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Český Krumlov je označován za kulturní dominantu jižních Čech. Ne nadarmo je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Ročně zavítají
do této turisticky významné oblasti
desítky tisíc návštěvníků. Kromě mnohých památek je čeká například zahradní domek s ateliérem E. Schieleho
nebo se mohou těšit na mezinárodní
hudební festival.
Jedním ze zajímavých míst, které zde
mohou turisté zhlédnout je zahradní domek Egona Schieleho. Domek,
který je zasazen do skály, se nachází
v městské památkové zóně Plešivec.
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Do Krumlova na výlet za expresionistou
Egonem Schielem i za operní hudbou

V průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF Dnes
přináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozápad.cz/kompas.

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY
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Na počátku dvacátého století zde několik měsíců žil právě Egon Schiele,
proto domek nese nyní jeho jméno.
Díky dotaci z Regionálního operačního
programu Jihozápad byl tento objekt
v rámci projektu Revitalizace objektů
Synagogy a Ateliér E. Schieleho v Českém Krumlově kompletně zrekonstruován. V současnosti slouží od listopadu
do dubna předním umělcům k jejich
tvorbě. Vzniklá umělecká díla jsou zde
vystavena a může je tak obdivovat široká veřejnost, pro kterou je od května
domek přístupný. Součástí domku je
zařízená garsonka s replikami Schieleho nábytku a dále malý ateliér. Není to
však jen prostor, který na umělce pů-

sobí, ale hlavně malebné okolí, které noristů současnosti Jonas Kaufmann.
si musí jistě zamilovat každý obyvatel Přijďte si již dnes poslechnout nejlepší
tohoto romantického objektu.
umělce operní scény. Představení začíná ve 20.30 hodin.
Krumlovem zní opera
V Českém Krumlově si na své přijdou
DOMEK EGONA SCHIELEHO
i milovníci hudby. Dnešním dnem
Adresa:
bude zahájen již 23. ročník mezináObnovený domek, kde pobýval a tvořil
v roce 1911 Egon Schiele, najdeme v městské
rodního hudebního festivalu. Ten počásti Plešivec v terasách nad řekou Vltavou.
trvá až do 16. srpna a návštěvníci si
Otevírací doba: denně 10–18 hod.
po dobu jeho konání budou moci poslechnout 17 koncertů. Festival bude
www.schieleartcentrum.cz
letos zahajovat jeden z nejlepších te-

