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Vážení 
spoluobčané,

otevírá se před námi nový rok 
2021. Uplynulý rok přinesl nemá-
lo komplikací, mám samozřejmě 
na mysli zejména celosvětové rozší-
ření vysoce nakažlivé nemoci, které 
se bohužel podepsalo prakticky 
na  všech sférách našeho života. 
V tomto roce proto na nás všechny 
čekají složité a  velké úkoly, bude 
třeba co nejvíce zmírnit ekonomic-
ké dopady, ke kterým každý musí 
přistoupit dle svých možností. Drž-
me palce hlavně všem samostatně 
výdělečným osobám a  podnikate-
lům, kteří nezdolně zvedají hlavu 
a  odmítají rezignovat, navzdory 
mnohdy kritické situaci. 

Společnými silami se nám poda-
ří nastartovat novou dobu České-
ho Krumlova a je i na nás, vedení 
města, abychom se se ctí poprali 
s  ne příliš jednoduchou ekono-
mickou situací. Chtěli bychom co 
nejvíce zachovat investiční plány 
rozvoje a  údržby města, aby bylo 
příjemným místem pro všechny 
obyvatele i  pro příchozí návštěv-
níky. 

Je záležitostí nás všech, jak bu-
deme město vnímat, jak se z  něj 
budeme těšit, jak ho budeme mít 
rádi. Stále nepřestávám vyzdviho-
vat fakt, že se naše město může 
pochlubit mnoha skvělými lidmi, 
kteří neváhají pro své sousedy, 
přátele, spoluobčany i návštěvníky 
obětovat svůj čas, energii a um. 

Chtěl bych vám všem poděkovat 
a popřát v novém roce hodně zdra-
ví, sil a statečnosti k překonání ob-
tíží. Nezbývá než věřit, že nový rok 
přinese útlum nemoci a opět se vrá-
tíme do  normálního života. Přeji 
vám i velkou dávku štěstí a radost 
z  toho, co vykonáte pro sebe nebo 
pro druhé. Přeji vám, aby se vám 
vše podařilo.  

Za všechny své kolegy ve vedení 
se budeme snažit pro vás připravit 
co nejlepší podmínky pro život.

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 28. led-
na 2021 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v  Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. On-
line přenos sledujte na webových strán-
kách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Jednání 
zastupitelstva

Nová kniha krumlovských příběhů     
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ROZPOČET Samotné sestavovaní 
rozpočtu na  rok 2021 bylo tentokrát 
náročnější než kdykoliv dříve, a  to 
hlavně vzhledem k  přetrvávající eko-
nomické nejistotě v  důsledku pan-
demie koronaviru, která se zcela jistě 
přenese i  do  letošního roku. Do  ce-
lého procesu navíc v  posledních týd-
nech zasáhly také neustále se měnící 
varianty možného dopadu zrušení su-
perhrubé mzdy na příjmy měst a obcí, 
kdy některé zveřejněné odhady hovo-
řily o daňovém výpadku až v desítkách 
milionů korun pro naše město. Nako-
nec se v této atmosféře podařilo sesta-
vit návrh rozpočtu, který je s ohledem 
na nejistou ekonomickou situaci reál-
ný i opatrný a zároveň zajišťuje plnění 

všech podstatných povinností a zájmů 
města včetně realizace plánovaných 
investic. Vzhledem k  celkové situaci 
a  výpadku příjmů rozpočtu v  roce 
2020 ve výši několika desítek milionů 
korun bylo při sestavování rozpočtu 
na  rok 2021 přistoupeno k  restrikci 
některých běžných neinvestičních vý-
dajů města a k stop stavu růstu mzdo-
vých výdajů zaměstnanců městského 
úřadu a městem zřízených organizací. 

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny 
hlavně přídělem vybraných daní ze 
státního rozpočtu, dále místními po-
platky, pronájmy městského majetku 
nebo přijatými dotacemi. V porovnání 
s rozpočtem na rok 2020 dochází k ná-
růstu celkových příjmů o necelých 22 
milionů, který má ovšem „na starosti“ 
hlavně více než trojnásobné zvýšení 
investičních dotací.     Pokračování na str. 3

Krumlovští zastupitelé v polovině prosince schválili rozpočet na rok 
2021, město tak bude tento rok hospodařit s celkovými příjmy 
409,5 milionů korun a výdaji 439 milionů korun. Plánovaný schodek 
bude částečně pokryt z prostředků minulých let a z úvěru na chys-
tané investice. 

Změny v parkovacích zónách
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Rok 2021 společně, s radostí a ve zdraví
město Český Krumlov
Ilustrace českokrumlovského výtvarníka Jindry Čapka z knihy Kubula a Kuba Kubikula 

Rozpočet města na rok 2021
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Web Návštěvníci stránek dostup- 
ných na  doméně www.ckrumlov.cz 
zde kromě základních informací 
o  správě města a  městském úřadu 
naleznou především popisy způsobů 
řešení různých záležitostí, které lze 
vyřídit na  úřadě, roztříděných do  lo-
gických kategorií, jako jsou například 
doprava, stavební agenda či matrika 
a osobní doklady. Součástí webu jsou 
podrobné kontakty, přehled poskyto-
vaných on-line služeb včetně možnos-
ti rezervace návštěvy úřadu a další dů-
ležité informace či zajímavosti o životě 
ve městě.

„V rámci tvorby nového webu jsme se 
snažili, aby jeho struktura byla srozu-
mitelná, přehledná a  každý návštěvník 
stránek tak rychle a jednoduše nalezl, co 
potřebuje,“ uvádí tajemník městského 
úřadu Radim Rouče. 

Stránky jsou vytvořeny s  využitím 
moderních technologií umožňujících 
bezproblémové zobrazování ve  všech 
standardních internetových prohlí-
žečích a  samozřejmě i  na  mobilních 
zařízeních, jejichž uživatelů neustále 
přibývá. Web je součástí tzv. jednotné 
Platformy @OIS, kterou město využívá 
nejen pro tvorbu webových prezentací 
města a městských organizací. Platfor-
ma je budována s využitím otevřených 

technologií tak, aby byl umožněn další 
budoucí rozvoj bez licenčních či jiných 
omezení. Velkou výhodou tohoto ře-
šení je jeho provázanost a  možnost 
bezproblémového sdílení dat napříč 
různými prezentacemi.

„Kromě důrazu na  již zmíněný kli-
entský přístup, při kterém jsme se částeč-
ně inspirovali i design systémem GOV.cz 
(design systém veřejné správy využitý 
např. pro Portál občana ČR), a využití 
otevřených technologií jsme při tvorbě 
grafického návrhu respektovali součas-
ný vizuální styl města a  samozřejmě 
jsme dbali i  na  splnění všech požadav-
ků kladených na  weby veřejné správy, 
především zajištění tzv. přístupnosti,“ 
doplnil Jan Lippl, vedoucí Odboru 
informatiky. Součástí řešení je i uživa-
telsky přívětivé administrační rozhra-
ní, které umožní správu obsahu přímo 
odpovědnými pracovníky městského 
úřadu.

V rámci rozvoje elektronických slu-
žeb a v souladu s rozvojem eGovern- 
mentu navážou na  nový web města 
v  novém roce další kroky, mezi které 
patří především spuštění tzv. měst-
ského portálu občana, který umožní 
mimo jiné realizaci elektronického 
podání vůči úřadu či například ověření 
výše poplatkových povinností a mož-
nost jejich zaplacení prostřednictvím 
platební brány.

Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje a kontroly 

veřejných zakázek 

Rodina Město od  srpna minulého 
roku zpracovává Koncepci rodinné 
politiky města Český Krumlov 2021+, 
jakýsi dlouhodobý plán rozvoje rodin-
né politiky na místní úrovni. Jedná se 
o  zastřešující dokument průřezových 
témat dotýkajících se různých oblastí 
a  fází života rodin, jako je např. byd-
lení, školství, zdravotnictví, trh práce 
a infrastruktura. 

Cílem je začít systematicky rozvíjet 
prorodinné aktivity dle rozmanitých 
potřeb místních rodin, jež není možné 
plně efektivně podchytit pouze opat-
řeními z  centrální úrovně, která mají 
více či méně univerzální charakter 
a  nemohou reflektovat místní či indi-
viduální rozdíly. A tím vytvářet proro-
dinné klima ve městě, které je přátelské 
k  rodinám, podpoří budování vztahů 

v rodinách a mezigenerační dialog, a to 
aniž by bylo zasahováno do samostat-
ného fungování rodin a  všichni měli 
svobodnou volbu při naplňování svých 
vlastních životních strategií.

Město Český Krumlov realizuje ak-
tivity ve prospěch a na podporu dětí, 
seniorů či celých rodin dlouhodobě, 
ovšem bez systematického přístupu. 
Chybí tu zkušenosti v  tom, jak kom-
plexněji zabezpečit potřeby rodin a jak 
využívat svých kompetencí. Provádění 
rodinné politiky na místní úrovni není 
vnímáno jako zbytečné vnášení for-
málnosti, kam nepatří, a  zasahování 
do  soukromého života jednotlivců, 
ale naopak jako příležitost, jak zvýšit 
účinnost již realizovaných opatření, 
podpořit již existující potenciál a vol-
bou nových vhodných opatření jej 
dále rozvíjet. 

K úspěšné realizaci rodinné politiky 
nestačí vycházet z potřeb dané lokali-
ty, avšak je nezbytné zapojit všechny 

místní aktéry rodinné politiky, kte-
rými jsou nejen samospráva, ale také 
zaměstnavatelé, odborná veřejnost, 
školské a  vzdělávací instituce, média, 
církve, nestátní neziskové organizace, 
a především samotné rodiny.

„Chceme, aby všichni místní věřili, že 
jejich hlas může v  konkrétních záleži-
tostech něco opravdu změnit. Na vašich 
názorech nám opravdu záleží. Pomůžete 
nám tím nastavit dlouhodobý plán roz-
voje rodinné politiky na  místní úrovni, 
vytvořit takovou nabídku opatření, která 
bude odpovídat vašim potřebám a potře-
bám vašich rodin,“ sdělil místostarosta 
Ivo Janoušek, garant projektu. 

Proto se vedení města rozhodlo 
proces zpracování koncepce rodin-
né politiky prodloužit a  dát prostor 
k  vyjádření názoru všem, kteří o  to 
stojí. Aktuální informace o  nastavo-
vání rodinné politiky ve městě sleduj-
te na  stránkách www.ckrumlov.cz/ 
rodinnapolitika. 

Nový moderní web města je na světě

Rozvíjíme místní rodinnou politiku

Město Český Krumlov spustilo nové webové stránky určené obyvate-
lům města a klientům městského úřadu, které nahradily dosavadní 
již nepřehledný a technologicky nevyhovující web.

Popáté za sebou se Městský 
úřad Český Krumlov zařadil 
mezi nejpřívětivější úřady 
Jihočeského kraje. V soutě-
ži Ministerstva vnitra, která 
mapuje přívětivost a ote-
vřenost městských úřadů 
vůči občanům se umístil 
na druhé příčce za Českými 
Budějovicemi. 

redakce

Ocenění Pátého ročníku sou-
těže Přívětivý úřad, kterou vyhla-
šuje Ministerstvo vnitra, se zú-
častnilo celkem 142 měst a obcí. 
Úřady jsou v soutěži hodnoceny 
z  hledisek dostupnosti, transpa-
rentnosti nebo komunikace. 

„Jsme moc rádi, že práce, kterou 
za běžné situace, ale i nyní za mi-
mořádné situace, odvádíme, je po-
zitivně hodnocena nejen většinou 
klientů, ale i Ministerstvem vnitra. 
Velmi si vážíme tohoto ocenění, 
které potvrzuje, že je u nás územní 
veřejná správa vykonávána kvalit-
ně,“ uvádí tajemník městského 
úřadu Radim Rouče.

Městské úřady byly hodnoce-
ny na  základě více než šesti de-
sítek kritérií. Sledovala se napří-
klad možnost online objednávek 
termínu pro vyřízení nejrůzněj-
ších agend, dostupnost formulá-
řů na webu, nebo i aplikace pro 
hlášení závad, kterou obyvatelé 
využívají k rychlému sdělení po-
ruch a nedostatků ve městě. 

„Rozšířili jsme oblíbené a  vy-
užívané online rezervace termínů 
na  úřadě o  další agendy. Přidali 
jsme do  systému matriku, službu 
Czech POINT, evidenci obyvatel 
a  agendu živnostenského úřadu,“ 
vyjmenovává tajemník. Vyřízení 
rodného listu, trvalého poby-
tu nebo ověření podpisu je tak 
o  něco komfortnější. Klienti si 
mohou sjednat online schůzku 
na  přesný čas a  mají tak jistotu, 
že úředník je v daný termín při-
praven řešit jejich záležitosti. 

Českokrumlovský úřad se 
loni vyjímal i  v  krizové situaci 
v souvislosti s koronavirem, kdy 
se na jaře pracovníci úřadu zcela 
dobrovolně zapojili do  pomo-
ci s  balením a  distribucí roušek 
pro obyvatele Krumlova. Při 
podzimní vlně epidemie zase 
úředníci pomáhali hygienikům 
s  trasováním kontaktů osob 
nakažených koronavirem.

Přívětivý úřad
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Pokračování ze str. 1

Rozpočet Jelikož u  daňových pří-
jmů je vzhledem ke  zhoršené eko-
nomické situaci očekáván pokles, 
stejně jako u  příjmů souvisejících 
s turistickým ruchem, jako jsou parko-
vání autobusů nebo poplatky z pobytu 
a předzahrádek. 

Co se týče výdajové stránky roz-
počtu, tak ta se oproti rozpočtu na rok 
2020 zvýšila o  necelých 39 milionů 
korun, kdy dvě třetiny tohoto nárůs-
tu připadají na investice, jedna třetina 
pak na  běžné výdaje. Kapitálová část 
rozpočtu tak bude letos hospodařit 
s celkem 95 miliony korun, na  inves-
tice je tedy určena téměř čtvrtina vý-
dajů rozpočtu. Je to o 27 milionů více, 
než bylo schváleno na  minulý rok. 
Mezi ty nejnákladnější akce patří tře-
ba příprava území pro bydlení v areálu 

kasáren Vyšný (10,2 milionu korun), 
odvodnění základní školy v ulici T. G. 
Masaryka (2,3 milionu korun) nebo 
obnova vodovodů a  kanalizací (17 
milionů korun). Do  rozpočtu na  rok 
2021 byly také již přímo zařazeny in-
vestice, které se nestačily zcela nebo 
částečně realizovat v  minulém roce; 
jedná se o  akce v  souhrnné výši 43 
milionu korun, konkrétně třeba revi-
talizace městského hřbitova, příprava 
výstavby nového zimního stadionu, 
bezbariérovost ZŠ Za Nádražím nebo 
výměna veřejného osvětlení. Běžné 
výdaje jsou v tomto roce rozpočtovány 
na 343,6 milionu korun. Mezi polož-
ky, kde došlo ke  zvýšení prostředků, 
patří třeba opravy komunikací nebo 
arboristické práce. Na  stejné úrovni 
jako loni se podařilo udržet příspěvky 
na  provoz krumlovským základním 
a mateřským školám. 

Tato ekonomicky těžká doba samo-
zřejmě dopadá i  na  místní sportovní 

nebo kulturní spolky a  organizace. 
I proto se podařilo v rozpočtu na rok 
2021 zachovat potřebné prostředky 
na  jejich podporu v  sedmi dotačních 
programech města. V součtu s neroz-
dělenými zůstatky z  těchto programů 
z minulého roku tak budou mít mladí 
sportovci, kulturní akce, volnočasové 
aktivity a  sociální služby k  dispozi-
ci stejné částky jako ve  schváleném 
rozpočtu na  rok 2020. Opět nechybí 
ani podpora pro Český červený kříž, 
Jihočeské centrum pro zdravotně po-
stižené, Mezinárodní hudební festival 
nebo Egon Schiele Art Centrum.

Až do  minulého roku patřil Český 
Krumlov k  městům s  velmi nízkým 
úvěrovým zatížením, které se pohybo-
valo okolo 10 % rozpočtových příjmů. 
V  roce 2020 byla ovšem dokončena 
koupě čistírny odpadních vod za 210 
milionů korun a město si samozřejmě 
muselo na tuto transakci, která je bez-
pochyby tou největší za poslední léta, 

vzít dlouhodobý úvěr. S  tím souvisí 
také podstatné navýšení úvěrových 
splátek. Na druhou stranu, právě díky 
příjmům z  pronájmu čistírny nebude 
mít tento úvěr na  rozpočet negativ-
ní vliv, protože zcela pokryjí splátky, 
a ještě zbude několik milionů na opra-
vy pořízené ČOV. Druhým novým 
úvěrem je úvěr ve výši 28 milionů ko-
run, který byl vyvolán poklesem pří-
jmů v důsledku pandemie koronaviru, 
ve  snaze nezastavit realizaci plánova-
ných investic v roce 2021. 

Rozpočet města na rok se tedy z po-
chopitelných a obecně známých důvo-
dů nerodil snadno. Určitě by se našlo 
spousta různých názorů, ve  kterých 
kapitolách by se dalo přidat a  ve  kte-
rých naopak ubrat. Obecně se dá ale 
říct, že rozpočet Českého Krumlova 
na letošní rok i přes ekonomickou ne-
jistotu nadcházejících měsíců zajišťuje 
udržitelné fungování a  hospodaření 
našeho města.

redakce 

Parking Rada města Český Krum-
lov schválila od  1. ledna 2021 nový 
ceník parkovného ve  vymezených 
zónách placeného stání na  místních 
komunikacích. Pro rezidenty se cena 
roční parkovací karty zvýší z  365 
na 1 200 korun, pro abonenty z 3 650 
na  6  000 korun. Ke  zvýšení ročního 
poplatku dochází rovněž u  druhé 
a další vydané parkovací karty, a to pro 
rezidenta z 2 000 na 3 000 korun, pro 
abonenta ze 7  300 na  10  000 korun. 
Zaměstnanecké parkovné před měst-
ským úřadem v Kaplické ulici se zvýší 
ze 150 na 200 korun měsíčně, v ostat-
ních lokalitách ze 125 na  150 korun 
měsíčně, v  zóně O9 zůstává na  100 
korunách za měsíc.

Je to poprvé od  vzniku zón place-
ného stání v roce 2004, kdy město při-
stupuje k  navýšení cen rezidentních 
a abonentních karet. „Důvodem tohoto 
kroku je jednak zvýšení příjmů měst-
ského rozpočtu, jednak cenová regulace 

poptávky po  tomto druhu parkování, 
neboť město nemá k  dispozici takový 
počet parkovacích míst na místních ko-
munikacích, aby bylo schopno pokrýt 
požadavky rezidentů a abonentů,“ uvá-
dí místostarosta Josef Hermann. Při 
stanovení cen obou typů parkovacích 
karet se přihlédlo k  ceníkům parkov-
ného v  jiných českých městech. Pro 
srovnání: v  sousedních Prachaticích 
a turistické Kutné Hoře platí reziden-
ti 1  200 korun ročně, v  Jindřichově 
Hradci 1  300 korun. „Domníváme se, 
že i takto zvýšené ceny karet jsou dostup-
né pro všechny zájemce o  zónové par-
kování na  místních komunikacích. Po-
kud jde o  sazby parkovného placeného 
prostřednictvím mincovních automatů, 
ty zůstávají beze změny,“ dodává mís-
tostarosta.

V  posledních letech eviduje město 
zhruba 550 vydaných rezidentních ka-
ret do zón placeného stání a tři desítky 
karet abonentních. Zaměstnaneckých 
karet je vydána zhruba stovka, a  to 
v  lokalitách, kde poptávka po  rezi-
dentních kartách není tak vysoká.

Systém vydávání parkovacích karet 
zůstává stejný jako v minulých letech. 
Po  ověření oprávněnosti požadavku 
žadatele vydá kartu Odbor dopravy 
a  silničního hospodářství v  příze-
mí budovy Městského úřadu Český 
Krumlov v Kaplické ul. 439.

„Jsme si vědomi, že zvyšování poplat-
ků v této době není nejšťastnější a dlouho 
jsme zvažovali, zda k  němu právě nyní 
přistoupit. Rostoucí zájem o  rezidentní 
parkovací karty při neměnném počtu 
parkovacích míst v  zónách na  jedné 
straně a potřeba eliminace výpadku roz-
počtových příjmů na  straně druhé nás 
nakonec k tomuto kroku přiměl,“ vysvět-
luje místostarosta.

Jako určitou kompenzaci navýšení 
cen rezidentního parkování obdrží ka-
ždý zájemce o  roční rezidentní kartu 
dnes již poměrně oblíbenou a  hojně 
využívanou tzv. bodovou kartu v hod-
notě 200 korun, která umožňuje jeho 
držitelům zlevněné parkování na hlav-
ních městských parkovištích. V  ceně 
této karty je stokorunový "parkovací 
kredit", který bude mít držitel k dispo-
zici, a  po  jeho "odparkování" si může 
slevovou kartu dobíjet v  automatic-
kých pokladnách na  kterémkoliv par-
kovišti.

Systém vydávání parkovacích karet 
zůstává stejný jako v minulých letech. 
Po  ověření oprávněnosti požadavku 
žadatele vydá kartu Odbor dopravy 
a silničního hospodářství.

Změna dopravního režimu 
na Plešivci a Horní Bráně 

Na  základě opakovaných žádos-
tí některých občanů bude upraven 

dopravní režim zavedený v  loňském 
roce na  Plešiveckém náměstí a  na-
vazujících ulicích, který mj. zakazuje 
stání všem s  výjimkou držitelů rezi-
dentních a abonentních parkovacích 
karet z této oblasti. 

Nově po  úpravě dopravního zna-
čení bude v  této zóně s  dopravním 
omezením umožněno parkování i dr-
žitelům zaměstnanecké parkovací 
karty spadajícím do  této oblasti, a  to 
v omezeném počtu v závislosti na ak-
tuálně dostupné parkovací kapacitě. 
Tyto parkovací karty budou zprvu vy-
dávány na dobu max. 6 měsíců.

K úpravě dopravního režimu dojde 
na základě podnětů občanů i na Hor-
ní Bráně v  části stávající oblasti O4, 
konkrétně na  Dolním náměstíčku 
a v ulici Po Vodě. Zde bude podobně 
jako na  Plešiveckém náměstí zřízena 
zóna s  dopravním omezením, kde 
bude mj. zakázáno stání všem s výjim-
kou držitelů rezidentních a  abonent-
ních parkovacích karet. 

V současné době město zpracovává 
a  projednává návrh příslušného do-
pravního značení pro nový dopravní 
režim s  předpokladem jeho osazení 
v  průběhu ledna, aby byla zajištěna 
vymahatelnost stanovených pravidel.

Podrobnější informace k  systému 
parkování v  zónách placeného stání 
jsou na www.ckrumlov.cz/parking.

Úpravy v zónách placeného parkování
V Českém Krumlově dochází 
od nového roku ke změnám pod-
mínek parkování v zónách place-
ného stání. Dochází ke zvýšení 
cen parkovacích karet a úpravě 
dopravního režimu v částech 
Plešivce a Horní Brány.

Rozpočet města na rok 2021
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redakce

Kasino Zřízení kasina v  hotelu 
OLDINN schválilo zastupitelstvo 
města na  listopadovém zasedání. Do-
šlo k tomu po dlouhé debatě, ve které 
vystoupili jak zastupitelé, kteří pro-
jektu chtěli dát zelenou, tak i  ti, kteří 
s  kasiny obecně v  Českém Krumlově 
nesouhlasí. Zazněla spousta mnohdy 
protichůdných názorů, argumentů 
a vyjádření. Hlasování nakonec neko-
pírovalo politické rozložení, ale hlasy 
pro i  proti vzešly z  koalice i  opozice. 
Výsledkem je tedy úprava vyhlášky 

o  regulaci provozování hazardních 
her, která k  dosavadním dvěma mís-
tům, ve  kterých je povoleno kasino, 
přidává ještě třetí v hotelu OLDINN. 
Nutno připomenout, že na  již dříve 
povolených dvou adresách kasina za-
tím fakticky nefungují.

A  jak nápad na  kasino v  hotelu 
OLDINN vznikl? Hotel byl po kom-
pletní rekonstrukci znovu otevřen 
v  záři 2019 a  společnost Bohemia 
Properties, která ho společně s  ho-
telem Růže provozuje, je největším 
poskytovatelem ubytovacích služeb 
v  našem městě a  zároveň tedy i  vý-

znamným plátcem poplatku z  po-
bytu. Provozovatel hotelu hledal 
uplatnění pro nevyužité obchodní 
prostory s  cílem rozšířit služby pro 
hotelové hosty. Spolu s  kasinem by 
v těchto prostorech byly vybudovány 
také kavárna s  kulečníkovým stolem 
a  další volnočasové aktivity. Podle 
zástupců hotelu, kteří osobně na  za-
stupitelstvu prezentovali svůj záměr, 
by projekt hotelového kasina přinesl 
také nová pracovní místa a odpovída-
jící příjem do  rozpočtu města blížící 
se třem milionům korun. Co se týče 
samotné účasti na  živé i  technické 

hře, tato podléhá silné kontrole ze 
strany ministerstva financí a  celní 
správy a  při vstupu do  kasina, který 
je umožněn pouze osobám starších  
18 let, je vyžadována kontrola dokla-
dů a následná registrace.

Povolení kasina zastupitelstvem 
v  objektu hotelu OLDINN je ovšem 
pouze začátek celého procesu vybu-
dování kasina, protože zájemci musí 
absolvovat ještě schvalovací proces 
dalších orgánů, například ministerstva 
financí. V případě kladného výsledku 
by mělo kasino začít fungovat v průbě-
hu roku 2021. 

Jan Vorel
zastupitel za Nezávislé a Zelené

Názor Na  listopadovém zastupi-
telstvu zastupitelé těsnou většinou  
(o dva hlasy) povolili další výjimku 
(již třetí) pro provozovaní kasina 
na náměstí v hotelu OLDINN. Kromě 
otevřených her (ruleta atd.) bude jeho 
součástí i 30 hracích automatů…

Byl jsem potěšen, že se nám před 
lety podařilo dostat veškerý organi-
zovaný hazard z  města. Jaké bylo mé 
rozčarování, když byly postupně za-
stupitelstvem povoleny tři výjimky 
pro provozování kasina.

Podstata hazardu je vždy stejná: or-
ganizátor hazardu vždy připraví o pe-
níze klienta, který u  něj pod vidinou 

snadného zisku utrácí své finance. Zá-
leží na sociální úrovni hráčů, v  jakém 
prostředí „ukájejí“ svoji závislost (sko-
řápky, hrací automaty, ruleta...).

Při opakované debatě na zastupitel-
stvu na toto téma jsem slyšel stále stej-
né argumenty: „Máme přeci svobodu. 
Ať si každý dělá, co chce. Nebraňme 
svobodnému podnikání. Automaty 
přinesou městu peníze, kterými mů-
žeme zaplatit třeba kulturu. Kasino 
a  herní automaty budou mít kontro-
lu věku hráčů, kteří se budou muset 
registrovat a  bude chodit jen bohatá 
klientela...“

Pro mě jsou tyto stále stejné „pse-
udoliberální“ věty prázdné. Hazard 
a  zejména „výherní“ automaty jsou 
pro mě zlo, na kterém může vzniknout 

závislost a finančně tak zničit člověka 
i  celé rodiny. Stojí nám těch pár ko-
run opravdu za  to? Z  otevřených her 
typu ruleta apod. město nebude mít 
ani korunu. Pro kasina jsou naprosto 
stěžejní hrací automaty, z  kterých by 
město získalo peníze. Máme opravdu 
vystavovat své děti (byť od 18 let) to-
muto riziku? Všichni adiktologové se 
shodují, že nejlepší léčbou závislosti je 
prevence (nesetkat se s drogou, v na-
šem případě s hracím automatem).

Je pravda, že kasino musí ze zákona 
mít určité omezení pro vstup (od  18 
let, registrace), ale podstata je pořád 
stejná a riziko závislosti vysoké.

Další argument proti: Opravdu 
chceme v  našem historickém městě 
kasina tři? Udělá to naše město svě-

tovým? Jde samozřejmě jenom o pra-
chy….

V současné době je již organizová-
na petice proti kasinu. Je velice prav-
děpodobné, že se tedy zastupitelstvo 
bude muset opět touto problematikou 
zabývat.

Myslím, že by opravdu stálo za to, 
a tímto článkem to činím, apelovat na 
zastupitele, zejména opoziční, kteří 
hlasovali jednotně pro povolení kasi-
na, aby svůj postoj ke kasinu přehod-
notili.

Všechny strany a  uskupení před 
volbami měly v  programu „Český 
Krumlov pro občany“. Nevím tedy, co 
dobrého může kasino na náměstí ob-
čanům města přinést (kromě trochu 
peněz do městské pokladny).

Zastupitelé povolili kasino v hotelu OLDINN

Výherní hrací automaty na náměstí. Chtějí to občané?

Přemysl Grunt
Hotel Růže & Hotel OLDINN

Názor Dovolte mi ve  stručnosti 
představit projekt kasina, které se 
bude nacházet v  jedné z budov patří-
cí k hotelu OLDINN (původní hotel 
Měšťák), kde byla po dlouhých 16 let 
čínská restaurace Shanghai.

Označení provozovny nebude ob-
sahovat žádné neonové cedule, kte-
ré jsou znakem heren nižší úrovně. 
Celkové stavebně interiérové řešení 
budeme vyhotovovat ve  spolupráci 
s  místní památkovou péčí v  Českém 
Krumlově.

Vstup do  herní části bude možný 
pouze od  18 let a  jen pro registrova-
né hráče. Registrace nutná ke  vstupu 
do kasina nebude umožněna lidem, kte-

ří jsou uvedeni v registru osob vylouče-
ných z hraní hazardních her v ČR*. 

Kasino bude zaměřené na živou hru 
typu ruleta, poker a blackjack. Budou 
se zde pravidelně pořádat pokerové 
turnaje, čímž dojde k  oživení zají-
mavých prostor bývalých katakomb, 
které jsou již několikátým rokem uza-
vřené.

Cílem projektu je navázat na  dob-
rou praxi podobných volnočasových 
zařízení, která jsou provozována kro-
mě Prahy například v též hojně turis-
ticky navštěvované Kutné Hoře, která 
se Českému Krumlovu složením turis-
tů podobá.

Dalším dobrým příkladem z  praxe 
je v  tomto sousední Rakousko, kde 
společnost Casinos Austria s  tradicí 
od  roku 1968 provozuje aktuálně 12 

kasin v atraktivních lokalitách (Baden, 
Bregenz, Graz, Innsbruck, Kitzbühel, 
Kleinwalsertal, Linz, Salzburg, 
Seefeld, Velden, Vienna a  Zell am 
See). Tato kasina navštíví ročně 2,3 
milionu návštěvníků.

*Registr osob vyloučených
z hraní hazardních her v ČR

Ministerstvo financí automaticky 
zapíše do rejstříku fyzickou osobu:
a) která pobírá dávky pomoci v hmot-

né nouzi, s  výjimkou mimořádné 
okamžité pomoci, podle zákona 
upravujícího pomoc v  hmotné 
nouzi a podle zákona upravujícího 
životní a existenční minimum,

b) která je starší 18 let a  je s  osobou 
podle písmene a) společně posuzo-
vána podle zákona upravujícího po-

moc v hmotné nouzi a podle záko-
na upravujícího životní a existenční 
minimum,

c) které bylo uloženo přiměřené ome-
zení a  přiměřená povinnost zdržet 
se hazardních her, hraní na hracích 
přístrojích a  sázek nebo ochranné 
léčení spočívající v  léčbě závislosti 
na  hazardních hrách podle trestní-
ho zákoníku,

d) které bylo uloženo předběžné opat-
ření zákazu her a sázek podle záko-
na upravujícího trestní řízení, nebo

e) vůči které je pravomocně zjištěn 
úpadek podle zákona upravujícího 
úpadek a způsoby jeho řešení.
Kromě osob zapsaných do  rejstříku 

podle výše uvedených bodů má také 
každá fyzická osoba možnost nechat se 
do rejstříku zapsat na vlastní žádost.

Projekt kasina hotelového typu na náměstí Svornosti 14
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335001  Spolí - Plešivec - Autobusové nádraží - Železniční stanice - Tovární točna
Platí od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671

335002  Autobusové nádraží - Špičák - Železniční stanice - Vyšný osada
Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671

333355000011 SSppoollíí  --  PPlleeššiivveecc  --  AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí  --  ŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee  --  TToovváárrnníí  ttooččnnaa   

Platí od 13.12.2020

do 11.12.2021
Přepravu zajišťuje:
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671

Km TČ Seznam zastávek 1 37 61 35 3 63 57 17 43 69 5 101 47 7 9 103 11 13 105 15 71 41 107 19 21 109 23 25 111 27 77

X X X X X X X X X X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X 6 + X X
cg fc fc cg fc cg cg cg ce cj cg

1 KKeemmpp  SSppoollíí od 04:55 05:31 06:45 07:15 07:20 07:42 08:25 09:25 09:25 10:25 11:25 12:50 12:50 15:06 16:25 16:25 17:25 18:25 18:25 19:25
2 Spolí 04:56 05:32 06:46 07:16 07:21 07:43 08:26 09:26 09:26 10:26 11:26 12:51 12:51 15:07 16:26 16:26 17:26 18:26 18:26 19:26
3 Svatý Duch J K K J J K J J J J J J J J J J J J J J
4 Plešivec 04:58 K K 07:18 07:23 07:44 08:28 09:28 09:28 10:28 11:28 12:53 12:53 15:09 16:28 16:28 17:28 18:28 18:28 19:28

0 5 SSííddlliiššttěě  PPlleeššiivveecc 05:00 05:10 K 05:55 06:39 K 07:20 07:25 07:46 08:30 09:30 09:30 10:30 11:30 12:55 12:55 15:11 16:30 16:30 17:30 18:30 18:30 19:30
1 6 Plešivec J K K J K K J J K J J J J J J J J J J J J J J
1 7 Tavírna 05:03 05:12 05:34 05:58 06:41 06:48 07:23 07:28 07:51 08:33 09:33 09:33 10:33 11:33 12:58 12:58 15:14 16:33 16:33 17:33 18:33 18:33 19:33
2 8 Horní Brána 05:04 05:14 05:36 05:59 06:43 06:50 07:24 07:29 07:52 08:34 09:34 09:34 10:34 11:34 12:59 12:59 15:15 16:34 16:34 17:34 18:34 18:34 19:34
3 9 wAAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí 05:07 05:10 05:17 05:39 06:02 06:26 06:35 06:45 06:53 07:19 07:27 07:32 07:54 08:37 09:37 09:37 10:37 11:37 13:02 13:02 13:15 13:45 14:37 15:18 16:37 16:37 17:37 18:37 18:37 19:37 21:04
4 10 wŠŠppiiččáákk 05:10 05:14 05:20 06:05 06:29 06:37 07:21 07:30 07:35 07:56 08:40 09:40 09:40 10:40 11:40 13:05 13:05 13:17 13:47 14:40 15:21 16:40 16:40 17:40 18:40 18:40 19:40 21:06
K 11 Chvalšinská K K K K K K K 07:32 K K K K K K K 13:07 K K K 15:23 K K K K K K K
K 12 Růžek 05:13 K K K 06:31 K 07:23 07:36 07:38 08:43 09:43 09:43 10:43 11:43 13:08 13:11 K K 14:43 15:27 16:43 16:43 17:43 18:43 18:43 19:43 21:08
K 13 xŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee 05:15 K K K 06:33 K 07:25 07:38 07:40 08:45 09:45 09:45 10:45 11:45 13:10 13:13 K K 14:45 15:29 16:45 16:45 17:45 18:45 18:45 19:45 21:10
5 14 Svatá Trojice 05:18 05:15 05:23 06:06 06:36 06:39 07:28 07:41 07:43 08:48 09:48 09:48 10:48 11:48 13:13 13:16 13:19 13:49 14:48 15:32 16:48 16:48 17:48 18:48 18:48 19:48 21:14
6 15 Sídliště Mír 05:19 05:16 05:24 06:07 06:37 06:40 07:29 K K K K K K K 13:14 13:17 13:20 13:50 K 15:33 K K K K K K 21:16
7 16 U Supermarketu 05:20 05:17 05:26 06:08 06:39 06:42 07:30 07:43 07:45 08:50 09:50 09:50 10:50 11:50 13:15 13:18 13:22 13:52 14:50 15:34 16:50 16:50 17:50 18:50 18:50 19:50 21:18
7 17 TToovváárrnníí  ttooččnnaa př 05:22 05:19 05:29 06:10 06:41 06:45 07:32 13:17 13:20 13:25 13:55 15:36 21:20

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky 6 jede v sobotu
X jede v pracovních dnech
ce nejede 24.12.20 cg nejede od 23.12.20 do 1.1.21 cj nejede 24.12.20,31.12.20
fc nejede od 23.12.20 do 1.1.21,29.1.21, od 15.2.21 do 19.2.21, od 1.4.21 do 5.4.21,1.5.21,8.5.21, od 1.7.21 do 31.8.21,28.9.21, od 27.10.21 do 29.10.21,17.11.21
J spoj příslušnou zastávkou projíždí K spoj jede po jiné trase w zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
x zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Jízdní řád,tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u řidiče.
Jízdné je možno platit elektronickou peneženkou ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Na lince platí tarifní a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Informace jsou zveřejněny ve vozidle této linky.

Platí od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021

333355000022 AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí  --  ŠŠppiiččáákk  --  ŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee  --  VVyyššnnýý  oossaaddaa   

Platí od 13.12.2020

do 11.12.2021
Přepravu zajišťuje:
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671

Km TČ Seznam zastávek 31 35 29 1 5 101 7 9 103 11 111 13 37 33 105 19 107 21 23 109 25

X X X X X 6 + X X 6 + X 6 + X X X 6 + X 6 + X X 6 + X
cg cg cg cj

0 0 0 1 AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí od 04:50 05:45 06:46 07:32 08:00 08:00 09:00 10:00 10:00 12:00 12:40 13:00 12:26 14:27 14:30 16:00 16:00 17:00 18:00 18:50 19:00
1 1 1 2 Špičák 04:52 05:47 06:52 07:35 08:03 08:03 09:03 10:03 10:03 12:03 12:43 13:03 12:28 14:29 14:32 16:03 16:03 17:03 18:03 18:53 19:03
K K K 3 Chvalšinská K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
2 2 2 4 Růžek 04:54 05:49 06:54 07:38 08:06 08:06 09:06 10:06 10:06 12:06 12:46 13:06 12:30 14:32 14:34 16:06 16:06 17:06 18:06 18:56 19:06
3 3 K 5 Železniční stanice K K K 07:40 08:08 08:08 09:08 10:08 10:08 12:08 12:48 13:08 12:31 14:33 14:35 16:08 16:08 17:08 18:08 18:58 19:08
K 3 2 6 Vyšný sídliště 04:56 05:51 06:56 K 08:12 08:12 K 10:12 10:12 12:12 12:52 13:12 K 14:35 14:37 16:12 16:12 17:12 18:12 19:02 19:12
K 4 3 7 Kasárna 04:57 05:52 06:57 K 08:13 08:13 K 10:13 10:13 12:13 12:53 13:13 K 14:36 14:38 16:13 16:13 17:13 18:13 19:03 19:13
K 4 3 8 Vyšný rozcestí 04:59 05:54 06:59 K 08:14 08:14 K 10:14 10:14 12:14 12:54 13:14 K 14:37 14:39 16:14 16:14 17:14 18:14 19:04 19:14
K 5 4 9 VVyyššnnýý př 05:00 05:55 07:00 K 08:16 08:16 K 10:16 10:16 12:16 12:56 13:16 K 14:39 14:41 16:16 16:16 17:16 18:16 19:06 19:16
K 5 4 9 VVyyššnnýý od 05:00 05:55 07:15 K 08:16 08:16 K 10:16 10:16 12:16 13:01 13:16 K 14:39 14:41 16:16 16:16 17:16 18:16 19:06 19:16
K 6 5 10 Vyšný rozcestí 05:02 05:57 07:17 K 08:17 08:17 K 10:17 10:17 12:17 13:02 13:17 K 14:40 14:42 16:17 16:17 17:17 18:17 19:07 19:17
K 6 5 11 Kasárna 05:03 05:58 07:18 K 08:18 08:18 K 10:18 10:18 12:18 13:03 13:18 K 14:41 14:43 16:18 16:18 17:18 18:18 19:08 19:18
K 7 6 12 Vyšný sídliště 05:04 05:59 07:19 K 08:19 08:19 K 10:19 10:19 12:19 13:04 13:19 K 14:42 14:44 16:19 16:19 17:19 18:19 19:09 19:19
3 7 6 13 Železniční stanice 05:08 06:02 07:21 07:42 08:22 08:22 09:22 10:22 10:22 12:22 13:12 13:27 13:46 14:45 14:47 16:22 16:22 17:22 18:22 19:12 19:22
K K K 14 Svatá Trojice K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K 15 U Supermarketu K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K 16 Sídliště Mír K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K 17 Svatá Trojice K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
4 8 7 18 Růžek 05:12 06:04 07:23 07:44 08:24 08:24 09:24 10:24 10:24 12:24 13:14 13:29 13:48 14:46 14:48 16:24 16:24 17:24 18:24 19:14 19:24
K K K 19 Chvalšinská K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
5 9 8 20 Špičák 05:14 06:06 07:26 07:47 08:27 08:27 09:27 10:27 10:27 12:27 13:17 13:32 13:51 14:47 14:49 16:27 16:27 17:27 18:27 19:17 19:27
6 10 9 21 AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí př 05:15 06:08 07:28 07:50 08:30 08:30 09:30 10:30 10:30 12:30 13:20 13:35 13:53 14:50 14:52 16:30 16:30 17:30 18:30 19:20 19:30

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky 6 jede v sobotu
X jede v pracovních dnech
cg nejede od 23.12.20 do 1.1.21 cj nejede 24.12.20,31.12.20
K spoj jede po jiné trase

Jízdní řád,tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u řidiče.
Jízdné je možno platit elektronickou peneženkou ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Na lince platí tarifní a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Informace jsou zveřejněny ve vozidle této linky.

333355000011 SSppoollíí  --  PPlleeššiivveecc  --  AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí  --  ŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee  --  TToovváárrnníí  ttooččnnaa   

Platí od 13.12.2020

do 11.12.2021
Přepravu zajišťuje:
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671

opačný směr

Km TČ Seznam zastávek 34 2 36 4 46 42 58 114 18 32 62 6 102 8 10 104 12 14 64 40 16 106 108 20 22 110 24 26 112 28 30

X X X X X X X 6 + X X X X 6 + X X 6 + X X X X X 6 + 6 + X X 6 + X X 6 + X X
fc cg cg cf cg fc fc cg cg ce cj cg

0 17 TToovváárrnníí  ttooččnnaa od 05:30 05:44 06:10 06:45 07:33 14:10 14:10 14:10 14:10 15:40 22:10
0 16 U Supermarketu 05:33 05:47 06:13 06:47 07:35 07:53 07:53 08:53 09:53 09:53 10:53 11:53 J 14:12 14:13 14:13 14:53 15:41 16:58 16:58 17:53 18:53 18:53 19:53 22:13
K 15 Sídliště Mír 05:35 05:48 06:15 06:48 07:38 07:55 07:55 08:55 09:55 09:55 10:55 11:55 J K 14:15 14:15 14:55 15:43 17:00 17:00 17:55 18:55 18:55 19:55 22:15
2 14 Svatá Trojice 05:36 05:49 06:16 06:49 J 07:56 07:56 08:56 09:56 09:56 10:56 11:56 J 14:14 14:16 14:16 14:56 15:44 17:01 17:01 17:56 18:56 18:56 19:56 22:16
3 13 xŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee 05:38 05:51 06:18 06:52 07:05 07:35 07:42 07:58 07:58 08:58 09:58 09:58 10:58 11:58 K 14:17 K 14:18 14:58 15:46 17:03 17:03 17:58 18:58 18:58 19:58 22:18
4 12 Růžek 05:39 05:52 06:19 06:53 07:06 07:37 J 07:59 07:59 08:59 09:59 09:59 10:59 11:59 K 14:18 K 14:19 14:59 15:47 17:04 17:04 17:59 18:59 18:59 19:59 22:19
K 11 Chvalšinská K K K K K 07:40 K K K K K K K K K K 14:19 K K K K K K K K K K
5 10 wŠŠppiiččáákk 05:41 05:54 06:21 06:55 07:08 07:41 07:45 08:01 08:01 09:01 10:01 10:01 11:01 12:01 14:15 14:21 14:21 14:21 15:01 15:49 17:06 17:06 18:01 19:01 19:01 20:01 22:21
6 9 wAAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí 05:20 05:44 05:57 06:24 06:30 06:36 06:58 07:10 07:33 07:43 07:49 08:04 08:04 09:04 10:04 10:04 11:04 12:04 14:18 14:23 14:24 14:24 15:04 15:52 17:09 17:09 18:04 19:04 19:04 20:04 22:24

8 Horní Brána 05:22 05:46 06:26 06:32 06:38 07:35 08:06 08:06 09:06 10:06 10:06 11:06 12:06 J 14:26 15:06 15:54 17:11 17:11 18:06 19:06 19:06 20:06
7 Tavírna K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
6 Plešivec K 05:48 06:28 06:34 K K 08:08 08:08 09:08 10:08 10:08 11:08 12:08 14:25 14:28 15:08 15:56 17:13 17:13 18:08 19:08 19:08 20:08
5 SSííddlliiššttěě  PPlleeššiivveecc K 05:51 06:31 06:35 K K 08:11 08:11 09:11 10:11 10:11 11:11 12:11 14:31 15:11 15:59 17:16 17:16 18:11 19:11 19:11 20:11
4 Plešivec K J K K J J J J J J J J J J J J J J J J
3 Svatý Duch 05:24 06:34 06:40 07:37 08:14 08:14 09:14 10:14 10:14 11:14 12:14 14:34 15:14 16:02 17:19 17:19 18:14 19:14 19:14 20:14
2 Spolí 05:26 06:36 06:42 07:39 08:16 08:16 09:16 10:16 10:16 11:16 12:16 14:36 15:16 16:04 17:21 17:21 18:16 19:16 19:16 20:16
1 KKeemmpp  SSppoollíí př 05:27 06:38 06:43 07:41 08:18 08:18 09:18 10:18 10:18 11:18 12:18 14:38 15:18 16:06 17:23 17:23 18:18 19:18 19:18 20:18

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky 6 jede v sobotu
X jede v pracovních dnech
ce nejede 24.12.20 cf nejede 25.12.20 cg nejede od 23.12.20 do 1.1.21
cj nejede 24.12.20,31.12.20 fc nejede od 23.12.20 do 1.1.21,29.1.21, od 15.2.21 do 19.2.21, od 1.4.21 do 5.4.21,1.5.21,8.5.21, od 1.7.21 do 31.8.21,28.9.21, od 27.10.21 do 29.10.21,17.11.21
J spoj příslušnou zastávkou projíždí K spoj jede po jiné trase w zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
x zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Jízdní řád,tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u řidiče.
Jízdné je možno platit elektronickou peneženkou ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Na lince platí tarifní a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Informace jsou zveřejněny ve vozidle této linky.

335001  Tovární točna - Železniční stanice - Autobusové nádraží - Plešivec - Spolí
Platí od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na měsíc leden jsme pro vás opět 
připravili další novinky z  fondů 
naší knihovny. Pevně věříme, že 
si vyberete. A pokud vám tato na-
bídka nestačí a chcete se podívat 
na  další novinky, navštivte web 
www.knih-ck.cz a vyberte si z na-
šeho on-line katalogu. Přejeme 
příjemné chvíle při čtení.

Haratischvili, Nino: 
Osmý život (pro Brilku)
Strhující rodinná sága se odehrá-
vá na  pozadí 20. století převážně 
v Gruzii, ale děj nás zavede téměř 
do celého světa. Kniha je napsána 
nádherným jazykem, stala se best-
sellerem a dočkala se také drama-
tických adaptací.

Nečas, Ondřej: 
Zrnko v soukolí
Mysteriózní historická detektiv-
ka, z jejíchž stránek na čtenáře dý-
chá atmosféra středověkého Brna. 
Autor v  knize střídá detektivní 
žánr s prvky fantasy a drží čtenáře 
v napětí až do poslední stránky.

Hajšman, Jan – Mazný, Petr: 
Kudy na šumavské vrcholy
Publikace podrobně popisuje 
přístupové trasy na  více než 30 
šumavských vrcholů na  české, 
rakouské i  bavorské straně. Text 
doplňují panoramatické pohledy 
z  vrcholů a  fotografie Jaroslava 
Vogeltanze.

Frej, David – Kuchař, Jiří 
– Kozumplík, Miloš: 
Svět přírodních antivirotik
Autoři nabízejí desítky osvědče-
ných receptů a postupů k užívání 
přírodních prostředků s  anti-
virovým posláním pro celkové 
zvýšení imunity a také pro terapii 
konkrétních nemocí a  problémů 
spojených s viry.

Bunzl, Peter: 
Měsíční medailon; 
Nebeský cirkus
Pokračování románu Dobrodruž-
ství mechanického srdce. Tato 
steampunková série pro mládež 
získala řadu ocenění a  na  nespo-
čet dalších byla nominována. 
Mezi mladými čtenáři se stala glo-
bálním fenoménem.

www.knih-ck. cz

Mám pro vás jednu veselou zprá-
vu v neveselé koronavirové době: 
stále vycházejí knížky, i takové, 
které své čtenáře potěší a dovolí 
jim na chvíli zapomenout na svět 
okolo a různá trápení. Takovou 
je i nová knížka českokrumlov-
ských pověstí a příběhů, které 
ještě nikde nebyly publikovány. 

Irena Vacková, autorka knihy

Novinka Kniha nese název O čem 
si vyprávějí krumlovští andělé. Měla 
být slavnostně pokřtěna po  anděl-
ském průvodu panem režisérem Stra-
chem, ale nemohl se uskutečnit ani 
křest ani besedy v knihovnách. Ale to 
nevadí, i tak se můžete seznámit s dal-
šími anděly, kteří na  rozdíl od Petro-
nela, který tu byl jenom na návštěvě, 
v Českém Krumlově bydlí.

Vydejte se spolu s  nimi objevovat 
skryté či pozapomenuté příběhy, 
které se v  Krumlově odehrály před 
několika stoletími nebo jen pár lety. 
Chcete je zaslechnout i  vy? Dozvíte 

se, od  kdy a  proč jsou v  Krumlově 
pro něj tak typičtí medvědi, kdo hrál 
na klavír, který se našel v domě staré 
dámy, a kam se poděla vzácná socha, 
po které měli pátrat místní četníci? Ja-
kou sílu v sobě musí najít člověk, kte-
rý bojuje s nepřízní osudu jako drob-
ná princeznička, vlastně kněžna, která 
čekala na zázrak? A stal se? A také jak 
to doopravdy bylo se synem císaře 
Rudolfa II., který pobýval na místním 
zámku, a  proč se v  jedné komnatě 
objevuje i po letech krev? Knížka má 
barevné ilustrace, ale není to jen kni-
ha určená pro děti, je to i poučné čte-
ní pro dospělé, kteří se dozvědí více 
o  Českém Krumlově; často i  to, co 
vůbec netušili.

Více o  knize najdete na  webových 
stránkách www.krumlovstiandele.
webnode.cz, zde také najdete seznam 
míst, kde knížku koupíte.

Tereza Štěpánová 
Krumlovský baráky

Architektura První dvě realizace 
architekta Cometty nalezneme na  za-
čátku a  na  samém konci ulice Latrán. 
Kostel sv. Jošta byl podle Comettova 
plánu postaven po  roce 1596 na  mís-
tě staršího kostelíka z  první poloviny 
14. století. Původně byl protestant-
ským kostelem a mše v něm probíhaly 
v němčině. Německy mluvících obyva-
tel bylo tehdy v Českém Krumlově více 
než česky mluvících, přesto byl mno-
hem menší sv. Jošt kostelem německým 
a  velký sv. Vít kostelem českým. Roku 
1765 byla zbourána zchátralá věž a vy-
stavena nová, o  patro vyšší, barokní. 
V  této podobě se dochovala dodnes. 
Výrazným zvratem v  historii domu je 
rok 1788, kdy byl kostel na základě jo-
sefínských reforem zrušen a  prodán. 
Následně byl přestavěn pro obytné 
a obchodní účely, dodány byly pavlače 
směrem k  Vltavě či komínová tělesa. 
V objektu se v 19. a 20. století nacházela 
prodejna Baťa či krámek Josefa Seidela, 
ale i hostinec a kasino. Během komuni-
stické éry bývalý kostel výrazně chátral 
a obnovy se dočkal až po roce 1989.

Budějovická brána, nejmladší 
z  krumlovských bran, nacházející se 
na  samém konci Latránu, je také dí-
lem námi sledovaného architekta. 
Zatímco její fasáda směrem do města 
se s obyvateli loučí detailní výmalbou 

a  slunečními hodinami, fasáda ven 
z  města navozuje atmosféru masivní 
nedobytné stavby. Právě nedobytnost 
byla důvodem, proč se na  konci 19. 
století nepřistoupilo k již naplánované 
demolici – náklady na ni by byly příliš 
vysoké. Dějištěm bojů se brána stala 

ještě v roce 1938, kdy nacističtí ozbro-
jenci ihned po vyhlášení Mnichovské 
dohody obsadili město. Během bojů 
s  československou armádou byla 
tehdy brána poškozena dělostřelec-
kými granáty. Až do  dokončení Ob-
jížďkové ulice v  roce 1964 projížděla 
obousměrně veškerá doprava právě 
i  Budějovickou branou, která byla 
nejužším místem trasy. Brána naštěs-
tí přežila výbuchy granátů i  průjezdy 
těžké techniky, je naší jedinou zacho-
vanou branou. 

Posledním českokrumlovským 
domem připisovaným Domenicu 
Comettovi je bývalý městský pivovar 
a  sladovna s  adresou Široká čp. 71, 
ve kterém se dnes nachází Egon Schie-
le Art Centrum. Renesanční dům, 
charakteristický svými strmými stře-
chami a  psaníčkovým sgrafitem, byl 
podle Comettových plánů postaven 
mezi lety 1606 a  1608. Na  jeho mís-
tě původně stály tři menší středověké 
domy. Na  konci 19. století byl dům 
přestavěn a  připojen k  sousednímu 
domu čp. 70, který byl jakousi lednicí 
pivovaru. Pivovar v  budově fungoval 
až do roku 1949, následně se v ní vy-
střídalo několik podniků jako stravov-
na, zámečnictví či kominictví. V roce 
1992 byla zahájena kompletní rekon-
strukce na  galerijní prostory, které se 
zde nacházejí dodnes.

Renesanční projekty Domenica Cometty
V tomto příspěvku se přesuneme do renesance, za stavbami archi-
tekta Domenica Cometty z Eckthurnu. Byl původem z Itálie, na jihu 
Čech pracoval ve službách Petra Voka z Rožmberka. 

Nová knížka českokrumlovských 
příběhů a pověstí

Foto: Wenzel Micko, 1938
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telefon: 380 708 129
bezplatná linka: 800 050 220 

e-mail: klara.malakova@schwancosmetics.cz

telefon: 380 708 129
bezplatná linka: 800 050 220 
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Kláštery Český Krumlov pro-
šly během druhé poloviny roku 
2020 významnou proměnou. 
Velká část bývalého kláštera 
klarisek se proměnila v rozsáhlý 
výstavní prostor s rozlohou přes 
500 m2. Až do konce září 2021 
zde bude k vidění dvě stě origi-
nálů knižních ilustrací pro děti 
mezinárodně uznávaného vý-
tvarníka Jindry Čapka. 

redakce 

Výstava Nová výstava odkrývá po-
divuhodný svět fantazie plný pohád-
kových příběhů, tajuplných krajin, 
pitoreskních postav, zvířat i nadpřiro-
zených bytostí. Pinocchio, Šeherezáda 
či Barbucha ztělesňují ikonicky známé 
pohádky mnoha generací. Kláštery 
Český Krumlov představují celoživot-
ní autorovu tvorbu věnovanou dětem 

i  dospělým. „Hlavní postavou rozsáh-
lého výstavního projektu Svět fantazie 
Jindry Čapka v českokrumlovských kláš-
terech je notoricky známé medvědí straši-
dlo Barbucha z pohádky Kubula a Kuba 
Kubikula Vladislava Vančury. Do dneš-
ní nelehké doby tak výstava přináší 
dětem i  dospělým symbolické poselství, 
že strach je jen tak velký, jak mu každý 
z nás dovolí,“ říká organizátor výstavy 
a místostarosta města Český Krumlov 
Ivo Janoušek. 

Dětské knihy ilustrované Jindrou 
Čapkem si už čtyřicet let získávají ob-
divovatele na  čtyřech kontinentech 
a vyšly v úctyhodných třiceti jazycích. 
Jindra Čapek, žijící v  Českém Krum-
lově, patří bezesporu mezi nejlepší 
evropské ilustrátory dětských obráz-
kových knih. Během svého působe-
ní doma i  v  zahraničí ilustroval přes 
sedmdesát knih českých i  světových 
nakladatelství, spolupracoval s mnoha 
významnými spisovateli a  získal bez-

počet národních i mezinárodních cen. 
Svá díla a  knihy vystavuje po  celém 
světě, například v Curychu, Madridu, 
Benátkách, Římě, New Yorku, Tokiu 
a nyní v Českém Krumlově.

„Český Krumlov se v  roce 1998 stal 
mým domovem a  dodnes je mojí celoži-
votní inspirací. Vlastně jsem nikde v  Ev-
ropě na jednom místě nežil déle než tady. 
Za  těch dvacet dva let jsem zde vytvořil 
obrovské množství ilustrací, z nichž vznik-
la celá řada knih pro děti i dospělé, a tak je 
nyní ten správný čas moji tvorbu předsta-
vit doma v Krumlově. Výstava v klášterech 
je pro mě velmi významná událost, proto-
že se zřejmě jedná o moji největší výstavu 
vůbec, a  doslova jen pár kroků od  mého 
ateliéru na Zámeckých schodech,“ dodává 
ilustrátor Jindra Čapek.

Výstava Svět fantazie Jindry Čapka 
je připravena přivítat první návštěv-
níky, jakmile to aktuální epidemická 
situace umožní. 

Výstava Svět fantazie Jindry Čapka v Klášterech

Soutěž Do Klášterů se můžete 
se svou rodinou podívat zdarma, 
pokud nám zodpovíte, v jakém roce 
obdržel Jindra Čapek cenu Zlatá 
stuha, jež je udělována tvůrcům nej-
lepších knih pro děti a mládež. Od-
povědi zasílejte do 15. ledna 2021 
na adresu noviny@ckrumlov.cz. Pět 
vylosovaných autorů správných od-
povědí obdrží rodinné vstupné na 
výstavu Svět fantazie Jindry Čapka. 
Kalendáře z minulého čísla vyhráli  
R. Šindlerová, P. Kubická a J. Pavlín.

Vyhrajte rodinné 
vstupné na výstavu!
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Narodila se jako Helena Kučerová 
dne 23. srpna 1944 v malé obci Velké 
Přítočno na Kladensku. Po absolvová-
ní gymnázia se rozhodla, že se osamo-
statní, a s velkým kufrem plným svých 
milovaných knih se vydala hledat 
zaměstnání na jihu Čech. Na Státním 
statku v Černé v Pošumaví, kde začala 
pracovat jako účetní, ji čekalo doslova 
osudové setkání. „Uprostřed schodiště 
jsem se zastavila a  dívala se na  muže, 
který stál nahoře. Měl brýle, dlouhý 
hnědý plášť a na hlavě podivný klobouk. 
Představil se a podal mi ruku.“ 

Byl to vážený českokrumlovský ob-
čan Benedikt Braun, po  jehož boku 
pak Helena strávila 35 let svého živo-
ta. Právě tento vzdělaný gentleman 
s  doslova knížecím vystupováním ji 
zasvětil do  historie Českého Krum-
lova a  Šumavy, seznámil ji s  původ-
ními českokrumlovskými obyvateli 
a  také s  místními pověstmi, které se 
zde v  ústním podání tradovaly před 
odsunem Němců. Benediktův otec 
pracoval jako diplomat v  císařsko-
-královských službách a  posléze vy-
konával funkci správce zámků Český 
Krumlov, Červený Dvůr a  Hluboká 
nad Vltavou. Malý Diki, jak se jeho 
synovi v rodině přezdívalo, se narodil 
na  krumlovském zámku a  jeho kmo-
trem nebyl nikdo jiný než kníže Adolf 
ze Schwarzenbergu. Po  smrti svého 
otce žil se svojí maminkou a babičkou 
v bývalém klášteře sv. Kláry. 

Právě sem se Helena po sňatku s Be-
nediktem roku 1966 přistěhovala. Vel-
mi brzy si zamilovala nejen klášter, ale 
i  celé starobylé město a  jeho přilehlé 
okolí. Během procházek historickým 
centrem jí manžel nepřetržitě předával 
své znalosti o místních tajemných do-
mech a  jejich někdejších obyvatelích. 
„Na každém rohu města byla tehdy slyšet 
pravá krumlovská němčina. Jednalo se 
o místní dialekt, kterému by Němec nero-
zuměl. V manželovi jsem tehdy měla skvě-
lého průvodce a  zároveň překladatele.“ 
A tak se Helena začala postupně sezna-
movat s  hrdiny svých budoucích knih 
– s  paní Annabelou z  Dlouhé ulice, 
s klariskou Margaretou nebo s přísným 
jezuitským učitelem Vincentinem.

Komunisté ale českokrumlovským 
strašidlům nepřáli – čarodějnice, per-
moníci, mniši a  jeptišky se do komu-
nistické ideologie zkrátka nehodili. 
Několik pověstí stačila Helena otisk-
nout v  okresním plátku Jiskra, v  roce 
1973 však přišel definitivní zákaz pu-
blikování. Našla tedy místo v cestovní 
kanceláři, prováděla turisty historic-
kým centrem města, posléze pracovala 
na poště a také jako sekretářka ředitele 
českokrumlovské Správy a údržby sil-
nic.

Brzy po sametové revoluci vyšla její 
první kniha Šumavské pověsti (1991), 
následoval titul Českokrumlovské ta-
jemno (1997). Rok po vydání této kni-

hy zemřel ve věku 75 let Helenin man-
žel Benedikt Braun. „Už v  mládí jsem 
na vlastní kůži poznala, že existuje něco 
mezi nebem a zemí. Tehdy jsem bydlela 
v Klášterní ulici, a to v domě, kde se nyní 
nachází kavárna Baroko. Po  setmění 
jsem tam viděla nevysvětlitelné věci a děs-
ně jsem se bála. Manžel mi pak vše vy-
světlil. Řekl mi, že domy jsou tu stovky let 
a některé duše tu zůstaly. Občas jen chtějí, 
abychom se za ně pomodlili. Po jeho smr-
ti jsem věděla, že je vlastně stále se mnou. 
Cítila jsem jeho přítomnost.“ 

V  roce 2001 pak budějovické na-
kladatelství Kopp vydalo další knihu 
pověstí Českokrumlovské domy vyprá-
vějí (2001), která se spolu s předchozí 

prodává dodnes. Posléze se Helena 
zaměřila na dětské publikum a napsala 
knihy Terezka v  říši pohádek (2002) 
a  Pohádky z  Pohádkového domu 
(2004). V  letech 2005–2009 pak vy-
šla tetralogie Láska a  hřích Oldřicha 
z Rožmberka, na které Helena praco-
vala ještě se svým manželem Benedik-
tem. K šumavským pověstem se vrátila 
oblíbenou knihou Šumava, tichý svědek 
tajuplných příběhů (2010), o rok poz-
ději vydala Pověsti a  dávné příběhy 
města Velešína (2011). Před rozsáhlou 
rekonstrukcí klášterního komplexu se 
musela se svým milovaným bytem, 
ve kterém strávila nejhezčí období své-
ho života, rozloučit. V loňském roce jí 
však bylo dopřáno, aby mohla v  jedi-
nečné atmosféře bývalého kláštera sv. 
Kláry dokončit poslední knihu Čes-
kokrumlovský klášter vypravuje (2019). 

V  posledních třiceti letech Hele-
na Braunová také hovořila o  historii 
Českého Krumlova v  řadě filmových 
dokumentů. Uveďme alespoň doku-
mentární dílo Karla Vachka Co dělat? 
(Cesta z  Prahy do  Českého Krumlova 
aneb Jak jsem sestavoval novou vládu) 
z  roku 1996, ve  kterém vystupuje 
spolu se svým manželem Benediktem 
Braunem a  řadou zajímavých krum-
lovských osobností, jako jsou Franti-
šek Seidel, Jiří Havlík, Jiří Prokopec, 
Jan Vondrouš nebo manželé Jana 
a Petr Peškovi. 

Dne 13. června 2019 Helena Brau-
nová obdržela za svoje celoživotní dílo 
Cenu města Český Krumlov. Pokračo-
vání poslední knihy jí bohužel nedo-
volily dokončit zdravotní problémy. 
Zemřela 26. listopadu 2020 ve  věku 
76 let. V  klášterní spojovací chodbě 
můžete v těchto dnech uctít památku 
této vzácné osobnosti našeho města.

„Toto město miluji a snad tady budu moci 
i dožít. To je jediné, co si přeji.
Krumlov se navždy rozloučil se spisovatelkou a patriotkou paní Helenou Braunovou

Foto: Jiří Havlík, 1997 

Foto: Jan Palkovič, 2009 


