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uvnitř najdete...
 Vyjádření primátora k odvolání
 Výtah z jednání rady města
 Dražba KD Vltava bez zájmu
 Novinky u vltavské cyklostezky

Regenerace Máje začala
Nejlidnatější českobudějovické
sídliště začalo v červnu měnit svou
tvář. Jedná se o jižní část sídliště
ohraničenou ulicemi Milady Horákové, Antonína Barcala, Dubenská a U
Lesa. Regenerace bude pokračovat
v ostatních částech sídliště později.
Projekt počítá s kompletní obnovou veřejných prostranství. „Nevyhovující povrchy chodníků budou v
této části projektu nahrazeny zámkovou dlažbou a trvale podmáčená
travnatá plocha ve vnitrobloku ulice
J. Bendy bude odvodněna. Součástí
úprav bude také obnova čtyř stávajích dětských hřišť, dvě zcela nová
tam vzniknou,“ přibližuje rozsah prací náměstkyně primátora Ivana Popelová (ODS).
Dále bude provedena výměna veřejného osvětlení i obnova zeleně a
také vznikne šestnáct zcela nových
parkovacích stání. Stavební práce
byly zahájeny předáním staveniště
8. června 2010 a celá akce si vyžádá téměř 57 milionů korun. „Město
na tento projekt předložilo žádost
o dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad v rámci
4. výzvy. Předpokládáme, že bychom
mohli získat dotaci ve výši až 92,5 %.
Projekt je součástí Integrovaného
plánu rozvoje města s názvem Levý
břeh Vltavy,“ dodala náměstkyně
primátora Ivana Popelová.
Tato část sídliště je v projektu regenerace označována jako úsek 03,
nejedná se tedy o ty části sídliště,
které jsou zahrnuté do samostatného Integrovaného plánu rozvoje měs-

ta České Budějovice Sídliště Máj.
V těch se podstatně více angažují
občanské iniciativy a vypořádávání
nejrůznějších připomínek přípravu
zpožďuje. Nicméně některé úseky
z IPRM Sídliště Máj již mají vydané
pravomocné územní rozhodnutí.
Jedná se především o úsek 01B,
ale pouze stavbu 1 (území mezi K.

volení u těchto úseků se čeká na
podzim.
Na úsek 02 (prostor kolem správy sociálního zabezpečení a supermarketu) se připravují podklady na
územní řízení, projekt pro úsek 06
(okolí Prachatické a Netolické ulice)
se přepracovává kvůli nesouladu
s územním plánem.

Bejbypankový kabaret na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Divadelní fenomén poslední doby
a netradiční představení pro děti i jejich rodiče Kašpárek v rohlíku – zítra to roztočíme, které zaštiťuje
loutkohra Jihočeského divadla, zamířilo i na otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Premiéru mělo
v sobotu 19. června. Hrát se bude po celou letní sezonu.
  
Foto Petr Zikmund

Změny na stavebním úřadu
urychlí a zjednoduší řízení

Od července začnou na stavebním úřadu (sídlí v magistrátní budově Kněžská 19) platit organizační
změny, které přispějí k urychlení
správních řízení. Jednotliví pracovníci totiž budou mít konkrétně vymezené oblasti působnosti a budou
se soustředit jen na ně, přitom se
budou navzájem v nepřítomnosti
zastupovat, takže řízení budou plynule pokračovat.
„Navržená změna bude platit od
začátku července a týká se především zjednodušení systému vedení
řízení a zkrácení lhůty pro vyřizování
jednotlivých podání, po čemž veřejnost oprávněně volala. Jedná se
o novou organizační strukturu, kdy
budou samostatně fungovat oddělení obce a oddělení město. V praxi
to bude znamenat, že jak město, tak
obce budou rozděleny do obvodů.

Štěcha a E. Rošického). Naopak u
stavby 2 (severní část sídliště kolem
ulice K. Chocholy) bylo kvůli námitkám občanů územní řízení zcela zastaveno a bude muset být zahájeno
znovu. Dále mají územní rozhodnutí
úseky 04 (ulice M. Chlajna a V. Volfa)
a 05 (ulice K. Štěcha, Dr. Bureše
a N. Frýda). Vydání stavebních po-

Každý jednotlivý obvod budou mít
na starosti vždy dva vzájemně zastupitelní technici, v jejichž kompetenci
bude územní i stavební řízení,“ vysvětluje  hlavní smysl primátor Juraj
Thoma (ODS).
„Technik tak bude v podstatě permanentně k dispozici nejen občanům a stavebníkům, ale samozřejmě
i starostům obcí. Bude tedy naprosto transparentní, který konkrétní
technik spravuje obvod a právě tento
fakt velmi pozitivně kvitují starostové
obcí,“ konstatuje vedoucí stavebního úřadu Vlastislav Eliáš.
„Kromě toho dva   noví technici
podléhající přímo vedoucímu odboru budou zpracovávat a vyřizovat záležitosti týkající se výhradně projektů financovaných z EU,“ upozorňuje
pověřený tajemník a zároveň předkladatel návrhu Václav Suchopár.

Nadace vyhlásila stipendia
Správní rada Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy vyhlásila pro letošní rok podmínky, za kterých si mohou
studenti požádat o stipendium na akademický (školní) rok 2010/2011.
„Finanční pomoc je poskytována jak studentům středních, tak vysokých
škol v České republice i studujícím v zahraničí. Základní podmínkou je
potvrzené trvalé bydliště v Českých Budějovicích,“ poznamenal náměstek primátora a místopředseda nadace Rudolf Vodička (KDU-ČSL).
O stipendium je možné si požádat až do 1. října 2010. Podklady k žádosti je možné stáhnout z webové stránky statutárního města www.cbudejovice.cz, ve světle modré sekci Školství, Sociální péče, Zdravotnictví. Nově bylo stanoveno, že podklady budou doplněny o motivační
dopis žadatele, který musí být vyplněný vlastní rukou a bude sloužit jako
doplňkový materiál pro posuzování jednotlivých požadavků. Ostatní přílohy se od loňského roku nemění.
Písemné žádosti včetně příloh je nutné doručit na adresu:
Magistrát města České Budějovice
Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy
k rukám ing. Adolfa Lísala
nám. Přemysla Otakara II. 1, 2
370 92 České Budějovice   
 Dotazy můžete směřovat na tajemníka nadace Antonín Lísala, tel.
386 801 506, e-mail: lisala@c-budejovice.cz.

Primátor Thoma odvolán

Zastupitelé na mimořádném zasedání 17. června odvolali z funkce primátora Juraje Thomu (ODS).
Odvolán byl nejmenším potřebným
počtem 23 hlasů. Zastupitelů bylo
přítomných 38 z 45. Návrh na odvolání podala Eva Hajerová (ČSSD).
Hlasování o odvolání bylo tajné,
nicméně je zřejmé, že proti primátorovi hlasovala vlastní strana, která má v zastupitelstvu nadpoloviční
většinu.
Tajné ovšem nebylo hlasování o
zařazení bodu odvolání primátora
na program jednání zastupitelstva,
které dopadlo s níže uvedeným výsledkem.
PRO: 26 zastupitelů, z toho
ODS 13 (Miroslav Bína, Jan Boško,
Pavel Božoň, Vladimír Brůha, František Jelen, Břetislav Kábele, Milan
Kadlec, Petr Kocar, Martin Kuba,
Jana Menzlová, Ivan Rybníček,
Michal Šebek, Jan Špika), ČSSD 5
(Eva Hajerová, Miroslav Joch, Petr
Lohonka, Blanka Procházková, Josef Průcha), KSČM 6 (Petr Braný,
Jan Hrdý, Lea Klokočková, Oskar

Marek, Ivan Nadberežný, Ivan Tekel), KDU-ČSL 1 (Miroslav Tetter),
SNK-ED 1 (Jaromír Procházka).
PROTI: 10 zastupitelů, z toho
ODS 7 (Ivan Mánek, Ivo Moravec,
Radek Novotný, Ivana Popelová,
Juraj Thoma, Jan Zahradník, Karel
Ziegler), SZ/SOS 2 (Svatomír Mlčoch, Yvona Závorová), SNK-ED 1
(Lumír Mraček).
ZDRŽELI SE: 2, z toho ČSSD
Helena Sýkorová, KDU-ČSL Rudolf Vodička.
ODS má 23 zastupitelů, její koaliční partneři KDU-ČSL a SNKED po 4 a 2. Opoziční ČSSD má
7 zastupitelů, KSČM 6 a klub Strany
pro otevřenou společnost a Strany
zelených 3 zastupitele.
Klub zastupitelů ODS však před
hlasováním o odvolání primátora na
protest opustili Ivan Mánek, Radek
Novotný, Ivo Moravec a náměstkyně primátora Ivana Popelová. Po
svém odvolání z klubu vystoupil
i dosavadní primátor Thoma.
Vyjádření primátora k jeho odvolání si můžete přečíst na straně 2.

Oprava Skuherského a Čechovy
Masivní rekonstrukce ulic pokračují. V  polovině června byla
zahájena oprava Skuherského ulice, v červenci se začne obnovovat
Čechova.
Rekonstrukce Skuherského ulice
v úseku Otakarova-Lipenská byla
zahájena 14. června a potrvá do 22.
října, celý úsek bude oboustranně
uzavřen. „Stavební úpravy zahrnují
novou komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a kanalizaci a vodovodní řad s přípojkami. Souběžně
tady bude teplárna provádět výměnu teplovodního potrubí,“ přibližuje
rozsah prací náměstek primátora

František Jelen (ODS). Náklady na
stavbu jsou 12,4 milionu korun.
Čechova ulice v úseku od Mlýnské stoky (Budovcovy ulice) po
křižovatku s ulicí Roháče z Dubé
se bude rekonstruovat od července do prosince, konkrétní termíny
stanoví výběrové řízení. Kromě obnovy povrchů vozovky a chodníků
bude kompletně vyměněna kanalizace a vodovod, ulice též dostane
nové veřejné osvětlení. Náklady
budou činit zhruba 54 miliony korun, stavba bude spolufinancována
z Regionálního operačního programu Jihozápad.

Stálé téma
Dát falešný
domov či spíše
falešnou adresu
svým dětem se
rozhodli někteří
rodiče.
Jejich
motivace je úplně jasná. Chtějí
pro ně místa
v městem zřizovaných mateřských školách. I když jsme, stejně jako v posledních dvou letech,
očekávali nárůst počtu zapisovaných dětí, přece jenom nás zájem
překvapil. Namísto očekávaného
tisíce tu totiž najednou bylo o sto
dětí více. A některé, světe div se,
mají trvalé bydliště dokonce přímo v radnici. Ano, i tak se dnes
dá obejít jedna z podmínek pro
zápis do mateřské školy.
Pro děti, které v Budějovicích
opravdu bydlí, otevřeme zanedlouho dvě nové třídy v Mateřské
škole Vrchlického nábřeží. Bude
tím ukončena jedna etapa navyšování kapacit v předškolních zařízeních, v rámci které jsme předškolákům poskytli na 250 nových
míst. Poslední lokalitou ve městě,
kde nejsme v tuto chvíli schopni vyjít vstříc všem rodičům, je
Rožnov. Máme ale připraveno
řešení v podobě tříd mateřských
škol místo stávajících družin v ZŠ
Rožnov. Věřím, že se postupně
podaří umístit do školek všechny
děti a že se v Českých Budějovicích bude i nadále rodit tolik dětí,
abychom nemuseli v budoucnu
jako kdysi mateřské školy opět
„optimalizovat“.
Nedávno přinesla média informaci o záměru ministerstva školství zavést docházku do školek už
od dvou let dítěte. Myslím, že to
není šťastný nápad. Nejen s ohledem na potřebné finanční prostředky, které by obce (nebo stát)
musely investovat do výstavby
nových školek. Jsem přesvědčen,
že tím nejlepším pro dvouleté dítě
je domácí prostředí a maminka.
A to tvrdím i přesto, že vím, s jakou péčí se paní učitelky, jimž se
dříve poprávu říkávalo tety, dětem
v mateřských školách věnují.
A proto nejen jim, ale také učitelům základních škol a všem žákům přeji krásné prázdniny.
Rudolf Vodička
náměstek primátora

Město nezvýší

daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti zůstane
v Českých Budějovicích na současné úrovni. Radní rozhodli, že
nevyužijí možnosti dané zákonem
zvýšit ji pro příští rok. V současnosti přináší daň z nemovitosti do
rozpočtu města zhruba 65 milionů
korun ročně, zvýšit by ji bylo možné až na pětinásobek.
„V radě města jsme pouze vzali
na vědomí možnosti, jaké nám pro
rok 2011 ohledně daně z nemovitosti dává zákon. Pokud bychom
je chtěli využít, museli bychom do
konce června přijmout obecně závaznou vyhlášku, jíž bychom daň
zvýšili. K tomu jsme se ale rozhodli
nepřistoupit, daň ponecháme na
současné výši,“ uvedl náměstek
primátora pro oblast financí Rudolf Vodička (KDU-ČSL).

N o v i n y č e s k o bu d ě j o v i c k é r a d n i c e

Radní rozhodovali

Dokončení Lannovy třídy
Termín dokončení Lannovy třídy
se posouvá na 31. července. Týká se
to však pouze úplného závěru třídy u
nádraží, kde má být vodní dekorační
prvek. Původně to měla být fontána,
ale náklady na její provoz by byly příliš
vysoké, takže bude na základě požadavku města nahrazena stylizovaným
potůčkem v úrovni chodníku. Změna
si vyžádala přepracování projektu
a tudíž zpoždění.
n Zřízení přípravné třídy
V Základní škole J. Š. Baara
vznikne od září přípravná třída, v níž
se budou děti ze sociálně znevýhodněných rodin připravovat na základní
školní docházku. Její podstatou je
individuální přístup k dětem, kterých
ve třídě bude 7 až 15, výuka trvá 4
hodiny denně. O zřízení školy požádala sama škola, provoz třídy bude
hradit Jihočeský kraj. Přípravná třída
dosud existuje pouze při MŠ, ZŠ a
Praktické škole Štítného 3.
n Zvýšení kapacity ve školkách
Rada města 2. června schválila
žádost dvanácti mateřských škol
o výjimku z počtu dětí ve třídách –
výjimka umožňuje zvýšit počet dětí
ve třídě z 24 až na 28. Díky výjimce
budou moci školky umístit 74 děti
navíc. Důvodem požadavku je převis
poptávky po umístění dětí nad kan

pacitou školek. 16. června radní též
schválili zvýšení kapacity MŠ Vrchlického nábřeží o 56 dětí na celkovou kapacitu 232 místa. Zde se však
jednalo o nutnou formalitu stvrzující,
že školka od 1. září otevírá v nových
prostorách dvě zcela nové třídy.
n Dům umění v roce 2011
Galerie současného umění v Domě
umění na náměstí bude v příštím roce
pokračovat v současném režimu
a s rozpočtem cca 1,5 milionu korun
(jako letos). Tzn. že galerie uspořádá
sedm nebo osm výstav a důležitou
součástí její činnosti budou i nadále
vzdělávací pořady a ateliéry.
n Dřevěné prodejní domky
Město pořídí 50 ks dřevěných prodejních domků, které budou využívat
trhovci při nejrůznějších kulturních
akcích a trzích, především na náměstí. Cílem je dodat takovým akcím
jednotný styl a větší atmosféru.
n Solnice může pokračovat
Klub Solnice, který nyní sídlí v
budově Česká 66, již k 31. 12. 2010
opustí, bude fungovat dále v nových
prostorech. Město pronajme sdružení
Nová Solnice od nového roku nebytové prostory v budově Česká 7 za
roční nájemné 96 tisíc korun. Prvních
šest měsíců navíc na podporu rozjezdu bude nájemné sníženo o 30%.

Dražba KD Vltava bez zájmu
Dražba KD Vltava, o jehož prodeji rozhodlo zastupitelstvo města, se 15. června konala bez zájemce. Vyvolávací cena, rovněž
stanovená zastupitelstvem, byla
35 milionů korun. Město kulturní
dům nabízí i s nájemníkem, soukromou firmou KD Vltava, s.r.o.,
která má nájemní smlouvu až do
roku 2014 a v domě provozuje obchody, restauraci, hernu a sál pro

koncerty a společenské akce.
Situaci kolem kulturního domu
řešili radní hned následující den
a navrhnuli snížit minimální prodejní cenu na 30 milionů korun
(potvrdit ji musí zastupitelstvo).
„Pokud bude další aukce i s touto
cenou neúspěšná, záměr prodat
Kulturní dům Vltava na čas odložíme,“ doplnil primátor Juraj Thoma (ODS).

Kulturní festival Léto ve městě 2010 začal v červnu. Jednou z prvních akcí byl Komediantský víkend, během něhož od 11. do 13. června opanovaly ulice města skupiny divadelníků, muzikantů
i kejklířů, mimo jiné i s ohňovou show. Kompletní program festivalu Léto ve městě 2010 na červenec a srpen najdete na straně 4.
Foto archiv odboru kultury
n á z o r y , k o m e n tá ř e

Za mým odvoláním je pomsta
Pr im átor ovi
města musí být
vyhrazeno právo
vybírat si své klíčové spolupracovníky. Stejně
jako je odvolávat
v případě, že
ohrožují pověst a
vážnost zastávaného úřadu. Natož v případě, kdy
svým chováním překračují normy včetně zákonných. Toho si je každý

Město a voda

Novinky v okolí vltavské cyklostezky

Při jízdě na kole, kolečkových
bruslích či pěší vycházce po hojně
užívané cyklostezce podél levého
břehu Vltavy nelze přehlédnout novinky, o něž se postaraly postupující práce na splavnění řeky.
Hned za Dlouhým mostem zaujme výhled na zbrusu nové přístaviště Lannova loděnice, které
zde nechalo vystavět Ředitelství
vodních cest ČR, zatímco úprav
okolního terénu s přístupovým
chodníkem, veřejným osvětlením
a sociálním zázemím pro návštěvníky se zhostilo město. Jako koncový bod vltavské vodní cesty má
přístaviště plně sloužit až v roce
2011. Tento termín si pro dokončení první etapy splavnění Vltavy mezi Českými Budějovicemi a
Hlubokou nad Vltavou stanovilo
Ředitelství vodních cest ČR, coby
investor celého projektu. První lodě
u Lannovy loděnice by však mohly
kotvit podstatně dříve.
„Splavnění Vltavy vnímáme jako
mimořádnou příležitost pro oživení
našich řek a rozšíření nabídky pro
cestovní ruch v souladu s rozvojovým projektem Město a voda. O
tom, že vodní turistika je fenoménem, který se tak jako už dlouho
ve světě začíná úspěšně prosazovat i u nás, jsme se přesvědčili při
nedávné návštěvě Baťova kanálu,
splavném od Kroměříže až po Hodonín. Po zhruba deseti letech od
jeho znovuzprovoznění se dnes
mohou pochlubit, že za sezónu se
po kanálu sveze lodi na 70 tisíc lidí
a další sta tisíce návštěvníků sem
míří za atraktivností přírodního prostředí, které umocňuje postupně
budovaná cyklistická stezka. Rozvoj turistického ruchu podél kanálu
tu jde ruku v ruce s rozvojem podnikatelských aktivit. Přesně to by
měla nabídnout splavněná Vltava
v budoucnu, i když osobně věřím,
že už během letošního léta se najdou příležitosti, jak využít toho, že i
České Budějovice už mají svůj první přístav,“ řekla Ivana Popelová,
první náměstkyně českobudějovického primátora.
Setkání s pracovním ruchem
čeká na kolaře a bruslaře u vodác-

Zkušenosti z provozování Baťova kanálu mohou být inspirací
pro České Budějovice i další obce podél splavněné Vltavy.
kého areálu v Českém Vrbné. Trasa
cyklostezky teď přímo sousedí s výstavbou ochranného přístavu, který
poskytne zázemí pro 23 malá plavidla a dvě lodě velké. Zdejší komunikace však čekají ještě nezbytné změny. Část cyklostezky se promění ve
vozovku, po níž se budou přepravovat lodě k přístavnímu bazénu a nová
trasa stezky bude pokračovat podél
vltavského břehu přes nový sklápěcí
most a poté povede centrální částí
vodáckého areálu.
„Jedná se o součást komplexního
řešení dopravní obslužnosti celého
areálu, které počítá s příjezdem po
nové komunikaci, napojené v prostoru křižovatky v Českém Vrbném
na silnici I/20. Vozovka se posléze
rozdělí do dvou dopravních větví. Východní povede vně vodáckého kanálu a podél mola přístavního bazénu,
kde přivezené větší lodě snese jeřáb
na vodní hladinu. Odtud se budou
auta okamžitě vracet s možností využít parkoviště v sousedství západní
větve vozovky, směrem k Hluboké
nad Vltavou. Tato část komunikace
bude pokračovat ještě po novém
mostě přes kanál do vnitřní části vodáckého areálu,“ vysvětluje František
Jelen, náměstek primátora a dodává:
„Úplným odklonem cyklostezky od
automobilové dopravy se volnočaso-

vé aktivity přivedou přímo do míst,
která jsou k tomu určená. Pokud se
městu podaří získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
je reálné, že tato nová část cyklostezky bude k dispozici v příštím
roce. Do té doby budou občané
moci využívat stávající cesty uvnitř
vodáckého areálu, odkud se opět
napojí na obě větve cyklostezky,
a to jak směrem k Hluboké, tak
i k Českým Budějovicím.“
Investorem stavby ochranného
přístavu je i v tomto případě Ředitelství vodních cest ČR, řešení
dopravní obslužnosti celého komplexu je ale záležitostí města. To
kromě obslužných komunikací hradí i překládku přívodu vody a elektřiny a rovněž stavbu dvoupodlažního objektu kapitanátu, z kterého
bude řízen provoz přístaviště a potřebný servis pro lodě. „Pro letošek
máme k tomuto účelu vyčleněno v
rozpočtu města 24 miliony korun,“
upřesnil František Jelen. Téměř 26
milionů korun na projekty spojené
s oživením řeky Vltavy však hodlá
město získat z evropských strukturálních fondů. Žádost o dotaci nyní
podalo v rámci podpory Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad, určeného na rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu.

úředník vědom při podpisu pracovní smlouvy ve veřejné správě.
Tajemník magistrátu Zdeněk
Řeřábek v měsících předcházejících jeho odvolání ohrozil vážnost
svého úřadu, respektive ji nedokázal obhájit, a dopustil se i závažných porušení norem platných pro
jeho práci. Tím překročil míru mé
tolerance, proto jsem se rozhodl
pro jeho odvolání. Ředitel krajského úřadu nenašel důvod s mým
rozhodnutím nesouhlasit a odvolání spolupodepsal. Tím byly dodržené zákonné podmínky. Rozhodnutí
o odvolání tajemníka magistrátu
bylo pracovně-právní záležitostí
pevně související se schopností
bezchybně vykonávat svěřené odpovědnosti, s mírou profesionality
bývalého tajemníka.
Odvolání Zdeňka Řeřábka nebylo z mé strany ani osobním ani
politickým krokem, nýbrž profesionální nutností. Nutností v situaci,
do které sebe, magistrát a město
České Budějovice – jako svého zaměstnavatele – uvedl.
Na rozdíl od úředníků může
být primátor města odvolán, aniž
by porušil zákon. Každý, kdo tuto
funkci přijímá, musí i na tuto variantu být připraven. Někteří na to
reagují opatrností – kdo nic nedělá,
nic nezkazí. Jiní se nebojí jednat
dle svých politických a osobních

principů – protože je považují za
důležitější než vykonávanou funkci.
Protože jsou si vědomi, že jejich konání je součástí veřejného prostoru
a stanovuje společenské normy.
Pak se za své kroky, principy, samostatnost, rozhodnost a odvahu
musejí zodpovídat. To je součást
demokratické samosprávy.
Jako primátor tohoto města
jsem sloužil především zájmům
Českých Budějovic a jejich občanů. Nejsem přesvědčen, že je tímto
zájmem mít vedoucího úředníka,
který není schopen vyvrátit stín
podezření z trapného incidentu a
nadto činí hrubé pracovní chyby
zřejmě pod tlakem, kterému v této
osobní záležitosti čelí.
Dvacet tři českobudějovických
zastupitelů přesto soudí, že v zájmu
našeho města je moudřejší dále
Zdeňka Řeřábka chránit. Mou rozhodnost, samostatnost a odvahu si
vyložili jako hrubé překročení mých
pravomocí.
Je nad slunce jasné, že za snahou o mé odvolání nestály politické
zájmy mých politických oponentů.
Možná tedy spíše zájmy některých
mých stranických nepřátel či zájmy
nějaké nepolitické neformální zájmové „rodiny“ zde na jihu Čech.
„Rodiny“, pro niž byla a je osoba
tajemníka cennější než osoba primátora.
Juraj Thoma (ODS)

Noční linka beze změny

Noční linka č. 50 bude jezdit jako
dosud, její jízdní řád se nebude upravovat. Po vyhodnocení dosavadního
provozu o tom rozhodli radní. Případné změny přijdou až v prosinci s každoroční úpravou všech jízdních řádů.
Důvodem pro zvažovanou úpravu
jízdního řádu linky 50 byla její ztrátovost – původní podmínkou jejího
provozu bylo totiž, že ji město nebude muset dotovat. A dále také značné výkyvy v její vytíženosti – nejvíce

využívaná je o víkendech, nejméně
v pondělí a v úterý. O blížících se
prázdninách její vytíženost pravděpodobně ještě klesne. Přesto ji město
nechá v současném rozsahu.
„Rozhodli jsme se situaci změnou
jízdních řádů nekomplikovat, předpokládanou ztrátu za provoz linky v tomto roce, která by měla činit více než
milion korun, uhradí město dopravnímu podniku ze svého rozpočtu,“ uvedl primátor Juraj Thoma (ODS).

Nový informační systém MHD

V těchto dnech probíhá příprava nového informačního systému pro cestující MHD
v Českých Budějovicích. Přestože do spuštění systému ještě nějaký čas zbývá,
cestující již jistě zaregistrovali jeho podstatnou část – nové zastávkové označníky
vybavené digitálními LED displeji. Na nich se v budoucnu budou zobrazovat
informace o příjezdech spojů včetně případných odchylek od jízdního řádu a také
důležité provozní informace přímo z centrálního dispečinku. Součástí projektu
budou také informační kiosky a velkoplošné panely. Věříme, že tento projekt přispěje
k usnadnění cestování v naší jihočeské metropoli.
Tento projekt „Informační systém pro cestující
MHD v Českých Budějovicích“ je spolufinancován
Evropskou unií.

N o v i n y č e s k o bu d ě j o v i c k é r a d n i c e

Ulicemi města

Děti základních škol soutěžily na téma Naše voda. Náš život.

Děti z vítězné třídy Základní a mateřské školy
v Katovicích při předání cen.

Staroměstská

Před rokem 1265, který je považován za založení královského města Budějovic, existovaly na sever od
soutoku Vltavy a Malše Budivojovice
a na jihu Rožnov. Osou farní vesnice
Budivojovice byla Staroměstská ulice (přibližně v půdorysu současné
Staroměstské ulice) a příčně vedla
„výpadovka“ od staroměstského
kostela na východ, pozdější Pekárenská. Název Budivojovice je
písemně doložen zápisem v roce
1251 ve tvaru „Zeyzt de Budoywitz“,
tj. Čéč z Budivojovic. Ves byla však
starší a lze odhadnout, že Staroměstká ulice existovala již na začátku 13. století, kdy s nadsázkou
řečeno byla na místě pozdějších
Budějovic jen bažina a snad pouze
na malé vyvýšenině letohrádek na
pěšině z Rožnova do Budivojovic.
Královské město navíc převzalo z
vesnice Budivojovice své jméno Bu-

a poštovní dopravu, čímž se stala Staroměstská vedlejší, ale o to rázovitější, komunikací. I ke staroměstskému
kostelu se chodilo z města pěšky po
Pražské a zahýbalo se do staré Pekárenské. Ve Staroměstské stály léta
renesanční a barokní domy či domky.
V 19. století se v ulici objevily nové činžovní jednopatrové domy, staroměstská škola a v půdorysu novější ulice
Budivojova, Kubatova a Puklicova.
Ve Staroměstské bylo plno dětí.
Zaplnily celou staroměstskou školu.
Podle Františka Rady největší uličníci
ve staroměstské škole nepocházely ze
Staroměstké ulice, ale ze Šmídovny na
Pražské. Budova školy byla zbořena v
roce 1970. Odstřel byl jaksi slavnostní,
ale žádná sláva to nebyla. Do té doby
sídlilo ve škole podnikové ředitelství
Státních lesů, které se přestěhovalo
do vlastního objektu na Rudolfovské.
Likvidace Staroměstské začala před

schůdkách. V ulici bývala řada malých obchodů a živností. Po pravé
straně sídlil Josef Candra, obchodník uhlím a povozník. Uhlí všech
druhů, jen výborné jakosti, dodával
ve velkém i malém, v městě i do
okolí za nejlevnější ceny. Jako první
v ulici měl telefon. Za Candrů až do
let kolem roku 1950 se držel Josef
Šůla se živností – nákup a prodej
starého materiálu. Dva domy za
Brabců byl truhlář Vojtěch Fessl.
Po levé straně ulice pekař František Zemen, sedlář a řemenář Alois
Havelka, mlékař František Cílek,
Josef Klíma, Francků, Schaffelhoferů, Kozlů, Trnků, Drázdů, Pfeiferů,
Holanských, Korbelů, Šestáků, Nečasů, Daňhů a další. Poblíž zahradnictví Schaffelhoferů stála kaplička
se sochou sv. Jana Nepomuckého.
U kapličky se každý rok v květnu po
svátku sv. Jana konaly oslavy, podle

dějovice. Přesto si Budějovice, to
již s přídavkem České, svou jednu z
nestarších ulic zcela zlikvidovaly.
Staroměstská začínala přibližně u
dnešního Koldomu. Zástavba Pražské vznikala až ve 14. století kolem
nové obchodní cesty Linec – Praha,
která od roku 1265 dle královského
nařízení procházela městem (předtím se podmáčenému území na
soutoku řek vyhýbala). Pražská silnice postupně převzala formanskou

rokem 1959 v místech staré kovárny,
kde naposled bydlel mistr kovář Brabec, před ním kovářský mistr Pavlík.
František Brabec se sem přistěhoval z
Riegrovky. Přibližně v místech kovárny bylo později otevřeno kino Vesmír.
Současně byla do Staroměstské proražena Holečkova ulice.
Známým hostincem ve Staroměstské byl podnik Jarmily Chramostové
„U zeleného stromu“ či U Chramostů.
Na rohu Budivojovy byla hospoda Na

pamětníků mariánské, i když měly
být spíše svatojánské. Při likvidaci
Staroměstské byla socha zachráněna, nachází se dnes ve Čtyřech
Dvorech.
Paneláky do roku 1981 Staroměstskou a Staré město zaplavily.
Oficiálně - nové bydlení (většinou
kvalitnější) nahradilo staré bydlení.
Jen zůstává otázka, jestli nemohly
být paneláky ke staré Staroměstské
šetrnější.

Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan Schinko.

Dnešní otázka zní:
Komu je zasvěcen staroměstský kostel? Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy
v Českých Budějovicích“ s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z květnového vydání je: Kostel sv. Václava byl postaven v novogotickém slohu.
Výhercem je: Mgr. Simona Zálešáková, Mánesova 30, 370 01 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. dne následujícího měsíce na adresu:
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz.
Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

Nové centrum
pro cizince

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.
Prodloužení provozní doby sběrných dvorů v Dolní ulici
a Švábově Hrádku od 1.4. do 31.10.2010:
Po až Pá
So
Ne

8:00 - 20:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
12:00 - 19:00 hod.

Nabízíme možnost odvozu
velkoobjemového a stavebního
odpadu.
Jsme tu pro Vás:
Tel.: 724 976 885, 387 004 601

Service for the Future

www.asa-cz.cz

V Českých Budějovicích zahájilo
činnost nové Centrum pro podporu
integrace cizinců. Nabízí jim zdarma
nejrůznější kurzy (češtiny, práce na
počítačích) a poradenství, aby jim
pomohlo se zařazením do české společnosti. Zároveň chce podporovat již
fungující neziskové společnosti věnující se cizincům.
Centrum zřídila Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
a je spolufinancováno z Evropského
fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a je jedním z osmi
krajských center tohoto typu, které
SUZ provozuje. Cílovou skupinou jsou
cizinci z tzv. třetích zemí (mimo EU),
kteří na území ČR pobývají na základě
dlouhodobého nebo trvalého pobytu.
Sídlí na adrese Kněžskodvorská
2296 - v zadním traktu České spořitelny na Pražské třídě (naproti hasičům).
Kontakty: tel. 387 202 508, email: icceskebudejovice@suz.cz, www.integracnicentra.cz.
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Kulturní program
1. - 8. 7.

	koncertní sály Konzervatoře České Budějovice, Kanovnická 22 - Letní flétny - prázdninové kurzy
flétnistů spojené s večerními koncerty účastníků, lektorů a hostů kurzů
- pořádá Nadační fond na podporu Konzervatoře České Budějovice
nádvoří radnice - Radniční léto - Ginger - american country music
1. 7.
20.00
	vícežánrový festival Slepé rameno Vltavy - Múzy na vodě - Oheň na vodě / Pták Ohnivák, Les
1. 7.
21.30
Bras de Mer, Bolero - balet Jihočeského divadla
- pořádá Statutární město České Budějovice a Jihočeské divadlo
2. 7.
16.30 - 18.00 		náměstí Přemysla Otakara II. - Stříbrný hlas - Mezinárodní festival pěveckých souborů dětí
a mládeže - pořádá J&S Group, Nadační Fond Mezinárodní Fórum mládeže
	vícežánrový festival Slepé rameno Vltavy - Múzy na vodě - Radka Fišarová - Malá pocta velké
2. 7.
21.30
Edith s houslovým triem Inflagranti - pořádá Statutární město České Budějovice
	vícežánrový festival Slepé rameno Vltavy - Múzy na vodě - Big Band Metroklub - 70. výročí
3. 7.
21.30
založení orchestru - pořádá Statutární město České Budějovice
	vícežánrový festival Slepé rameno Vltavy - Múzy na vodě - Old Steamboat Jazzband
4. 7.
21.30
- pořádá Statutární město České Budějovice
	vícežánrový festival Slepé rameno Vltavy - Múzy na vodě - Jakub Šafr Quartet a Petra Ernyeiová
5. 7.
21.30
- pořádá Statutární město České Budějovice
	vícežánrový festival Slepé rameno Vltavy - Múzy na vodě - Andrea Kalivodová a Jihočeská
6. 7.
21.30
komorní filharmonie - pořádá Statutární město České Budějovice
	náměstí Přemysla Otakara II. - Kinematograf bratří Čadíků (5.7. - 6.7. cca 22.45, 7.7. - 8.7. cca
5. 7. - 8. 7. 			
21.45) - pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice
	nádvoří radnice - Radniční léto - Kouzelná píšťalka a Labutí panna
8. 7.
18.00
- účinkuje Téměř divadelní společnost
12. 7.
16.30 - 18.00 		náměstí Přemysla Otakara II. - Česká pohádka - Mezinárodní festival choreografických skupin dětí
a mládeže - pořádá J&S Group, Nadační Fond Mezinárodní Fórum mládeže
	katedrála sv. Mikuláše - 10. Mezinárodní varhanní cyklus - Iva Slancová (CZ,D) - skladby
12. 7.
19.00
německého, italského baroka a francouzského romantismu - pořádá Agentura Kultur-Kontakt
	 nádvoří radnice - Radniční léto - O Růžence Šípkové - pohádka - účinkuje Divadelní soubor J. K. Tyl
13. 7.
18.00
13. 7.
19.00
	Galerie Pod kamennou žábou - Ozvěny AniFestu - promítání krátkých animovaných filmů
- pořádá Kyvadlo, o.s.
	Galerie Na dvorku/Hroznová 8 - ŽESTĚ DVĚSTĚ - koncert žesťového septetu
14. 7.
18.00
- pořádá Agentura M-ARS
nádvoří radnice - Radniční léto - Žalman a hosté - koncert - pořádá Umělecká agentura K.A.P.
14. 7.
20.00
17. 7.
17.00 		Koncertní síň O. Jeremiáše - Jihočeská komorní filharmonie - veřejná generální zkouška
- J. Massenet - Die Heilige Jungfrau / La Vierge - Oratorium, dirigent: Jeanpierre Faber
- pořádá Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
	nádvoří radnice - Radniční léto - DlouŠiBy - klasická pohádka o Dlouhém, Širokém a Bystrozra19. 7.
18.00
kém, avšak ve zcela nečekaném podání - účinkuje Divadlo Mimotaurus
	Galerie Na dvorku/Hroznová 8 - JAZZ BAND - JazZíkaspol live-jazz-swing-latintraditional
19. 7.
18.00
- pořádá Agentura M-ARS
	nádvoří radnice - Radniční léto - O veliké řepě a jiné pohádky ze Špalíčku - účinkuje loutkohra
20. 7.
18.00
Jihočeského divadla
20. 7.
9.00 - 16.00 		Konzervatoř České Budějovice, Kanovnická 22 - Kytarový seminář prof. Štěpána Raka
- pořádá Ars Iuvenum, o.p.s.
20. 7.
20.00 		Konzervatoř České Budějovice, Kanovnická 22 - Koncert prof. Štěpána Raka
- pořádá Ars Iuvenum, o.p.s.
Galerie Pod kamennou žábou - Věra Klásková - koncert - irské balady - pořádá Kyvadlo, o.s.
20. 7.
20.00
	Galerie Na dvorku/Hroznová 8 - Rozhlasový swingový quintet V. Hlaváče - hudební a taneční
21. 7.
18.00
podvečer - pořádá Agentura M-ARS
	nádvoří radnice - Radniční léto - Pavlína Jíšová a přátelé - koncert
21. 7.
20.00
- pořádá Umělecká agentura K.A.P.
22. 7.
16.30 - 17.45 		náměstí Přemysla Otakara II. - Metamorfózy zámků - Mezinárodní festival divadelních skupin
a tvůrčích kolektivů dětí a mládeže - pořádá J&S Group, Nadační Fond Mezinárodní Fórum mládeže
	náměstí Přemysla Otakara II - Spirit of Afrika - vystoupení taneční a hudební černošské skupiny
22. 7.
18.00
IYASA - pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice
	nádvoří radnice - Radniční léto - Čaroděj a pyšná princezna - účinkuje Téměř divadelní společ22. 7.
18.00
nost
	nádvoří radnice - Radniční léto - Spirit of Afrika - vystoupení taneční a hudební černošské skupi22. 7.
20.00
ny IYASA - pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice
22.7.
20.00 		restaurant Modrý dveře, Biskupská 1 - Letní koncerty na terase - Old fashion Trio (Praha)
- klasické evergreeny, mainstream a skladby s prvky bossanovy - pořádá restaurant Modrý dveře
	nádvoří radnice - Radniční léto - „Michal je kvítko“ - v pořadu Michala Nesvatby rozkvete celé
24.7.
10.30
jeviště - pořádá Umělecká agentura K.A.P.
	náměstí Přemysla Otakara II. - Bohemia JazzFest - mezinárodní hudební festival
24. - 25. 7. 17.00 - 22.00
- pořádá Statutární město České Budějovice a Bohemia JazzFest, o.p.s.
	nádvoří radnice - Radniční léto - Kde roste štěstí - hravá pohádka s prvky nonsensu
26. 7.
18.00
- účinkuje Divadlo Mimotaurus
	nádvoří radnice - Radniční léto - Dlouhý, Široký a Bystrozraký
27. 7.
18.00
- účinkuje loutkohra Jihočeského divadla
	Galerie Na dvorku/Hroznová 8 - DIXIE OLD BOYS - swing, evergreen, blues, dixie,
28. 7.
18.00
vedoucí K. Matoušek - pořádá Agentura M-ARS
29. 7.
18.00 	 	nádvoří radnice - Radniční léto - O Kačence a nebojácném synkovi
- účinkuje Téměř divadelní společnost
1. 8.
2. 8.
3. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
5. 8.
6. - 7. 8.
10. 8.
11. 8.
11. 8.
12. 8.
12. 8.
12. 8.
17. 8.
18. 8.
18. 8.

19.00

16.30 - 18.00 		náměstí Přemysla Otakara II. - Duha - Mezinárodní folklórní festival
- pořádá J&S Group, Nadační Fond Mezinárodní Fórum mládeže
	katedrála sv. Mikuláše - 10. Mezinárodní varhanní cyklus - Michael Bottenhorn (D) - Skladby
19.00
německého a francouzského romantismu, varhanní improvizace na téma dané publikem
- pořádá Agentura Kultur-Kontakt
19.00 	 	Galerie Pod kamennou žábou - Ozvěny AniFestu - promítání krátkých animovaných filmů
- pořádá Kyvadlo, o.s.
	náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí - Black Bottom - hudba třicátých let
19.00
- pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice
	nádvoří radnice - Radniční léto - Hradišťan - cimbálová muzika, umělecký vedoucí Jiří Pavlica
20.00
- pořádá Umělecká agentura K.A.P.
	nádvoří radnice - Radniční léto - Čarodějnice z kumbálu a Dva klíče - účinkuje Téměř divadelní
18.00
společnost
	náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí - Papouškovo sirotci - hudební
19.00
vystoupení country-beatového tělesa - pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice
18.00 		Výstaviště České Budějovice, Amfiteátr - Nohama na zemi - charitativní hudební festival
- pořádá charitativní organizace Květinka
19.00 	 	náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí - jazZÍKAspol - hudební vystoupení
swingového tělesa - pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice
16.30 - 18.00 		náměstí Přemysla Otakara II. - Svátek času - Mezinárodní festival estrádních kolektivů dětí
a mládeže - pořádá J&S Group, Nadační Fond Mezinárodní Fórum mládeže
	Galerie Na dvorku/Hroznová 8 - „Arabská kuchyně - Jeden den v Orientu“ - arabská hudba,
18.00
orientální tance, orientální bazar - pořádá Agentura M-ARS
	nádvoří radnice - Radniční léto - Zlatá husa a Modrý kahanec
18.00
- účinkuje Téměř divadelní společnost
	náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí - HK Band - hudební vystoupení big
19.00
beatového tělesa - pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice
	Galerie Pod kamennou žábou - Sextánky - romantická komedie pro milovníky filmů pro pamětníky
20.00
a čtenáře červené knihovny - hraje Ženský Amatérský Spolek ŽAS Homole - pořádá Kyvadlo, o.s.
	náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí - Dixie Old Boys - hudební vystoupení
19.00
swingového tělesa - pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice
18.00 		 nádvoří radnice - Radniční léto - Zlatovláska - pohádka - účinkuje Teátr Víti Marčíka
	Galerie Na dvorku/Hroznová 8 - Kotlíková kuchyně - dle receptur zkušených trempů a posezení
18.00
s trempskou swingovou kapelou Bárka - pořádá Agentura M-ARS

19. 8.
19. 8.
24. 8.
25. 8.
25. 8.
26. - 31. 8.
26. - 31. 8.
26. - 1. 10.
26. 8.
26. 8.
26. 8.
26. 8.
26. 8.
30. 8.
31. 8.
31. 8.

	nádvoří radnice - Radniční léto - Jak do Mastné Lhoty přišel čert
- účinkuje Téměř divadelní společnost
20.00
	nádvoří radnice - Radniční léto - Jaroslav Samson Lenk - koncert
- pořádá Umělecká agentura K.A.P.
20.00
	nádvoří radnice - Radniční léto - Nezmaři - celovečerní letní koncert
- pořádá Umělecká agentura K.A.P.
18.00
	nádvoří radnice - Radniční léto - Perníková chaloupka - pohádka pro nejmenší
- účinkuje Divadelní soubor J. K. Tyl
19.30
	DK Metropol, divadelní sál - Hudební slavnosti Emy Destinnové - Zahajovací koncert - účinkuje
Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Leoš Svárovský - pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové
9.00 - 18.00 		Výstaviště České Budějovice - Země živitelka - 37. ročník mezinárodního agrosalonu
- pořádá Výstaviště Č. Budějovice, a.s.
9.00 - 18.00 		Výstaviště České Budějovice - Ekostyl - tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické stavby,
technologie, racionální výživa a zdravý životní styl - pořádá Výstaviště Č. Budějovice, a.s.
9.00 - 18.00 		Výstaviště České Budějovice - Mezinárodní výstava družstevnictví
- pořádá Výstaviště Č. Budějovice, a.s.
18.00
	nádvoří radnice - Radniční léto - Jak Václav princeznu vyléčil a Devět jednou ranou
- účinkuje Téměř divadelní společnost
19.00
	náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí - Lakomá Barka
- hudební vystoupení folkového tělesa - pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice
19.30
	Koncertní síň O. Jeremiáše - Hudební slavnosti Emy Destinnové - Klavírní recitál
- účinkuje: M. Kasík/klavír - pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové
20.00 		 restaurant Modrý dveře, Biskupská 1 - Letní koncerty na terase - Swing Trio Avalon & Petra
Erneyeiová (Praha) - skladby 30. a 40. let z repertoáru B. Goodmana, G. Gershwina, D. Ellingtona aj.
- pořádá restaurant Modrý dveře
20.00
	Galerie Pod kamennou žábou - Marie aneb Fakt Fiction - inscenace z knihy F. Giroudové Úctyhodná
žena aneb Život paní Curieové - hraje Ženský Amatérský Spolek ŽAS Homole - pořádá Kyvadlo, o.s.
19.00 	 	náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí - Swing Trio Avalon - hudební
vystoupení swingového tělesa - pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice
19.30
	Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích - Hudební slavnosti Emy Destinnové - Jan Ladislav Dusík
- Sonáty pro klavír - účinkuje: J.Tůma / pianoforte - pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové
20.00
	 nádvoří radnice - Radniční léto - Alreens - irská hudba
18.00

Pravidelné akce

17. 6. - 24. 9. (každý sudý čtvrtek) od 19.00 h a 20.30 h
Strašidelné pověsti města Českých Budějovic - hrané kostýmované noční prohlídky za doprovodu dvou hašteřivých sester - Pověsti
a Historie - již naposledy netradiční seznámení s historií i krásami královského města České Budějovice
- začátek prohlídky KD Slavie - zadní vstup z ulice Dukelská (naproti muzeu)
- vstupenky nutno rezervovat předem na www.kultur-kontakt.cz, www.cb-system.cz
- pořádá Agentura Kultur-Kontakt za podpory Statutárního města České Budějovice
15. - 25. 7.
Mezinárodní letní hudební kurzy 2010 - Konzervatoř České Budějovice, info na www.arsiuvenum.com - pořádá ARS IUVENUM, o. p. s.
červenec a srpen (každá neděle) od 10.30 do 16.00 h
Vystavení 1. dřevěné sochy Švejka v Čechách s autogramiádou paní Müllerové spojené s mazáním kolen turistům
Opodeldokem (dle románu J. Haška) - Turistické a mapové centrum České Budějovice
- pořádá Pohádkové království, o. s.
1. 6. - 30. 9. (každý den) od 10.00 do 16.00 h
Vandrování po 4 českobudějovických věžích - sbírání pohádkových razítek dětmi - Turistické a mapové centrum České Budějovice
- pořádá Pohádkové království, o. s., a Oborová zdravotní pojišťovna
26. 6., 26. 7., 24. 8. od 21.30 h
Prohlídky Českých Budějovic za letních úplňků pod vedením historika (24.6. a 26.7. - osobnosti
a zajímavá místa Č. Budějovic, 24. 8. po trase koněspřežní železnice)
- sraz účastníků před budovou Jihočeského muzea, Dukelská 1
- vstupenky možno zakoupit v Mapovém a turistickém centru Č. Budějovice či před začátkem prohlídky
- bližší informace na www.muzeumcb.cz
- pořádá Jihočeské muzeum Č. Budějovice a Pohádkové království, o. s.

Výstavy

1. 7. - 29. 8. 		
1.7. v 17.00 vernisáž Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům - Michal Burgert, Vladimír Véla
1. 7. - 30. 8. 		
Jihočeská vědecká knihovna/Lidická 1 - prof. Jaroslav Brožek - Grafika
2. 7. - 14. 8. 		Komorní galerie u Schelů/Panská 7 - Cesty a návraty - obrazy, kresby a grafika M. Konráda a R. Brichcína
2. 7. - 17. 8.
	Dominikánský klášter, Piaristické náměstí - Duchovní krajina Silva Nortica - fotografie drobné sakrální architektury
J. Tillera - pořádá o.s. Hortensia
3. 7. - 28. 7.
Radniční výstavní síň - Výstava umělců z Pasova - v rámci spolupráce s AJV
8. 7. - 6. 8. 		Galerie Pod kamennou žábou - S. Senčeková, J. Pasierkiewicz, M. Sokalska, A. Matuszna,
Y. Yokoyama, E. Malúšová - Rozhovory - fotografie - pořádá Kyvadlo, o.s.
19. 7. - 6. 8.
	Galerie Na dvorku/Hroznová 8 - Výstava fotografií Bohemia Jazz Fest České Budějovice - pořádá Arsklub, o. s.
20. 7. - 3. 9.
20.7. v 17.00 vernisáž Galerie Nahoře, DK Metropol - Josef Husák - Fotografie
1. 8. - 31. 8.
	Galerie Na dvorku/Hroznová 8 - výstava prací dětí z nízkoprahového centra Městské charity ve spolupráci s
členy Arsklubu, o.s. - pořádá Arsklub, o. s.
1. 8. - 22. 8.
Radniční výstavní síň - Keramická škola v Bechyni - 125. výročí založení školy
9. 8. - 27. 8.
	Galerie Na dvorku/Hroznová 8 - Českobudějovičtí kreslíři - M. Martenek, J. Kerles, J. Schinko, P. Hošťálek,
J. Farkas, M. Král - pořádá Arsklub, o. s.
12. 8. - 10.9. 		Galerie Pod kamennou žábou - Vít Soukup - Každý pes jiná ves, obrazy z pozůstalosti - pořádá Kyvadlo, o.s.
26. 8. - 16. 9.
Radniční výstavní síň - 30 let městské památkové rezervace České Budějovice
30. 8. - 19. 9. 	
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 - Blízká setkání II. - výstava fotografií Víta Hrabánka - pořádá Arsklub, o. s.
- pořadatel: Odbor kultury Magistrátu města České Budějovice
- finanční podpora Statutárního města České Budějovice
Změna programu vyhrazena, aktualizace programu na www.cb-info.cz, www.c-budejovice.cz, http://kultura.c-budejovice.cz.

