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                Oficiální informační systém regionu Český Krumlov



Zámek 57
Český Krumlov 
381 01
Tel. & fax: 00420-337-712216
E-mail: ois@ckrumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz

Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.
Česká komise pro Unesco
Ministerstvo zahraničních věcí
Rytířská 31
Praha 1
110 00

Český Krumlov, 15.1.2001

Věc: Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Vážení přátelé,

     dovolujeme si Vás oslovit ve věci minulosti, přítomnosti a budoucnosti Otáčivého hlediště. S velkou pozorností sledujeme dění (resp. nedění) v této pro nás velice podstatné záležitosti a chtěli bychom si na ni udělat svůj názor. Zároveň si myslíme, že svůj názor by si měla udělat většina veřejnosti a neměla by se v této otázce orientovat podle palcových novinových titulků a frází. Naším záměrem je tudíž zpřístupnit oficiální stanoviska zainteresovaných subjektů a některé podstatné dokumenty na stránkách Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov. Součástí stránky bude i prostor pro vyjádření názorů a anketa (obdobnou formou, jako nyní probíhá diskuse nad strategickým plánem rozvoje města). Předpokládáme, že i pro Vás, jakožto zástupce institucí, které budou rozhodovat o bytí či nebytí otáčivého hlediště, budou tyto reakce zajímavé. Nejde nám o jakékoliv populistická či jiná gesta, jde nám pouze o vytvoření prostoru pro diskusi a především zveřejnění faktů. Redakce této strany bude zcela nestranná, bez jakýchkoli zásahů.  	

     Tímto bychom Vás chtěli požádat o zaslání oficiálního stanoviska v této věci s uvedením informací závažnějšího charakteru, případně fotokopií dokumentů, které v této věci považujete za důležité (náklady nad rámec běžných nákladů dle § 17, Zákona č.106, o svobodném přístupu k informacím, jsme ochotni samozřejmě uhradit). 

    V případě, že budete mít zájem této možnosti prezentace názoru využít, učiňte tak prosím do 25.1.2001, v případě, že této možnosti využít nehodláte, prosíme Vás o zaslání stanoviska v tomto smyslu.

Předpokládaná struktura webové stránky - FÓRUM K OTÁČIVÉMU HLEDIŠTI
(pro názornost možno navštívit http://www.stratplan.ckrumlov.cz)
a) historie otáčivého hlediště - odkazy na strany v OIS
b) nezaujatý popis současného stavu 
	b1) stanovisko 1
	b2) stanovisko 2
	b3) stanovisko 3
	.
	bx) stanovisko x
c) fotokopie dokumentů s označením zdroje (např. Ministerstvo kultury ČR)
d) dostupné novinové články o Otáčivém hledišti
e) fórum - reakce, názory, dotazy

     Věříme, že i pro Vás je osud Otáčivého divadla důležitým problémem a umožníte jak nám, tak i nejširší veřejnosti podílet se alespoň svými názory na řešení tohoto problému. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení, se srdečnými pozdravy
za OIS - Oficiální informační systém Český Krumlov




Mgr. Lubor Mrázek						Jan Vozábal

