
 

 
 

Program podpory kultury města Český Krumlov 2010 
Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 29.1.2010 

 
 
Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 80/4/2010 ze dne 15.2.2010 a Zastupitelstvem města 
Český Krumlov usnesením č. 17/2/2010 ze dne 25.2.2010 

 
Opatření I. Zájmová činnost místních kulturních organizací, souborů, spolků působících celoročně na území města 
min. 30% spoluúčasti, min. 5000 Kč, max. 60000 Kč 
celková alokace: 253.000,- Kč 
Poř. č. Ţadatel, IČ Název projektu, termín Celkové 

náklady 
Poţadovaná 
částka 

Spoluúčast 
% 

Bodování Návrh 
hodnotící 
komise 

Schváleno 
Kč 

34/2010 Sdruţení rodičů a přátel 
českokrumlovského 
dětského sboru, IČ: 
27036821 

Dětský sborový rok 2010,  
rok 2010 

230.000 60.000 74% 87 50.000 45.000 

Nadstandardní volnočasové aktivity plánované na jaro, léto  a podzim 2010 pro více než 120 sboristů z českokrumlovského dětského sboru ZUŠ ve věku 9-18 let a 
nejméně 15 dospělých. Je rozdělen do dvou každoročně se opakujících okruhů: 
1) výměnné koncertní zájezdy  A) Brumlíci tentokrát do Jablonce nad Nisou (28.-30.05.2010) B)  Medvíďata do Valašského Meziříčí (10.-13.6.2010) C)  Medvíďata 
do Červeného Kostelce (15.-17.10.2010) 
2) letní sborový tábor (7.-15.8.2010) v Nové Peci (letos již 13. ročník - na téma „Hrdinové“) 

40/2010 Sdruţení pro rozvoj ZUŠ 
v Českém Krumlově, o.s., 
IČ: 69114382 

Radost z umění - cesta k rozvoji,  
únor - červen 2010 

59.600 40.400 32% 85 20.000 20.000 

Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Č. Krumlově působí při zdejší základní umělecké škole a jeho důležitým posláním je péče o umělecký růst a rozlet mladých talentů. 
Projekt zahrnuje tyto části: 
SPOLEČNÝ KONCERT žáků ZUŠ Č. Krumlov a ZUŠ B. Jeremiáše v Český Budějovicích, 4.února 2010 od 18.00 hodin, Sukův sál v ZUŠ B.J. 
DVD HISTORIE VIOLONCELLOVÉHO SOUBORU ZUŠ Č. Krumlov 
SPOLEČNÝ KONCERT žáků ZUŠ Č. Krumlov a orchestru Jihočeského divadla, 13.května 2010 od 18.00 hodin v Jezuitském sále hotelu Růže.   
„ ŠUMAVA“ – VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ Č. Krumlov, 25.5.- 21. 6.2010, Ambity kláštera křižovníků, vernisáž 25.5. v 17.00 hodin 
TANEČNÍ SLAVNOST, 2.června 2010 od 18.00 hodin, Městské divadlo 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ZUŠ, 27. květen od 18.00 hodin, Jezuitský sál hotelu Růže 
KONCERT VÍTĚZŮ CONCERTINA PRAGA, 21. června 2010 Maškarní sál od 17.00 hodin 
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7/2010 Dům dětí a mládeţe 

Český Krumlov, IČ: 
665711 

Podpora činnosti maţoretek, 
leden - září 2010 

47.500 32.000 33% 78 20.000 15.000 

Celoroční činnost celkem 55 děvčat, rozdělených do třech skupin podle věku (přípravka, kadetky a juniorky).Děvčata během roku vystupují na různých akcích 
nejenom v Českém Krumlově, ale také v rámci okresu a reprezentují tak město Český Krumlov a Dům dětí a mládeže. V současné době připravujeme děvčata novou 
choreografií na další vystoupení, ale hlavně také na soutěž, která proběhne v květnu ve Vimperku, případně semifinálového kola v Přešticích u Plzně, které je 
dvoudenní. Jedná se o Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, s postupem až po celostátní finále. 

48/2010 Gymnázium Český 
Krumlov, IČ: 583839 

Studentský pěvecký sbor Vaganti v roce 2010, 
rok 2010 

106.000 39.000 63% 74 26.000 26.000 

Celoroční činnost studentského pěveckého sboru. Hlavním východiskem je především práce s mládežníky, kteří o kulturu mají zájem, ale bez návaznosti (na dětské 
pěvecké sbory) o tuto oblast rychle ztrácejí zájem a již se k ní v dospělosti nevrátí. Sbor aktuálně čítá 44 studentů, pravidelná činnost – zkoušky probíhají 1-2x týdně. 
Sbor je dobrovolnou aktivitou studentů a působí pod vedením sbormistryně Mgr. Šárky Kodýmové. 

27/2010 Dům dětí a mládeţe 
Český Krumlov, IČ: 
665711 

Celoroční činnost dětského folklórního souboru 
Jitřenka, 
rok 2010 

85.000 59.500 30% 73 25.000 25.000 

Soubor se zabývá folklórem naší oblasti, výsledky této aktivity předvádí na folklórních festivalech po celé České republice i v zahraničí. Soubor má kolem 40 členů ve 
věku od 4 do 16 let. V souboru se nejen tancuje a zpívá, ale děti se učí spolu komunikovat, učí se vzájemné toleranci, učí se  jeden druhému pomáhat a vzájemně se 
podporovat. 

24/2010 Odbor Klubu českých 
turistů "START" Český 
Krumlov, 15789985 

Publikace "90 let Odboru Klubu českých turistů 
v Českém Krumlově" 

35.000 24.500 30% 71 15.000 15.000 

Publikace k významnému výročí českokrumlovského spolku. Rozsah cca 50 stran, barevná obálka a barevná vložka, řada dobových fotografií, příloh a mapek. 
Předpokládaný náklad je 300 kusů. 

5/2010 Krumlovští pištci, 
IČ: 60086076 

Celoroční činnost souboru, 
rok 2010 

37.000 25.500 31% 70 15.000 15.000 

Soubor dlouhodobě se věnující práci s dětmi a mládeží, pravidelně se účastnící akcí organizovaných městem Český Krumlov, reprezentuje město na akcích 
zaměřených na historii v ČR i v zahraničí. 

50/2010 "Městský pěvecký sbor 
PERCHTA Český 
Krumlov", IČ: 60084235 

Městský pěvecký sbor PERCHTA Český 
Krumlov, 
rok 2010 

100.690 60.000 40% 65 20.000 20.000 

Sbor se již 16tým rokem podílí na kulturním životě města Český Krumlov. Je složen z cca 30 amatérských zpěváků, převážně občanů města, kteří se ve svém 
volném čase věnují sborovému umění a snaží se ho na co nejvyšší úrovni prezentovat jak svým spoluobčanům, tak návštěvníkům města. Průměrný věk členů sboru 
je 39 roků. Tradičně se účastní většiny kulturních událostí pořádaných městem Český Krumlov.Činnost sboru je zaměřena především na obohacení kulturního života 
města v průběhu celého roku, se zvláštním zřetelem na období mimo hlavní turistickou sezónu – podzim, zimu a jaro. 

28/2010 Folklorní klub - soubor 
Růţe Český Krumlov, IČ: 
46622187 

Celoroční činnost folklórního souboru Růţe, 
rok 2010 

83.000 57.000 31% 63 12.000 12.000 

Soubor se zabývá folklórem naší oblasti. Výsledky své činnosti předvádí na folklórních akcích v České republice i v zahraničí. Cílem jeho práce je uchovat folklór 
Českokrumlovska, ale také dobře a se ctí reprezentovat město Český Krumlov. 
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7/2010 FIORETTO, skupina 

historických tanců, IČ: 
63263971 

Roční činnost souboru FIORETTO, 
rok 2010 

61.000 42.000 31% 62 15.000 15.000 

Soubor zaměřený na historicky poučenou prezentaci renesanční hudby a tance. Soubor spolupracuje i s dětským souborem Krumlovští pištci, kde mohou společně 
vytvořit komponovaný program s živou hudbou, tancem i zpěvem. Dále spolupracuje s příbramskou skupinou dobové hudby Chairé, v čele s panem Josefem 
Krčkem. V současné době se snaží o rozšíření členské základny s cílem naučit nové členy tance doby renesance, které dosud umíme a chceme se věnovat i dalším 
novým tancům, které se učíme na seminářích se známou osobností českého historického tance doc. Evou Kröschlovou ze souboru Chorea Historica. 

30/2010 Centrum pro pomoc 
dětem a mládeţi o.p.s., 
IČ: 25158058 

Hudební studio mladých v roce 2010 216.000 60.000 72% 61 15.000 15.000 

Projekt zaměřený na: 1.Pořízení studiových zvukových (hudební a mluvené slovo) nahrávek autorské tvorby mladých lidí z našeho regionu: a)autorská mladé 
moderní hudby (mládežnické kapely) b)nahrávky mluveného slova z tvorby dětí a mládeže 2.Oblast následné prezentace hudebních a slovesných nahrávek 
prostřednictvím vydání hudebních nosičů a prezentace nahraných děl v mládežnickém Rádiu ICM 

31/2010 Centrum pro pomoc 
dětem a mládeţi o.p.s., 
IČ: 25158058 

Internetové mládeţnické rádio ICM v roce 2010 154.160 60.000 61% 61 15.000 15.000 

Projekt pro rok 2010 si klade následující cíle: 1. Pokračovat ve vysílání mládežnického internetového rádia, které přispívá ke komunitnímu rozvoji ve městě a širším 
regionu, poskytuje možnosti pro prezentaci alternativních oblastí kultury, rozšiřuje možnosti v informovanosti mládeže.2. Prezentovat lokální a regionální mládežnické 
kulturní aktivity (ve spolupráci s Hudebním studiem mladých, s nízkoprahovým klubem Bouda a dalšími místními, regionálními, republikovými i zahraničními 
partnery). 3. Umožnit seberealizaci mladých lidí v získávání moderátorských, redaktorských a zpravodajských aktivitách (neformální vzdělávání a výchova). 4. 
Nabízet alternativní a málo zveřejňované informace pro cílovou skupinu mládeže. 5. Pokračovat ve spolupráci a v síťování malých českých mládežnických 
internetových nezávislých rádií (koncem roku 2008 se nám povedlo vytvořit základ rádiové sítě ICM NET, do které v současné době patří Rádio ICM a rádio Sound 
Wave České Budějovice, v této činnosti hodláme i nadále pokračovat). 6. Spolupracovat se zahraničními partnery 7. Dále se věnovat projektu „Turnaj škol“, který je 
zaměřen na mediální neformální výchovu dětí a mládeže ve věku žáků základních a středních škol. Výstupem z tohoto několikaměsíčního projektu budou zvukové 
reportáže, které mládež připraví a odvysílá ve spolupráci s našimi moderátory. 

11/2010 Obec baráčníků Český 
Krumlov, IČ: 465291 

Celoroční činnost, 
rok 2010 

10.000 7.000 30% 55 5.000 5.000 

Členové dobrovolného spolku Obce Baráčníků v Českém Krumlově se celoročně zúčastňují akcí měst a obcí celé ČR, kde reprezentují město Český Krumlov.  
Podmínkou je účast v krojích, prapory obce s sebou, čímž se zdůrazní právě místní příslušnost ke svému městu. V Českém Krumlově se spolek každoročně akcí 
Kouzelný Krumlov, Dne dětí a Svatováclavských slavností. 

18/2010 Fotoklub Český Krumlov, 
IČ: 46621989 

Propagace a realizace amatérské fotografie, 
pracovní workshopy pro nové zájemce o práci 
ve fotoklubu 

50.000 35.000 30% 50 0 0 

Sdružení, které má v současné době 22 členů. Fotoklub zabezpečuje výstavy v MINIGALERII V PODLOUBÍ na Náměstí v Českém Krumlově. Každý rok je zde 12 
výstav členů fotoklubu. Fotoklub je pořadatelem a realizátorem výstav ve FOTOGALERII v Městském divadle.V roce 2011 oslaví Fotoklub 50. výročí svého založení. 
K tomuto výročí by chtěl už v roce 2010 připravit katalog z tvorby členů fotoklubu za celou dobu své historie. 
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4/2010 Krumlovský komorní 

orchestr, o.s., IČ: 
22722769 

Celoroční činnost souboru, 
rok 2010 

50.000 31.000 38% 46 0 10.000 

Soubor zaloţený v roce 2009 pravidelně koncertující v Českém Krumlově i mimo město. Na rok 2010 plánuje následující vystoupení: 
- Jarní koncert 
- Vystoupení na Slavnostech pětilisté růţe – matiné nebo nocturno 
- Samostatný koncert na Festivalu komorní hudby, na který soubor dostal pozvánku po loňském úspěšném vystoupení 
- Vystoupení na Svatováclavských slavnostech 
- Adventní koncert 

 

 
 

 

 
 
 

Opatření II. Reprezentace města 
min. 50% spoluúčasti, min. 5000 Kč, max. 40000 Kč 
celková alokace: 69.000,- Kč  
Poř. č. Ţadatel, IČ Název projektu, termín Celkové 

náklady 
Poţadovaná 
částka 

Spoluúčast 
% 

Bodování Návrh 
hodnotící 
komise 

Schváleno 
Kč 

35/2010 Sdruţení rodičů a přátel 
českokrumlovského 
dětského sboru, IČ: 
27036821 

Účast dětí na sborové soutěţi a festivalech, 
termíny níţe 

80.000 40.000 50% 85 30.000 30.000 

Projekt „Účast dětí na sborové soutěži a festivalech“ je plánován pro více než 200 sboristů z českokrumlovského dětského sboru ZUŠ ve věku 5-18 let a nejméně 20 
dospělých na jaro a léto 2010. Je opět rozdělen do dvou okruhů: 1) celostátní soutěžní přehlídka dětských sborů „Zahrada písní“ v Praze 10.4. (Lentilky) 2) sborové 
festivaly A) Sezimovo Ústí  25.3. -  8. ročník Festivalu sborového zpěvu (Brumlíci)  
B)  Borovany  14.-15.5. -  Festival děts. pěv. sborů 2010 (mladší Medvíďata) 
C)  Strakonice  3.6. -  Setkání dětských pěv. sborů (všechnaMedvíďata) 
D)  Zlín  24.-26.9. - „Zazpívaj, slavíčku“ festival DPS (starší Medvíďata) 

8/2010 FIORETTO, skupina 
historických tanců, IČ: 
63263971 

Reprezentace města - účast na historických 
slavnostech "Giostra Cavalleresca d'Europa 
2010" v italské Sulmoně, 
29.7. - 1.8.2010 

115.000 38.000 67% 66 25.000 25.000 

Reprezentace města, kraje a ČR na mezinárodní akci „Giostra Cavalleresca d´Europa 2010“ v italské Sulmoně. Soubor Fioretto a Krumlovští pištci již v minulosti 
úspěšně reprezentoval město Český Krumlov na mezinárodním rytířském klání Giostra Cavalleresca d´Europa 2010 v italské Sulmoně. V roce 2003 jsme jako 
zástupci města získali prestižní ocenění Palio. Další rok jsme palio, jako minulí vítězové, sami zhotovili a v roce 2004 byl předmětem soupeření mezinárodních 
družstev. 

35/2010 Dům dětí a mládeţe 
Český Krumlov, IČ: 
665711 

Reprezentace města Český Krumlov na 
přehlídkách a festivalech v České republice v 
zahraničí, rok 2010 

80.000 40.000 50% 61 14.000 14.000 

Soubor Jitřenka čekají v roce 2010 vystoupení například na severní Moravě, ve Velké Bíteši, v Polsku a také velmi prestižní mezinárodní festival ve Strakonicích. 
Vystoupení Jitřenky na festivalech jsou  přijímána s uznáním, soubor reprezentuje město Český Krumlov vždy na vysoké úrovni. 
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29/2010 Folklorní klub - soubor 

Růţe Český Krumlov, 
IČ: 46622187 

Reprezentace města na festivalech a 
přehlídkách, 
rok 2010 

60.000 30.000 50% 34 0 0 

Soubor Růže se pravidelně zúčastňuje festivalů a přehlídek v České republice i v zahraničí. Soubor reprezentuje město Český Krumlov již víc jak 20 let a vždy byli ti, 
kteří Růži pozvali, s jejím vystoupením spokojeni. 

 
 

Opatření III. Kulturní projekty dlouhodobě se opakující, tradiční 
min. 70% spoluúčasti, min. 40000 Kč, max. 400000 Kč 
celková alokace: 1.237.000,- Kč 
Poř. č. Ţadatel, IČ Název projektu, termín Celkové 

náklady 
Poţadovaná 
částka 

Spoluúčast 
% 

Bodování Návrh 
hodnotící 
komise 

Schváleno 
Kč 

42/2010 Egon Schiele Art 
Centrum o.p.s., IČ: 
25193937 

Výstavní projekty k poctě Egona Schieleho (u 
příleţitosti 120. výročí narození), 
duben - prosinec 2010 

14.100.00 400.000 97% 88 400.000 400.000 

Pro rok 2010 plánuje Egon Schiele Art Centrum ve spolupráci s řadou zahraničních institucí výstavy a sympozia českých, rakouských a německých umělců u 
příležitosti 120. výročí narození Egona Schieleho (1890-1918), světoznámého umělce česko-rakousko-německého původu se silným vztahem k městu Český 
Krumlov. 

37/2010 JAZZKY KRUMLOV o.s., 
IČ: 26585120 

JAZZKY KRUMLOV - mezinárodní festival 
jazzové  
a alternativní hudby, 
rok 2010 

785.000 220.000 72% 80 167.000 167.000 

Obsahem projektu je pravidelná celoroční koncertní nabídka s týdenní až čtrnáctidenní periodou, konající se převážně na domovské scéně Divadelního klubu 
ÁNTRÉ (nekuřácké prostředí, bezbariérový přístup). Tradičním vyústěním je čtyřdenní festival jazzové a alternativní hudby v termínu 8. - 11. září 2010 
Stalo se tradicí, že festival zároveň zpestří kulturní nabídku akce DEN S HANDICAPEM – DEN BEZ BARIÉR. Handicapovaným je nabídnuta asistenční služba i 
vstup na koncerty zdarma. 

17/2010 Nadační fond Festival 
komorní hudby Český 
Krumlov,  
IČ: 42396107 

24.Festival komorní hudby, 
25.6. - 4.7. 2010 

2.120.000 400.000 81% 79 250.000 250.000 

24. ročník festivalu, jehož vyvrcholením je komponovaný večer s názvem Barokní noc na zámku Český Krumlov. V rámci Barokní noci se uskuteční představení 
opery La Flora benátsko-vídeňského skladatele Marc-Antonia Zianiho. Během 24. ročníku vystoupí např. Jan Hrubý, Gabriela Deméterová nebo Václav Talich. 
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32/2010 Centrum pro pomoc 

dětem a mládeţi o.p.s., 
IČ: 25158058 

Mladá hudba na Českokrumlovsku v roce 2010, 
termíny níţe 

175.500 52.000 70% 73 40.000 40.000 

Projekt se soustřeďuje především:  
a) na mladou a alternativní hudbu, která je převážně vlastní (autorská) a na některé doplňkové žánry z vlastní tvorby mladých lidí, které lze v rámci hudebních 
projektů vhodně prezentovat a veřejnosti v kontextu ukázat (divadlo a film) 
b)na oblast následné prezentace hudebních nahrávek mladých kapel pořízených na obou akcích (příprava a vydání hudebního CD). Projekt, který obsahuje 
následující aktivity Subprojekty:  
A.Festival alternativní mládežnické kultury „Cihelna – Vystupovat 2010“, 25.-26.června 2010 
B.Multikulturní festival „Červenání“ v prostoru Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, 24. července 2010 
C.Příprava a vydání společného hudebního CD z obou festivalů (celkem 1 CD), srpen až listopad 2010 

21/2010 Ekofilm, IČ: 26590883 36. ročník Mezinárodního filmového festivalu o 
ţivotním prostředí, přírodním a kulturním 
dědictví EKOFILM 2010, 
4. - 10. 10. 2010 

2.550.000 400.000 84% 69 40.000 40.000 

Projekt Ekofilm je mezinárodní filmová soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo životního prostředí a Občanské sdružení Ekofilm společně s 
Jihočeským krajem a městy Český Krumlov a České Budějovice. Koná se každoročně začátkem října. 

14/2010 Miroslav Páral, IČ: 
41902149 

17. výstavní ročník International Art Gallery, 
1.4. - 30.12.2010 

1.683.420 380.000 77% 66 200.000 200.000 

Mezinárodní výstava je tvořena pěti samostatnými expozicemi: 
První expozice pod názvem „AUTORSKÝ DESIGN“ představuje výběr ze současné užité tvorby a autorského designu. 
Druhá expozice pod názvem „BODY ART“  představuje autorskou kolekci šperku a extrémní kolekci dámského doplňku. 
Třetí expozice pod názvem „INTERIER DESIGN“ představuje autorskou kolekci interiérového předmětu. 
Čtvrtá expozice pod názvem „EXTERIER DESIGN“ představuje autorskou kolekci exteriérového předmětu – tvorbu předmětového prostředí města. 
Pátá expozice pod názvem „ČESKOKRUMLOVSKÝ PRODUKT“ představuje autorskou kolekci předmětového designu vytvořeného v Českém Krumlově a jeho 
uplatnění v ní 

41/2010 Ing. Jiří Kiprý, IČ: 
42379059 

III. ročník Festivalu barokních umění Český 
Krumlov, 
1. - 3.10.2010 

780.000 150.000 81% 59 50.000 50.000 

Hlavním koncepčním tématem festivalu je provedení barokní opery podle současných možností autentické interpretace. Tým mladých badatelů festivalu pod 
hlavičkou občanského sdružení Hofmusici každoročně připravuje novodobou světovou premiéru barokní opery. Program dále doplňuje večer s Prezentací 
francouzské dvorské taneční kultury doby Ludvíka XIV a varhaní matiné Hudba rakouského baroka na autenticky dochovaném nástroji z roku 1715. 

20/2010 "ARTECO - B.M." spol. s 
r. o., IČ: 46683691 

19. Festival staré hudby, 
8. - 15.7.2010 

734.100 220.000 70% 54 90.000 90.000 

Každoroční letní specializovaný festival, zaměřený na hudbu gotiky, renesance, baroka a klasicismu v podání renomovaných souborů staré hudby z ČR i ze 
zahraničí. Součástí akce jsou také koncerty etnické a alternativní hudby, world music, historický a výrazový tanec, multimedia, workshopy a výstavy. Program 
festivalu v roce 2010 čítá 8 koncertů domácích i zahraničních interpretů. 
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2/2010 Divadelní centrum Český 

Krumlov, IČ: 26666171 
V. ročník Mezinárodního divadelního festivalu 
Miraculum Český Krumlov, 
14. - 18.10.2010 

850.000 140.000 84% 48 0 0 

Smyslem festivalu je oživení druhových a žánrových tradic, spojených s divadelní historií Českého Krumlova, a to v inscenační a interpretační práci špičkových 
domácích i zahraničních divadelníků s využitím co nejautentičtějších prostorů, prostředí s bohatou tradicí a nejefektnějších architektonických a urbanistických prvků 
(Barokní divadlo, Renesanční dům a Maškarní sál na Zámku, areály bývalé Prelatury s Prokyšovým sálem a Městského divadla v Horní ulici, Divadelní centrum u sv. 
Jošta s Muzeem marionet na Latráně apod.). Do repertoáru festivalu se bude promítat divadelní historie v celé škále od jezuitského divadla, přes projevy dvorské 
kultury a festivit až k pašijovému divadlu a nejrozmanitějším moderním formám. 

13/2010 Miroslav Páral, IČ: 
41902149 

Surrealita ţidovské synagogy, 
1.6.-31.8. 2010 

1.070.000 300.000 72% 48 0 0 

Výstava je autorská expozice tvořena přímo pro konkrétní architektonický prostor synagogy v Č. Krumlově. Doba realizace projektu je zvolena záměrně. Investor 
rekonstrukce objektu Českokrumlovský rozvojový fond ukončil opravy střešní krytiny, fasády, oken a dveří. V čase sezóny 2010 budou další stavební práce 
zastaveny, pokračování rekonstrukce je plánováno na podzimní období. Jedná se tedy o ojedinělý časový prostor, kdy je synagoga zajištěna před nepřízní počasí a 
je uzamykatelná. Interiér je vyklizený a zrcadlí stávající stav bez stavebních a restaurátorských zákroků. Tento stav věcí, surrealita prázdného prostoru, zastaveného 
času má tedy svou neopakovatelnost v čase. Sezóna roku 2010, 65. výročí ukončení 2. Světové války je ojedinělou příležitostí pro zpřístupnění architektonické 
památky široké veřejnosti a přímo vybízí k veřejné prezentaci záměrů, využití objektu po ukončení rekonstrukce. Autorská výstava sochařských objektů, kreseb a 
adjustovaných fotografií Miroslava Párala si klade za cíl představit veřejnosti kreativní formou surrealitu času a prostoru architektury a tuto společnosti 
zprostředkovat. Stěžejní část sochařské expozice po ukončení výstavy má být nabídnuta Městu Českému Krumlovu k dalšímu užití. 

6/2010 Cultura Bohemica - 
nadační fond na podporu 
české kultury a její 
integrace ve světě, IČ: 
28111095 

Celostátní literární cena 2010, 
leden - listopad 2010 

916.000 194.000 79% 42 0 0 

Nadační fond Cultura Bohemica vyhlašuje nové kolo literární soutěže. Soutěží se v oblasti povídková kniha či novela do cca 150 normostran textu. Obsahově jde o 
současnou beletrii tématicky zaměřenou na čtenáře ve věku od cca 13 do cca 25 let.  
Semifinálová porota rozhodne o deseti finalistech do 31. července příslušného roku. Díla deseti vybraných semifinalistů pak poputují zpět na českokrumlovský 
zámek, do sídla Nadačního fondu Cultura Bohemica, kde budou přidělena finálové odborné porotě. 
Finalisté budou informováni o svém postupu a pozváni do Českého Krumlova. Současně s pozvánkou na listopadový dvoudenní pobyt v Českém Krumlově, který 
vyvrcholí finálovým galavečerem. 
Vítěznou práci umožní pořadatelé autorovi knižně vydat. 

47/2010 Klub Přátel Salonu Šnek 
o.s., IČ: 22678140 

Hudební Kabaret Karla Dvořáka, 
rok 2010 

192.000 57.000 70% 19 0 0 

Tato již tradiční akce se koná jedenkrát měsíčně průběžně po celý rok. Její návštěvnost je cca 20-30 lidí záleží na atraktivnosti hostů, které p. Karel Dvořák do svého 
kabaretu pozve. Kulturní úroveň je velká a ohlasy na pořad z řad obecenstva jsou kladné . Jako příklad lze uvést některé osobnosti , které v pořadu vystoupily, jsou 
to : Jan Matěj Krnínský spisovatel a básník v tomto pořadu recitoval své vydané básně , výtvarník a ilustrátor Jindra Čapek se zde představil ,v pro mnohé neznámé 
poloze,  jako excelentní hráč na kytaru, kdy se svým kolegou předvedl plejádu renesančních a barokních skladeb pro klasickou kytaru. V rámci Hudebního kabaretu 
vystoupila i nově vzniklá rocková kapela Parní Wanna, jejímž členem je také známí folkový zpěvák a držitel autorské porty Roman Špilínek. 
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Opatření IV. Ţivá kultura pro širokou veřejnost 
min. 30% spoluúčasti, min. 5000 Kč, max. 60000 Kč 
celková alokace: 230.000,- Kč   
Poř. č. Ţadatel, IČ Název projektu, termín Celkové 

náklady 
Poţadovaná 
částka 

Spoluúčast 
% 

Bodování Návrh 
hodnotící 
komise 

Schváleno 
Kč 

9/2010 Jihočeská komorní 
filharmonie České 
Budějovice, IČ: 396036 

Koncert k příleţitosti konce II. světové války, 
7.5.2010 

121.049 10.000 92% 82 10.000 10.000 

Již posedmé se v Jízdárně českokrumlovského zámku uskuteční koncert k oslavě výročí konce II. světové války. Tuto akci pořádá Jihočeská komorní filharmonie ČB 
pod záštitou Svazu zahraničních letců RAF 2. Sv. války. 

38/2010 Umělecká beseda Český 
Krumlov, IČ: 65025458 

Divadelní představení Ţivý Betlém, 
23.12.2010 

56.000 33.000 41% 82 33.000 33.000 

Realizace ochotnického divadelního představení se každoročně již podevatenácté koná v předvečer Štědrého dne. Skládá se z živých exteriérových obrazů z 
legendy o narození Ježíše Krista. Účastní se na 100 amatérských účinkujících, zejména dětí a rodičů, dále žáci ZUŠ, taneční soubor Fioretto, Brass Kvintet, folkové 
skupiny Kapka, Rybníkáři, Lakomá Barka, městský pěvecký sbor Perchta a další občané města. 

39/2010 Základní umělecká škola 
Český Krumlov, IČ: 
60084375 

Masopustní průvod 2010, 
16.2.2010 

27.940 18.950 32% 77 17.000 17.000 

Masopustní průvod žáků Základní umělecké školy pořádaný ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky České je akce, která se opakuje čtvrtý 
rok. První průvod pořádala ZUŠ v roce 2007 na téma „Benátský karneval“. V následujících letech žáci tvořili masky na téma „Černá Afrika“ a „Český rok“, letošní 
téma je „Šumava“. Výběr tématu souvisí s celoročním  výukovým projektem výtvarného oboru ZUŠ. Na přípravě masopustu spolupracují pedagogové obou škol, žáci 
ZUŠ a jejich rodiče a studenti SUPŠ sv.Anežky České. 

43/2010 Egon Schiele Art Centrum 
o.p.s., IČ: 25193937 

Doprovodný program k výstavám, 
září - prosinec 2010 

265.000 60.000 77% 74 40.000 40.000 

Projekt je plánován na podzimní sezónu roku 2010. V rámci tohoto projektu se budou moci návštěvníci Egon Schiele Art Centra seznámit s podstatou umělecké 
tvorby Egona Schieleho nejenom prostřednictvím jeho obrazů, ale také v rámci živých doprovodných akcí. Součástí těchto doprovodných akcí budou divadelní a 
taneční představení či odborné přednášky. 

22/2010 Feng-yün Song o.s., IČ: 
28558502 

Songfest.cz 2010 - Vítání roku tygra, 
13.2.2010 

364.500 50.000 86% 73 25.000 25.000 

Songfest.cz 2010 – Vítání roku tygra je multikulturní hudebně divadelní festival pořádaný u příležitosti vítání nového lunárního roku. Koná se s drobnými obměnami 
názvu (Čínský festival, Lunární festival) již devátým rokem, a to hned v několika městech České republiky. Jedná se o největší českou kulturní událost v tomto směru 
v roce 2010. 13.2.2010 proběhne představení v Městském divadle Český Krumlov jako součást programu Krumlovského masopustu 2010. 
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44/2010 Dům dětí a mládeţe 

Český Krumlov, IČ: 
665711 

Krumlovská dětská Porta 2010, 
19.11.2010 

35.400 14.200 60% 73 12.000 12.000 

Jihočeská Dětská Porta je soutěžní přehlídka interpretace folkových, country a trampských písní. Účastní se jí neorganizované děti a mládež ve věku od 6 do 26 let z 
celého Jihočeského kraje. Je to soutěž pro sólisty, dua i skupiny. Děti prokáží v soutěži nejen svůj talent, ale i odvahu zpívat a hrát na veřejnosti před diváky. 
Účastníci získají cenné zkušenosti, které mohou dále využít v republikovém finále v Praze. V této přehlídce vystupují každým rokem talentovaní hudebníci a zpěváci, 
proto bychom rádi akci zajistili na co nejvyšší úrovni. 

16/2010 Římskokatolická farnost - 
prelatura Český Krumlov, 
IČ: 42396565 

III. seminář sakrální hudby: Hudba a liturgie - 
Varhany v liturgii, 
24.4.2010 

11.400 7.280 36% 71 7.000 7.000 

Cílem tohoto ročníku je zkvalitnit úrovně našich varhaníků, působících především v Českém Krumlově a jeho okolí. Vzhledem k tomu, že je v našem městě neobvyklý 
počet varhanních nástrojů, je důležité, aby se také vytvořil dostatečný počet kvalitních hudebníků schopných plně využít široké možnosti tohoto nástroje a být tak k 
dispozici nejen při liturgii, ale také při koncertech a různých obřadech. Předpokládaný počet účastníků semináře je max. 30 osob. Na seminář přijala pozvání Mgr. 
Jitka Chaloupková (absolventka pražské konzervatoře a AMU. Dva roky studovala také ve Výmaru u Prof. J. E. Köhlera. Vyučuje hru na varhany a varhanní 
improvizaci na konzervatoři v Českých Budějovicích. Koncertuje u nás i v zahraničí). Seminář bude zakončen koncertem Mgr. Jitky Chaloupkové, který bude 
uspořádán nejen pro účastníky semináře, ale i širokou veřejnost. 
Vstupné na seminář i koncert bude zdarma. 

23/2010 Společnost pro zachování 
Hořických pašijových her, 
IČ: 26653338 

Pašijové hry, 
4.4.2010 

73.500 48.500 34% 71 26.000 26.000 

Tradiční příběh, zpracovaný podle bible, vypráví o posledních dnech Ježíše Krista. Představení prochází v jednotlivých částech spojovaných hudbou Jaroslava Krčka 
a Musica Bohemica: Poslední večeře s učedníky, rozjímání v zahradě getsemanské, zajetí a soud velké rady, Jidášova zrada, soud u krále Heroda, soud u Piláta 
Pontského, odsouzení a křížová cesta ukončena ukřižováním a z mrtvých vstání Ježíše Krista.V představení účinkuje 70 osob a jeho délka je 1,30 hodin a je 
překládáno do znakové řeči. 

33/2010 Centrum pro pomoc 
dětem a mládeţi o.p.s., 
IČ: 25158058 

Výtvarné aktivity pro neorganizované děti a 
mládeţ „Sochy a děti“ a „Výtvarný podzim v 
Boudě“, 
únor-prosinec 2010 

44.000 20.000 55% 66 15.000 15.000 

Základním důvodem realizace tohoto projektu je představit v co možná nejširším rozměru výtvarné možnosti a schopnosti dětem a mládeži, kteří jsou společně 
zapojeny do procesu aktivní tvorby různých výtvarných děl a dále je veskrze motivovat k vytváření pozitivního vztahu k aktivnímu umění – budoucí vlastní tvorbě - 
jako jedné z možností smysluplného a pozitivního trávení volného času. 

36/2010 Sdruţení rodičů a přátel 
českokrumlovského 
dětského sboru, IČ: 
27036821 

Medové medvědí mecheche, 
termíny níţe 

190.000 60.000 68% 66 20.000 20.000 

Projekt je určen všem 212 letošním sboristům českokrumlovského dětského sboru, dále více než 30 dospělým spolupracovníkům  a zčásti také našim bývalým 
členům, kterých je za 15 let existence sboru přes 500. Zahrnuje veřejné koncertní aktivity mimo hlavní turistickou sezónu na jaře 2010.  I tentokrát je rozdělen do 
dvou okruhů: 
1)  pravidelné jarní sborové koncerty: A) 20.3.  „Zelená se snítka“ - Lentilky a Diblíci s hosty v Jezuitském sále hotelu Růže, B) 21.3.  „Jaro, vítej!“ – Brumlíci a 
Medvíďata s hosty v městském divadle,  
2)  Medové medvědí mecheche 16.-18.4.– setkání k 15.výročí dětského sboru při ZUŠ v Č. Krumlově 
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46/2010 Dům dětí a mládeţe 

Český Krumlov, IČ: 
665711 

Krumlovská Prima sezóna 2010, 
leden-květen 2010 

19.000 5.000 74% 66 5.000 5.000 

V letošním roce se uskuteční již 7.ročník regionální přehlídky studentské tvořivosti Krumlovská Prima sezóna (dále jen KPS). Přehlídka je určena studentům 
středních škol a učilišť z celého Jihočeského kraje, kteří změří své umění v oborech literární tvorba (poezie, próza a scénář), výtvarné práce (kresba a malba, objekt) 
a amatérská fotografie. Součástí akce bude rovněž regionální přehlídka studentského divadla pod názvem Mladá scéna 2010. Ve všech uvedených oborech nejlepší 
mladí tvůrci a kolektivy mohou postoupit na celostátní přehlídky studentské tvořivosti v Náchodě a Ústí nad Orlicí. 

3/2010 Krumlovský komorní 
orchestr, o.s., IČ: 
22722769 

Adventní koncert, 
prosinec 2010 

37.000 24.000 35% 65 10.000 10.000 

Adventní koncert s úmyslem slavnostně zahájit advent v Českém Krumlově. Na programu bude mše Missa Brevis od současníka Jiřího Pavlici. Tato mše v sobě 
skrývá sváteční a vánoční tematiku, takže je pro námi zvolený termín velice vhodná. Jedná se vlastně o provedení ve velkém orchestru se sborem, tj. celkem 60 
účinkujících. Vhodné místo pro tuto mši je chrám sv.Víta nebo kostel v klášteře křižovníků. 

10/2010 Střední 
uměleckoprůmyslová 
škola sv. Aneţky České, 
IČ: 60084286 

KUS-CIR-KUS, 
říjen 2010 

58.800 39.000 34% 65 10.000 10.000 

Výtvarně dramatický soubor studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově KUS CIR KUS připraví a zrealizuje formou 
alternativního divadla 3 představení.  Představení budou sestavena z autorských etud členů souboru s jednotícími a tématickým i prvky. Ke spoluúčinkování budou 
přizváni hosté – divadlo Studna Hosín a žáci místních základních škol. Představení se uskuteční na přelomu září a října 2010 ve venkovních prostorách areálu 
kláštera v Českém Krumlově. 

25/2010 Dům dětí a mládeţe 
Český Krumlov, IČ: 
665711 

Slavnostní koncert k 35. výročí zaloţení 
Jitřenky, 
prosinec 2010 

87.500 60.000 31% 44 0 0 

Soubor Jitřenka si v letošním roce připomene, že pracuje již třicet pět let. Toto by chtěl oslavit na  koncertě v Městském divadle Český Krumlov. Připravuje program, 
který bude mapovat cestu souboru od roku 1975 do současnosti. Programu by se měly zúčastnit i spřátelené soubory 

49/2010 Nadační fond baletu 
Jihočeského divadla, IČ: 
28112865 

Krumlov Dance Gala, 
listopad 2010 

66.620 37.000 44% 38 0 0 

Prezentace nového tanečního umění, které můžeme nazývat moderním tancem, tancem současným  nebo jednoduše novou cestou tanečního divadla, silně 
prezentovanou na počátku tohoto století. Umělecké instituce a spolupracovníci z ostatních měst se zavázali, že hlavním cílem bude prezentace tanečního umění pro 
široké publikum Českého Krumlova. K realizaci projektu přispějí i zkušenosti Městského divadla, které má s hostujícími soubory bohatou zkušenost a již dlouhou 
dobu podporuje taneční umění ve svém regionu.Umělecký ředitel baletu Jihočeského divadla Attila Egerházi má dlouholetou zkušenost s těmito typy Gala 
představení a od roku 1998 se aktivně snaží prezentovat svoji práci a umělecké ambice v rámci Evropy 

15/2010 Mezinárodní společnost 
Antonína Dvořáka o.p.s., 
IČ: 25778455 

Americké jaro 2010, 
termín v jednání: duben - červen 2010 

50.000 25.000 50% 28 0 0 

Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka je obecně prospěšná společnost, kterou založil roku 1999 klavírista Radoslav Kvapil. Hlavní náplní společnosti je 
připomínání duchovního odkazu osobnosti Antonína Dvořáka, „prostého českého muzikanta“, pro nějž komerční a politické struktury neměly trvalou hodnotu. Jedním 
z hlavních cílů společnosti je uvádět špičkové české i zahraniční umělce a lektory nejen ve velkých městech, ale představovat je publiku i v menších městech a 
obcích. 



 

11 
19/2010 Fotoklub Český Krumlov, 

IČ: 46621989 
Činnost Fotoklubu Český Krumlov a zajišťování 
provozů fotogalerií, 
rok 2010 

16.700 5.000 70% 16 0 0 

V letošním roce je fotoklub pozvaný na zahraniční workshop do Rakouska od spřáteleného fotoklubu z Hornu.Workshop se bude konat v září 2010. Mimoto plánují 
členové fotoklubu několik pracovních workshopů a to – studiovou fotografii, fotografování krajiny na Šumavě, reportáž v Českém Krumlově, ke které chce přizvat děti 
ze základních škol v Českém Krumlově Ve fotogalerii v Městském divadle budou vystavovat fotokluby z Rakouska a Maďarska. Tyto fotokluby také pozvaly Fotoklub 
Český Krumlov k vystavování v jejich městech. Pro realizaci těchto výměnných výstav je potřeba finančních prostředků zejména na cestovné, ubytování a propagaci. 

1/2010 Městský pěvecký soubor 
Perchta Český Krumlov, 
IČ: 60084235 

Česká mše vánoční J.J. Ryby - Hej mistře! 
prosinec 2010 

28.500 20.000 30% ţádost doporučena k 
přepracování a předloţení do 2. 
výzvy Programu podpory kultury 

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

12/2010 Smyčcový orchestr 
Český Krumlov, IČ: 
42396387 

Tradiční Vánoční koncert Česká mše vánoční 
J.J. Ryby Hej Mistře, 
18.12.2010 

51.000 30.000 41% ţádost doporučena k 
přepracování a předloţení do 2. 
výzvy Programu podpory kultury 

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

 
 
Průběh hodnocení ţádostí: 
 

 Hodnotící komise pro 1. výzvu Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2010 byla jmenována radou města ve složení: 
 Petr Eliáš, Jiří Povolný, Mgr. Filip Putschögl, Petr Šandera, Zbyněk Toman, Jan Vaněček, Ing. Jitka Zikmundová 

 Návrh hodnotící komise projednala rada města dne 15.2.2010 a zastupitelstvo města dne 25.2.2010. 

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


