
Na prahu sezóny 

Český Krumlov 23.3.2005
podklady pro vystoupení Jana Vozábala

ředitele Městského divadla Český Krumlov o.p.s

(zprac. ve spolupráci s Bc. Alenou Marvanovou, odd.kultury MÚ Český Krumlov)

HLAVNÍ AKCE POŘÁDANÉ ČI SPOLUPOŘÁDANÉ MĚSTEM ČESKÝ KRUMLOV
V     ROCE 2005  

KOUZELNÝ KRUMLOV 
NECHTE SE OKOUZLIT ČESKÝM KRUMLOVEM… 
30. 4. - 1. 5. 2005

sobota 30.4. 2005
Pivovar Eggenberg - pivovarské zahrady 
18.00 Zahájení májové Garden Party a Sletu čarodějnic

hraje Black Bottom
19.00 Stavění máje

Folklórní soubor Růže
20.00 Hraje Gin Fis
22.00 Pálení čarodějnic

Hraje Fontanela
24.00 Ohňostroj

ukončení programu

v průběhu večera videoprezentace kulturních akcí jednotlivých pořadatelů - ČKRF DM

neděle 1.5.2005
Václavské sklepy,  IV. nádvoří zámku
14.00 Agentura českého keramického designu

Vernisáž výstavy 12. ročník mezinárodní výstavy keramické tvorby,
Den otevřených dveří - Václavské sklepy, Galerie české kultury na II. ZN
hraje Black Bottom

International Art Studio, Na Fortně 
17.00 Den otevřených dveří

Výstava výsledků mezinárodního sochařského sympozia „Rehabilitace Náplavky“
Setkání s umělci 12.ročníku mezinárodní výstavy keramické tvorby
Opékání berana zajišťuje Ochrana fauny České republiky

Odpoledne otevřených dveří - na základě dohody s galeristy

Organizátoři akce: Město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Českokrumlovský
rozvojový fond spol. s.r.o., Agentura českého keramického designu
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OSLAVA 60. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
5. 5. - 8. 5. 2005

Oslava a připomenutí 60. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československa v r.1945 v
Českém Krumlově a českokrumlovském regionu.

Regionální muzeum Č.Krumlov pořádá v květnu - listopadu 2005 výstavu  "Náš voják v boji za
svobodu", dokumentující událostí od 1.sv.války po současnost, se zaměřením zejména na období
ukončení 2.sv.války v krumlovském regionu. Součástí výstavy budou i ukázky plastikových modelů
bojové techniky, ukázky zbraní a výzbroje.

5.5. 2005 - připomenutí pražského povstání
- filmová produkce v kině J&K
- výstava "Paměť a pravda"

18.00 h Městské divadlo
Koncert souborů a orchestrů ZUŠ (pořádá ZUŠ Český Krumlov)
 
6.5. 2005  
Jamboree pro mládež českokrumlovského regionu ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice 

17.00 h Regionální muzeum Č.Krumlov
vernisáž výstavy "Náš voják v boji za svobodu"

19.00 h Zámecká jízdárna 
D.Šostakovič, J.Brahms, A.Dvořák
Slavnostní koncert, 60. mírových let (pořádá Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, sólisté
Václav Hudeček a Petr Šporcl)

7. 5. 2005 
Český Krumlov, náměstí Svornosti
10.00 h zahájení slavnostního programu na náměstí Svornosti v Českém Krumlově, položení květin k
pamětní desce
10.30 - 18.30 h kulturní program 
18.30 - 19.00 h slavnostní projevy představitelů zahraničních zastoupení
19.00 - 22.00 h kulturní program

Regionální muzeum Č.Krumlov
10.00 - 17.00 h výstava "Náš voják v boji za svobodu" 

Návštěva památníků a hrobů z 2. světové války v českokrumlovském regionu
Zlatá Koruna, Svatý Kámen - mše svatá, Vyšší Brod, Český Krumlov, Křížová hora 
doprovodný sportovní a kulturní program

8. 5. 2005
Český Krumlov
9.30 h příjezd historických vozidel JEEP na náměstí Svornosti
10.00 - 18.00 h kulturní program na náměstí Svornosti
18.00 - 20.00 h závěrečné slavnostní shromáždění účastníků oslav 
22.00 h ohňostroj

Regionální muzeum Č.Krumlov
10.00 - 17.00 h výstava "Náš voják v boji za svobodu" 

Organizátoři  akce:  Město  Český  Krumlov,  Město  Kaplice,  Město  Vyšší  Brod,  Obec  Zlatá  Koruna,
Vojenské sdružení rehabilitovaných Český Krumlov - Kaplice, Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.,
Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o., Československá obec legionářská, Sdružení válečných
veteránů jihočeského kraje, 1. ck production s.r.o., VÚ 6817 Boletice a další

SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE
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17. 6. - 19. 6. 2005

K letošnímu ročníku
19.  ročník  městských  Slavností  pětilisté  růže  je  stejně  jako  v  letech  předchozích  situován  do
renesance,  do  éry  panování  posledních  Rožmberků,  pana  Viléma  z Rožmberka  a  Petra  Voka  z
Rožmberka. I letos se do Českého Krumlova sjedou zástupci jihočeských měst, které ve svém erbu
nosí znak pětilisté růže, aby se utkali v rytířském Turnaji Růží. Nádheru a pestrost jejich výprav budete
moci  obdivovat v Slavnostním historickém průvodu, který oproti  zvyku projde městem až ve 14.00
hodin a přímo zahájí rytířská klání na kolbišti u zámecké zahrady.

Kromě  historických  průvodů  a  nepřeberné  škály  vystoupení  muzikantů,  kejklířů,  herců,  šermířů,
tanečníků na deseti scénách bude po celém městě možnost nakoupit  na staročeském jarmarku  s
historickým a lidovým zbožím s ukázkou starých řemesel. Premiéru na Slavnostech pětilisté růže si
odbyde  též  krásný  prostor  pivovarských  zahrad,  kam  bude  situován  historický  program,  večerní
zábavní program a novinka letošního ročníku, nedělní historický turnaj, ve kterém se utkají skupiny z
pěti českokrumlovských základních škol v netradičních, převážně historických disciplínách. 

Snahou  pořadatelů  je  v  letošním  roce  uspořádat  větší  množství  komorních  akcí  v  zajímavých
prostorách,  z  nových prostor  je  to  Hradební  ulice,  která  bude  nově  průchodná i  ze  Široké  ulice,
Dvoreček Hotýlku U Malého Vítka, kostel sv.Martina v Městském parku, Divadelní park Městského
divadla a další již tradiční místa. 

Nedělní  program  na náměstí  Svornosti  s  posezením u dobré  muziky završí  letošní  ročník.  Bližší
informace o programu budou od konce března k nalezení na www.ckrumlov.cz/slavnosti

RÁMCOVÝ PROGRAM

Pátek 17.6.2005

po celý den Staročeský jarmark v uličkách města
16.00 Zahájení slavností 

program na náměstí Svornosti a scénách
22.00 NOČNÍ OHŇOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
24.00 Ukončení programu v historickém centru města
20.00 - 02.00 Zábavní program v pivovarských zahradách

Sobota 18.6.2005

po celý den Staročeský jarmark v uličkách města
10.00 Zahájení programu na scénách v historickém centru města

Náměstí Svornosti - hlavní scéna
Divadelní park Městského divadla - divadelní scéna 
Dvoreček Hotýlku U malého Vítka - divadelní scéna pro děti
Městský park - hry na řece Vltavě
Nádvoří Prelatury a Prokyšův sál - divadelní a hudební scéna
Hradební ulice - divadelní a hudební scéna
Pivovarské zahrady - šermířská, hudební a taneční scéna, historické hry
Kolbiště u zámecké zahrady - hry, ukázky rytířských dovedností a program pro děti

14.00 SLAVNOSTNÍ KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM S CEREMONIÍ NA NÁMĚSTÍ 
SVORNOSTI 

15.30 Kolbiště u zámecké zahrady - TURNAJ RŮŽÍ
21.00 Předání cen města Český Krumlov za rok 2004 a galaprogram souborů měst pětilisté růže
24.00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

Ukončení programu v historickém centru města
20.00 - 02.00 Zábavní program v pivovarských zahradách
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Neděle 19.6.2005

po celý den Staročeský jarmark v uličkách města
10.00 Pivovarské zahrady - TURNAJ RŮŽÍ - historická soutěž českokrumlovských škol v 

netradičních soutěžích 
11.00 Hudební matiné Městského smíšeného sboru Perchta a Smyčcového orchestru 

Český Krumlov
15.00 Otáčivé hlediště - Živé šachy - šachová partie s živými figurami na šachovnici 10 x 10 metrů
15.45 HISTORICKÝ PRŮVOD 
16.15 ZAKONČENÍ SLAVNOSTÍ
18.00 Ukončení programu 

Změna programu vyhrazena:

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAJIŠŤUJE:

INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
Nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 621 
fax: +420 380 704 619
e-mail: infocentrum@ckrf.ckrumlov.cz

UNIOS TOURIST SERVICE
Zámek  57 - 1.nádvoří
Český Krumlov
Tel.: 380 725  110, 380 725  119
e-mail: tourist.service@unios.cz

TERMÍNY DO ROKU 2010:
16. - 18.6.2006
22. - 24.6. 2007
20. - 22.6. 2008
19. - 21.6. 2009
18. - 20.6. 2010

Více informací a podrobný program: WWW.CKRUMLOV.CZ/SLAVNOSTI
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SVATOVÁCLAVSKÉ  SLAVNOSTI
23. 9. - 25. 9. 2005 a 28. 9.2005

Pocta svatému Václavovi, patronu české země a města Český Krumlov, patronu 
vinařů a pivovarníků, podzimní slavnost dobrého jídla a pití, spousta zábavy a her. 
Oslava státního svátku České republiky. 

pátek 23. 9. - neděle 25. 9.
Slavnosti budou zahájeny Svatováclavským trhem na náměstí Svornosti, který po celé tři dny 
nabízí produkty hrnčířských dílen, krajkářek, mistrů kovářů a další originální a zajímavé výrobky.

Bohatý kulturní program se ponese v duchu folklórních tradic. Příjemnou sobotu můžete
strávit na náměstí Svornosti při přehlídce dětských folklórních souborů.

pátek 23.9.2005
Svatováclavský trh
Zahajení Svatováclavských Slavností
Folklórní večer

sobota 24.9.2005
Svatováclavský trh
Přehlídka dětských folklórních souborů 
SETKÁNÍ VÁCLAVŮ 
Folklórní inspirace - inspirace folklórem
Otevření vinných sklepů na V. nádvoří zámku 
Pivní slavnost k poctě patrona pivovarníků sv.Václava
Svatováclavská noc otevřených muzeí a galerií

neděle 25.9.2005
Svatováclavský trh
DEN OTEVŘENÝCH SRDCÍ - vstup pro děti zdarma do vybraných muzeí a expozicí
 
středa 28.9.2005
Slavnostní průvod s pochodněmi a svíčkami
Svatováclavská mše svatá
Slavnostní koncert k oslavě svátku sv. Václava

V Infocentru na náměstí Svornosti se všichni Václavové mohou zaregistrovat a zvěčnit 
v Pamětní knize Svatováclavských slavností vedle svých bratrů Václavů - osobností
kulturního a společenského života, mezi nimiž má čestné místo prezident republiky Václav Klaus.

Muzea a galerie otevřou své brány pro 4. noční rendez-vous s uměním v Českém Krumlově 
během Svatováclavské noci otevřených muzeí a galerií

Mlsné jazýčky si přijdou na své, podzim je doba žní a úrody, nebude chybět dobré jídlo a pití. 
Švestkové koláče, preclíky, klobásy, zelí, víno a medovina jsou tradičními českými dobrotami. 
Vybrané krumlovské restaurace nabídnou speciální Svatováclavská menu - speciality české 
kuchyně připravované podle starých receptů z tradičních surovin

Svatý Václav je také patronem pivovarníků a vinařů, proto je součástí programu i  Pivní slavnost 
v Pivovarských zahradách a otevření vinných sklepů na V. nádvoří Státního hradu a zámku 
ukrývající poklady, které potěší milovníky dobrých vín.

ORGANIZÁTOŘI  AKCE:  Město  Český  Krumlov,  Městské  divadlo  Český  Krumlov  o.p.s.,
Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o., Dům dětí a mládeže Český Krumlov

Svou  účast  na  letošních Svatováclavských  slavnostech přislíbil  prezident  republiky  Václav
Klaus
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ADVENT A VÁNOCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ 
27. 11. 2005 - 6. 1. 2006 

27.11.2005 - 1. adventní neděle
Vánoční jarmark
Ekumenické zahájení adventu a slavnostní rozsvícení vánočního stromu (17.00)

4.12.2005 - 2. adventní neděle
Vánoční jarmark
Zpívání u vánočního stromu (17.00)

5.12.2005 - Mikulášská nadílka (17.00)

11.12.2005 - Stříbrná neděle
Vánoční jarmark
Ježíškova pošta a Zpívání u vánočního stromu (17.00)

18.12.2005 -Zlatá neděle
Vánoční jarmark
Společné zpívání u vánočního stromu (17.00)

23.12.2005, Živý Betlém (16.30 a 18.00 h)

24.12.2005, Medvědí vánoce (10.00)

26.12.2005, Štěpánské posvícení (18.00)

31.12.2005, Sv. Silvestr, Oslava příchodu Nového roku na náměstí Svornosti (22.00 - 01.00)

6.1.2006, Tři králové, Sfouknutí vánočního stromu (17.00)

ORGANIZÁTOŘI  AKCE:  Město  Český  Krumlov,  Městské  divadlo  Český  Krumlov  o.p.s.,
Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o.

Více informací a podrobný program: WWW.CKRUMLOV.CZ/ADVENT
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DEN S HANDICAPEM DEN BEZ BARIÉR ČESKÝ KRUMLOV
10. 9. - 11. 9. 2005

Smyslem akce je umožnit sluchově, zrakově a pohybově postiženým lidem prohlédnout 
si historické centrum města Český Krumlov a podívat se tam, kam se běžně dostanou
 jen s obtížemi nebo se nedostanou vůbec.

V celodenním kulturním programu jsou připraveny specializované prohlídky zámku, 
barokního divadla i dalších památek, galerií a muzeí. Lákavou akcí je projížďka po Vltavě. 
Pro zrakově postižené jsou připravené akce s hmatovými zážitky, nejvýznamnější z nich
je určitě speciální výstava v Egon Schiele Art Centru. Pro sluchově postižené je připravený  
výklad a tlumočení do znakové řeči na zámku a v průběhu procházky městem.

Pro návštěvníky města, kteří nemají zdravotní postižení a mají odvahu vyzkoušet si, jaké 
problémy přináší běžný život zdravotně postiženým, je připravena akce s názvem „Zkuste 
si to na chvíli“. Program dne doprovází řada kulturních vystoupení a prezentace neziskových 
organizací, výrobců a prodejců zdravotních a kompenzačních pomůcek.

ORGANIZÁTOR AKCE: KIWANIS KLUB Český Krumlov
Spoluorganizátoři: Město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o.

Více informací a podrobný program: WWW.CKRUMLOV.CZ/HANDICAP
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MIRACULUM ČESKÝ KRUMLOV
I. ročník Mezinárodního divadelního festivalu 
20. - 24. 10. 2005

Koncept nového festivalu vychází z širšího pojetí festivalu než bývá zvykem – chápe festival nejen jako
interakci a komparaci, ale jako událost, setkání, divadelní svátek, slavnost. Je to dáno prostředím -
mimořádnou malebností města Český Krumlov s impozantní siluetou zámku, rozsáhlým a krásně a
znalecky  obnoveným souborem  historických  budov  -  v  návaznosti  na  statut  městské  památkové
rezervace a zápis města do seznamu světových kulturních památek UNESCO v roce 1992 - i bohatými
kulturními tradicemi, umožňujícími vnímat město jako celek, jako divadelní město, jako oživlý zázrak.
Celý Český Krumlov - jako jakési živoucí divadelní muzeum - vybízí k syntéze a využití potenciálu jak k
divadelním prezentacím a performancím, tak i lokačním participacím na způsob projektů typu site-
specific,  kde se prostředí,  autentická architektura  externí i  interiérová,  včetně urbanisticky unikátní
konfigurace města, podílejí na umocnění zážitku a podívané.

Festival respektuje přirozené a mezinárodně stále silnější kulturně-historické priority lokality, kterými
jsou zámecké barokní divadlo, zámek jako celek, včetně zahrady, soubor historických budov města,
vytvářející scénografii svého druhu, a další divadelní ohniska místa i okolí (divadlo v Jezuitské koleji,
Městské  divadlo,  Prokyšův sál  v  Prelatuře,  vedle  zámeckých  interiérů  a  zahrad i  zámecká  zimní
jízdárna, Divadelní centrum u Sv. Jošta s Muzeem marionet, Pohádkový dům s expozicí Svět loutek,
Egon Schiele Art Centrum, zámecká bibliotéka s kolekcí teatrálií, partitur a libret, Střední umělecko-
průmyslová škola Sv. Anežky – obor scénografie, blízké pašijové hry v Hořicích apod.). Tyto konstanty
stejně jako konkrétní  festivalový repertoár, orientovaný k tradičnějším divadelním druhům, typům a
formám, umožňují v intencích současných marketingových přístupů posílit kulturně-historický potenciál
destinace a vytvořit novou krumlovskou kulturní platformu v méně exponovaném konci sezóny – v
termínu 20. – 24. 10. 2005. 

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. Prezentační programová škála vede od klasických představení (komorní opery,
baletu a tance,  pohybového a fyzického divadla, marionetového divadla ad.)  až k  improvizovaným
formám  například  commedie  dell´arte,  pouličního  a  karnevalového  divadla,  klauniád  a  moderní
pantomimy, nového cirkusu s žonglováním, akrobacií,  chůdařením apod.,  projektům site-specific  a
dalším para-divadelním projevům, jak je nabízí dnešní divadlo a umění (v jednání jsou vystoupení
Malého Vinohradského divadla – projekt Commedia dell´arte, Figurentheater Wilde – Vogel /SRN/,
Karin Schäfer Figuren Theater /Rakousko/, Capella Accademica, Těatr Novogo Fronta Petrohrad –
Praha, HaDivadlo – Husa na provázku: Commedia dell´arte, Dejvické divadlo, Společnost Moliére,
Národní  divadlo  marionet  Praha,  Studio  dell´arte  České  Budějovice,  Continuo  Malovice,  Komorní
opera JAMU Brno, Divadlo bratří Formanů, Ústaf Brno, KALD DAMU Praha, Happy End Production –
divize žonglování a pouliční akrobacie ad.).  

Podstatným  cílem  je  také  rozvoj  dlouhodobé  příhraniční  spolupráce  –  zejména  s  divadelními  a
uměleckými institucemi a soubory sousedního Rakouska a Bavorska. Obdobně je program otevřen
integračním  tendencím  EU  i  odbornému  zájmu  zámoří.  Pro  zahraniční  odbornou  veřejnost  a
interesanty by festival mohl být jakýmsi Dnem otevřených dveří do všech divadelních prostor města s
ukázkami  využití.  Přípravný festivalový výbor  pracuje  ve  složení  doc.  PhDr.  Jan  Dvořák  (Katedra
produkce DAMU), PhDr. Viktor Měska – divadelní organizátor a jednatel obč. sdružení DCČK, Zdeněk
A. Tichý – vedoucí redaktor týdeníku Naše rodina a divadelní kritik, Petr Vodička – ředitel festivalu a
Jan Vozábal – ředitel Městského divadla v Českém Krumlově. 
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