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Prádelna | Český Krumlov
otevřený multifunkční prostor pro aktivity, nápady a akce



Kulturní centrum Prádelna, z. s. (dále jen spolek Prádelna) v centru
Českého Krumlova otevřel budovu bývalé Prádelny v Hradební ulici,
která pomáhá rozvíjet a podporovat komunitní život. Před pandemií 
bylo město přeplněné turisty a místní se stáhli do jeho okrajových čtvrtí. 

ČINNOST SPOLKU V ROCE 2021

Prádelna se stala azylem, kde se stále něco děje, a to nejen pro místní.
Není přesně definovaná vnitřním vybavením a nemá jasně definované
určení. Umožňuje být flexibilní a otevřená a přizpůsobit se měnící se
poptávce.

Za prvních 10 měsíců Prádelna hostila více než 50 akcí (pravidelné
filmové projekce, debaty, výstavy, workshopy, koncerty, komunitní
setkání a brigády) a stala se místem pro trávení volného času. Spolek
Prádelna funguje především jako koordinátor programu, který tu může
každý uspořádat. Do fungování se zapojilo mnoho podporovatelů, ať už 
z řad podniků (bylo jich téměř 30), nebo jednotlivců. Právě díky nadšení
dobrovolníků prostor funguje.

Poté, co spolek dostal prostor do nájmu a městská společnost tu
vybudovala toalety, se od července 2021 začaly od místních hrnout
nápady na akce. Zároveň probíhala postupná rekonstrukce.



Spolku Prádelna se podařilo získat podporu Nadace VIA a Nadace České
spořitelny v programu Dokážeme víc ve výši 67 941 Kč. Díky tomu 
se podařilo koupit materiál na společné brigády, ozvučení, osvětlení,
materiál na stoly či závěsy na odhlučnění. Dobrovolníci opravili zdi, okna
a vyměnili poškozené tabulky. Nadšenci odpracovali stovky hodin práce.

ČINNOST SPOLKU V ROCE 2021

Zimní pauza byla využita k dalším opravám. Během jara jsme pak spustili 
nový web pradelnazije.cz a dokončili kompletně novou elektroinstalaci 
a osvětlení. Z velké části se nám podařilo omítnout a nahodit poškozené
omítky v sále a začali jsme s opravou stropu. 

V centru Českého Krumlova pro místní vzniklo místo, kde mohou zažít
něco autentického mimo dění turistického průmyslu. Krumlovská
Prádelna je taková, jakou si ji společně místní udělají. 

Prostřednictvím darů se podařilo vybrat 37 980 Kč, které byly použity na
základní provoz objektu (energie, voda, nájemné, pojištění atd.)

V nefinanční rovině pak členové spolu a podporovatelé dobrovolnicky
odvedli práci ve výši dalších desítek tisíc korun.





Členská schůze spolku Prádelna proběhla 24. června 2021, byl mimo jiné
doplněn počet členů rada spolku o 3 nové členy. Počet řádných členů
spolku je 23. Předsedou spolku je Martin Zeman.

ČINNOST SPOLKU A JEHO ORGÁNY

Martin Zeman
Petra Lewis
Matouš Bičák
Kateřina Kuchtová

Jiří Zeman
Dominika Lewis
Carolyn Zukowski
Filip Faschingbauer

Aktuální složení rady spolku:

http://pradelnazije.cz/probehlo/svolani-clenske-schuze-spolku-pradelna-na-24-cervna-2021/




Po vyjednávání s vlastníkem objektu v Hradební ulici (Českokrumlovský
rozvojový fond, spol. s r.o.) se nám podařilo uzavřít dlouhodobou nájemní
smlouvu, pojistnou smlouvu majetku a odpovědnosti a obratem prostor
otevřít veřejnosti.

ÚSPĚCHY

Na výlepových plochách ve městě jsme zveřejnili plakáty s výzvou 
a už během prvních týdnů zájemci začali zasílat nápady. Prostor byl
otevřený nárazově během akcí.

Od začátku června do prosince zájemci i spolek uspořádal mnoho akcí:

11
16
7 
12
2

Dobrovolníci odpracovali na 7 brigádách stovky hodin práce. Jednotlivci
pak pracovali na opravách prostoru i ve svém volném čase až do
listopadu a poté od února.

filmových projekcí (včetně pravidelného cyklu KineDok),
 výstav / vernisáží (zejména kolektiv Ukradené galerie)
koncertů
komunitních akcí pro různé věkové skupiny
přednášky

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZhVXCcyFuTEDp44rnXmQuzbtiIobx8Sy/edit?usp=sharing&ouid=110027653721962461985&rtpof=true&sd=true


Opravilo se a vyrobilo:

ÚSPĚCHY

odstranění nebezpečných částí na zdech, 
nařezání recyklovaného skla (dar), 
zasklení okenních tabulek, 
oprava děr v podlaze, 
instalace nových dveří do dílny a mříže do okna, 
oprava havarijního okapu, 
vybudování dočasného baru, 
vybudování podia ze dřeva, 
výroba stolů, 
výroba a umístění nástěnky do ulice, 
výroba černých výstavních panelů, 
očistění oken od barev a sprejů, 
výroba re-use okenic do velkého okna do ulice, 
posunutí a přezdění dveří na toalety, 
vymalování toalet voděodolným nátěrem, 
oškrabání poloviny obvodové zdi, její štukování a vymalování,
polovina obvodové zdi byla opravena lokálně a zafixována pro
zachování industriálního charakteru, 
zafixování a oškrabání vrstvy staré omítky z velké části stropu,
rozvedení a zasekání elektroinstalace do zdi a do všech částí
pronajatého prostoru (dílna, horní místnost, celý sál), 



instalace LED světel ve všech částech prostoru a u vstupu + 2
reflektory nad podiem, 
příprava na instalaci garnýží na zvuko-izolačních závěsů do oken
vybudování druhé rozšířené nové verze baru spolu s podlahou
instalace ohřívače vody a rozšíření rozvodů vody v sále
výroba dřevěného nájezdu pro vozíčkáře a kočárky.

ÚSPĚCHY

Vybavení, které se podařilo získat díky darům veřejnosti:
květiny, 
vybavení dětského koutku (hračky, koberec, koš na hračky), 
6 pohovek, 9 křesel, 4 stoly, 10 židlí školních, 8 židlí polstrovaných,
multifunkční poličky složitelné do podoby skříní, 
tabule na psaní se stojanem, 
mnoho koberců, 
další materiál pro elektroinstalaci, 
vybavení do baru (hrníčky, skleničky, pivní sklenice, talíře, příbory a
další vybavení), 
mnoho kusů palet na výrobu podia, 
skříně, několik dveří, další dřevěný materiál (desky) atd.



V části prostoru jsme zřídili dílnu a sklad materiálu.

ÚSPĚCHY

Ve spolupráci s Aidanem Zukowskim vznikla nová grafická identita 
a logo Prádelny (včetně plakátů atd.).

Do programu a aktivit se podařilo zapojit řadu místních podniků.

Podařilo se zvýšit aktivitu místních lidí, kteří pořádají vlastní akce 
a zapojili se do oprav a vylepšování prostoru.

aktivně zapojených lidí (organizátoři, dobrovolníci) 
hodin dobrovolnické práce
přibližný počet návštěvníků akcí
počet dárců (firmy i jednotlivci, finanční či materiální podpora) 
hodnota darů (včetně hodnoty nefinančních darů)
zapojených spolků, organizací či firem

92
1470
450

67
42 000

26





Nastavení vnitřních procesů komunikace uvnitř rady spolku. Tím, že se
rozrostla až po odevzdání projektového záměru, bylo nutné postupně
nově příchozí seznámit se záměrem a rolí členů rady spolku. 

VÝZVY

Omezený dosah oslovených lidí, kteří přicházejí na akce. Ve městě je
velké množství zavedených komerčních kulturních akcí (velká podia 
v různých částech města).

Hledáme způsoby, jak do Prádelny dostat místní lidi, kteří k místu získají
vztah. Oslovujeme i pomocí městských novin atd. a věříme, že je to
dlouhodobější proces.

Místní lidé navštěvují centrum města omezeně. Jak k nim dostat zprávu,
že je tu pro ně prostor, kde mohou trávit volný čas, chodit na akce, něco
uspořádat? Prostor by měl směřovat k pravidelné otevírací době. 

Prostor fungoval v omezeném režimu se vstupem na vlastní nebezpečí,
na akce nebylo vybíráno vstupné.

Příjem Spolku Prádelna je omezen na dary. Hospodaření je vyrovnané,
nicméně, aby bylo možné otevřít nastálo a zvýšit příjem, bude třeba mít
živnostenské oprávnění.

Časová náročnost zajištění provozu pro dobrovolníky.





aktivizace lidí do procesu realizace – opravy prostoru a pořádání akcí
rozšíření nabídky prostor pro pořádání sousedských a komunitních
akcí
nárůst počtu občanů, kteří pořádají akce ve veřejném prostoru,
rozvoj potenciálu lidských zdrojů
vznik prostoru pro pořádání akcí okrajových žánrů, sdružení, spolků
zvýšení atraktivity centra pro obyvatele i návštěvníky
podpora rozvoje cestovního ruchu, autentické atmosféry města pro
návštěvníky, zvýšení atraktivity
podpora participace mezi občany, spolky, institucemi a městem
finanční nenáročnost provozu - nízkonákladovost
podpora kulturní ekonomiky
realizace dlouhodobých strategií města (strategický plán, plán
rozvoje cestovního ruchu atd.)

PŘÍNOS AKTIVIT SPOLKU PRO KOMUNITU





V roce 2022 Spolek Prádelna opět po zimě otevře prostor a plánuje
provoz v podobném duchu jako v roce 2021, ale ve výrazně lepších 
a komfortnějších podmínkách. Akce se budou konat nárazově a díky
dobrovolnickým aktivitám. Největší výzvou bude ve spolupráci 
s majitelem objektu připravit a úspěšně dokončit kolaudaci 
a připravit se na stálé pravidelné otevření prostoru.

VIZE

Výzvou bude také větší aktivizace a zapojení členů spolku do realizace 
a podpory. Z hlediska vnitřního fungování spolku, provoz stojí hlavně na
členech rady spolku. Do budoucna bude třeba najít lepší komunikační
platformu, lépe komunikaci strukturovat, vymezit kompetence a jasně
stanovit procesy.

Chceme posilovat komunikaci k místním občanům, oslovit znovu místní
organizace, které tu mohou také něco upořádat a tím i rozšířit povědomí
o existenci tohoto prostoru. 

Výzvou bude i budování nadregionálního povědomí o komunitně-
kulturním prostoru Prádelny. Posilování prestiže umožnit konání
hodnotných a unikátních kulturních akcí se zachováním silného
autentického programu, kteří dělají místní.



Důležité je zachování multifunkčnosti prostoru, který umožní pružně 
a velmi rychle reagovat na aktuální potřeby, a který je k dispozici nejen
spolku Prádelny, ale i všem organizacím ve městě, skupinám i
jednotlivcům.

VIZE

Zároveň chceme zachovat jednoduchost, s jakou jde v Prádelně něco
uspořádat. Tím chceme být vstřícnější a dostupnější než jiné prostory či
organizace ve městě.

Z dlouhodobějšího hlediska města pak inkluzivněji pracovat s dalšími
skupinami obyvatel, které jsou mnohdy pasivní a zapojovat je do činností
a akcí. Etablovat Prádelnu jako místo setkávání pro místní – veřejný
prostor pod střechou a tím i pomáhat navracet život do turistického
centra.





Informační portál města (automatické přejímání informací 

Tištěný měsíční přehled kulturních akcí města Český Krumlov KUK
Plakáty ve městě u spřízněných podniků: měsíční přehledy,
jednotlivé akce

        o konaných akcích: www.ckrumlov.info/cz/cesky-krumlov)

HLAVNÍ INFORMAČNÍ KANÁLY O ČINNOSTI

https://www.ckrumlov.info/cz/cesky-krumlov/






Kulturní centrum Prádelna, z. s.
Linecká 41, Český Krumlov 38101

info@pradelnazije.cz
IČO: 07945973


