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prostoru, příjemný interiér a klidnou
terasu s výhledem do parku. Takhle
by měla vypadat moderní česká
hospoda stvořená pro 21. století.
Pivo je plzeňské, pěkně z tanku,
takže vám podle chuti natočí nejen
hladinku, ale i štamgasty oblíbený
šnyt (kterému dokonce Karel Čapek
kdysi věnoval samostatný fejeton).
Kuchyně je spíše tradiční, nás
potěšila křehká a štavnatá krkovice
připravená na grilu i fantastické
lívance s kysanou smetanou
a borůvkovým žahourem.
Alternativou, kterou doporučují
místní, je restaurace Švejk,
starosvětská hospoda s vyhlášenou
kuchyní. Není moc míst, kde
ochutnáte hovězí srdce na slanině,
telecí s křenovou omáčkou (náš
tip) či králíka na víně a hořčici
(tedy inspirace z francouzské
gastronomie). Největší úspěch tu
ovšem mají hovězí líčka pečená
na černém pivu s hřebíčkem,
podávaná s celerovým pyré
a konfitovaným česnekem.

Snad žádné jiné naše město nemá tak úžasného genia
loci jako Český Krumlov. Co všechno tam zažijete a co
musíte ochutnat, zjistil Libor Budinský.

L

etos čekají krumlovské
restauratéry a hoteliéry zlaté
časy. Dostali totiž tu nejlepší
reklamu, jakou si mohli přát.
Na Štědrý večer, kdy u televize
sedí víc než půlka národa, Jiří
Strach servíroval druhý díl své
úspěšné nebesko-pozemské taškařice Anděl
Páně, jejíž děj tentokrát umístil
do nazdobených romantických
kulis pravděpodobně
nejkrásnějšího českého města.
Abychom se vyhnuli davům,
které opanují rožmberské sídlo
v teplých měsících, rozjeli
jsme se do křivolakých uliček,
poskládaných z gotických
a renesančních domů, hned
na začátku jara. A tady je náš
výběr.

Jak chutná
pracharanda

Než zasedneme ke stolu, připomeňme si jedno důležité jméno
a s ním spojené smutné výročí.
Letos na podzim totiž uplyne sto
let od úmrtí jednoho z nejtalentovanějších moderních malířů.
Egon Schiele by měl bezpochyby
podobné postavení, jako má dnes
Pablo Picasso, jen kdyby mu osud
nadělil o trochu víc času. Bohužel,
geniální umělec, který též maloval
v Českém Krumlově (výborně jeho příběh zachytil snímek Egon Schiele z roku
2016), zemřel jen pár týdnů po konci
první světové války na španělskou
chřipku. V pouhých dvaceti osmi letech.
Jeho odkazu je zasvěcené krumlovské
Egon Schiele Art Centrum, v němž
na návštěvníky čeká řada aktuálních
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výstav. Zážitek ovšem nabízí i Museum
Fotoateliér Seidel, které představuje
tvorbu fotografů Josefa a Františka Seidelových, jejichž společné dílo proslavilo
Český Krumlov široko daleko. Nejenže
nahlédnete do sto let starého fotoateliéru, zachovaného v nezměněné
podobě, či si prohlédnete obrazy Šumavy z dávno ztracených časů, ale také
vám tu udělají portrét. Pěkně po staru.

To znamená, že se převléknete podle
chuti do dobových kostýmů, stoupnete
si před historickou kulisu a už můžete
špulit rtíky do objektivu. Sýr...

Ať žije Čapkův šnyt
Už máte hlad? My ano, takže si
pojďme představit pár zajímavých
míst. V záplavě turistických podniků
vyčnívá Depo, které nabízí dostatek

ilustrace: Ivona Knechtlová

Řekněte sýr

Jen málokdo ví, že v Českém
Krumlově vznikla mimořádně
kuriózní kuchařka, jejíž autor před
sto lety zmapoval kulinářské umění
klášterních „šéfkuchařů“. Originální
knihu se třemi stovkami receptů
sepsal mnich krumlovského kláštera
Angel Jeřábek a nutno dodat, že
vedle návodů na postní i sváteční
pokrmy zaujme Klášterní kuchařka
také četnými humornými postřehy.
Třeba tím, že daleko zábavnější je
zabývat se lososem než příslovími
krále Šalamouna. Mezi největší
„pecky“ patří recept na domácí
pracharandu (koření ze sušeného
ovoce) či mast proti peklu. Bohužel,
žádný podnik v Krumlově se zatím
k Angelově dědictví nepřihlásil
a mnišské pokrmy tak není kde
ochutnat (kdo si to vezme do příště
na starost?). Naopak starobylý
klášter, který je vlastně areálem
tří klášterních komplexů, byl
po mnoha letech chátrání kompletně
zrekonstruován a obohatil tak
kulturní nabídku města. Koná
se tu spousta zajímavých akcí,

od přednášek (třeba o regionálních
potravinách) až po jarmarky
a ukázky řemesel. Pokud budete
v Krumlově posledního dubna, tedy
na filipojakubskou noc, navštivte
tajemná zákoutí klášterních zahrad
za svitu svíček.

Pocta Krčínovi
Přestože většina krumlovských
restaurací je nastavena turisticky,
tedy ve stylu „vyloženě to
nezbabrat“, ale bez potřeby oslnit,
restaurace Jakub v hotelu Krčínův
dům má v tomto ohledu poněkud
odlišné postavení. Je koncipovaná
ve stylu lepší gastronomie, takže
ochutnáte řadu specialit, třeba
domácí kapří krokety podávané se
šafránovým risottem nebo pečený
filet z candáta s ořechovou krustou.
Ryby tu neservírují náhodně, dům
ze 14. století patřil o dvě století
později rožmberskému regentovi
a významnému rybníkáři Jakubu
Krčínovi z Jelčan. Překvapí
malované interiéry – dílo místního
malíře Josefa Paloudy –, skvělý
výběr vín za rozumné ceny (včetně
Dobré vinice Petra Nejedlíka),
a hlavně terasa, na níž si můžete
v podvečer krásně užít atmosféru
středověkého města.

Marhoulovo ptáče
Přímo proti restauraci Jakub stojí
krumlovská hospoda Na louži,
vybavená originálním nábytkem
z počátku minulého století. Nevaří

tu špatně, byť samozřejmě v duchu
hospody, nicméně jejich smažené
syrečky stojí za zkoušku. Na tomto
místě je ovšem zajímavý zvláštní
genius loci, který přitahuje spousty
umělců a kumštýřů. Dokonce tak, že
sem režisér Václav Marhoul jezdí psát
scénáře – například ten k velkofilmu
Tobruk nebo k očekávanému
Nabarvenému ptáčeti. Takže se tu
zastavte na jeden dva žejdlíky piva,
třeba vás tu také něco tvůrčího
napadne či posedne.

Pohádka o štrúdlu
Že jsme zapomněli na sladké?
Zkuste Café Štrúdl, kde připravují
domácí závin v mnoha podobách.
Mezi nejoblíbenější kombinace
patří hruškový štrúdl s ořechy či
makový s mandlemi, ale výtečná je
také navinulá kombinace tvarohu
s višněmi. Samozřejmostí je vlastní
listové těsto, v sezoně připravují
štrúdlové speciály a nechybí ani
slaná varianta, třeba se špenátem
a sýrem.
A úplně na závěr připomenutí dvou
stálic, které fungují od počátku
devadesátých let, ale stále se
sem rádi vracíme. První z nich je
krčma U dwau Maryí, zaměřená
na středověké pokrmy, která
boduje hlavně díky nádherné
terase přilepené k Vltavě. Druhou
léty prověřenou hvězdou je krčma
Šatlava, jejíž chloubou je otevřené
ohniště a pokrmy připravované
na živém ohni.

Kdy se slaví celou noc
Oblíbenou atrakcí jsou Slavnosti pětilisté růže, které se konají
na konci června – město se na tři dny vrátí do časů renesance,
v ulicích se hraje divadlo,
lidé zpívají, tančí a nikdo
nejde spát. Na podzim,
od 26. října do
30. listopadu, probíhá
v Českém Krumlově
stále oblíbenější Festival
vína, který samozřejmě
doplňují speciální
gastronomické akce.
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