům i výchova zpěváků
do rukou jezuitů, město ale přispívalo na ná-
klady výchovy. V době vzniku městské hu-
dební školy r. 1780 byl objekt opět navrácen
pod správu města a zůstal v jeho majetku až
dodnes. Také hudba už tento dům neopusti-
la . . .

Městská hudební škola
od roku 1780

    Výuka ve skrovných podmínkách začala v
roce 1781. Pod dohledem preláta bylo prvnímu
učiteli Aloisu Veselému přiděleno šest chlap-
ců, kteří se učili zpěvu a hře na nástroj. V r.
1812 přijalo město za učitele hudby Karla Pat-

ku, rodáka ze Žeretic u Jičína. Během svého
více než čtyřicetiletého působení v Krumlově
si tento nadaný a oblíbený učitel vydobyl uzná-
ní široké veřejnosti i nadřízených. Nejenže
zdokonalil systém výuky na škole, ale přispěl
také k výraznému rozkvětu kulturního života

ve městě. Podílel se aktivně i na založení první-
ho Mužského zpěváckého spolku a založil tak
tradici úzkého sepětí spolupráce hudební školy
s tímto spolkem. Nesměl činit rozdíly mezi
žáky z chudých a bohatých rodin, ani používat
tělesné tresty. Počet žáků školy stoupl na pa-
desát. O důležitých záležitostech školy však
rozhodoval městský úřad.
    Po Karlu Patkovi ve vedení školy působili
Ignác Watzek, Karel Fritz a Josef Mayer.
    Dalšího úspěšného rozmachu dosáhla Měst-
ská hudební škola přičiněním osobnosti ředi-
tele Antonína Mosera, který se funkce ujal v
březnu 1907 a setrval až do r. 1937. V r. 1911
získala škola statut ústavu, který zaručoval,
že výuka bude vedena kvalifikovanými učiteli,
dle příslušného řádu, s cílem připravit absol-
venty na povolání hudebníků. Správa byla svě-
řena kuratoriu. Náročné studium trvalo šest
let a ne všichni žáci jej byli schopni pro ná-
ročné požadavky dokončit. Skládali zkoušku
v pololetí před komisí, složené ze starosty,
jednoho radního a přizvaného hudebního od-
borníka. Na konci školního roku je pak čekalo
veřejné hudební vystoupení. První takový ve-
řejný koncert se uskutečnil s velkým úspě-

chem 5. 7 . 1913. Žákovské večery a koncerty
byly od té doby častější a staly se u veřejnosti
velmi oblíbenými. Největší zájem projevovali
žáci o hru na klavír a housle, mohli se však
přihlásit také ke kře na další strunné a dechové
nástroje, k výuce zpěvu a hudební teorie.
    Školu navštěvovali žáci převážně německé,
ale i české národnosti, vyučovacím jazykem
byla němčina. Teprve v r. 1926 svolila městská
rada, aby čeští žáci dostávali vysvědčení v čes-
kém jazyce - snad v souvislosti se souběžně
vznikající Českou hudební školou v Českém
Krumlově. Ta zahájila činnost v r. 1927 v
prostorách kláštera, později sídlila v areálu
českých škol na Špičáku s myšlenkou, aby
žáci byli vyučováni v českém jazyce a získávali
hlubší vztah k českému hudebnímu dědictví.
Na její prosperitě se podíleli ředitelé Tikal a
Vacek. Obě školy vedle sebe dobře fungovaly
a ve třicátých létech měly dohromady až kolem
270 žáků.

Výuka pokračovala po válce
a je úspěšná dodnes

    Po válce se začalo vyučovat v r. 1947. Škola
byla v průběhu dalších desetiletí nazývána
Městským hudebním ústavem, Hudebním
ústavem, Základní hudební školou, Lidovou
školou umění. S úctou uve�me alespoň jména
ředitelů, kteří se s láskou a úsilím zasadili o
dobrou kvalitu výuky a prosperitu školy. Byli
to Marie Podhajská−Beranová, Rudolf Hře-
bík, JUDr. Stanislav Balík, Bohumil Podhola,
Alena Švepešová, Eduard Štěrba a v posled-
ních deseti působili v čele Štefan Matunák
a znovu Alena Švepešová.
    Dnešní název základní umělecká škola
svědčí o rozšíření jejího působení na žáky v
oblasti umělecké výchovy. Sdružuje hudební,
výtvarný, literárně-dramatický a taneční obor.
Cílem školy je poskytnout dětem základy od-
borného vzdělání ve zmíněných uměleckých
oborech a současně jim umožnit jeho uplat-
nění v komorních souborech, žákovském a
dechovém orchestru, v pěveckých sborech i
při sólovém vystupování na pravidelných kon-
certech školy, při vernisážích, při městských

slavnostech, vítání občánků, školních plesech,
v pořadech pro školy a dalších příležitostech.
Škola je známa mnoha úspěchy na soutěžích
a festivalech republikové i mezinárodní úrov-
ně. V současné době má 38 učitelů a zaměst-
nanců a navštěvuje ji 690 žáků.
    Základní umělecká škola je od 1. ledna 2005
podle nového školského zákona pevnou sou-
částí školské vzdělávací soustavy ČR, její or-
ganizační specifika jsou předepsána Vyhláškou
č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdě-
lávání. Systematicky koncipovaná výuka je
rozvržena podle učebních plánů a osnov
schválené ministerstvem školství a tělovýcho-
vy, které určují rozsah a náplň povinných a
nepovinných předmětů.


