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slovo starosty

Dalibor
Carda

Vážení 
spoluobčané,

je před námi velmi důležitý voleb-
ní víkend. Je to chvíle, kdy může-
me všichni vyjádřit svůj postoj 
k  současné politické reprezentaci. 
V posledních dvou letech jsme po-
litická rozhodnutí pociťovali mož-
ná více, než jsme si přáli, nebo do-
kázali vůbec kdy připustit. Kvůli 
koronavirové pandemii nám Par-
lament a  Vláda nachystaly řadu 
omezení a bylo záležitostí přístu-
pu obou institucí, jak jsme se jako 
stát vyrovnali se vzniklou situací. 

Byla řešení zvolená vládou 
úspěšná či ne? To ve volbách mů-
žeme zhodnotit přímou účastí 
ve  volebních místnostech. Je tedy 
na nás, jestli jsme spokojení, nebo 
vyjádříme nesouhlas se současnou 
politickou garniturou a  budeme 
hledat ve  volebních lístcích nová 
uskupení či nové tváře, kterým 
bychom mohli věřit. Rozhodně 
bychom se ale neměli vzdát této 
jedinečné příležitosti zúčastnit se 
na  demokratické volbě lidí, kteří 
nás budou zastupovat ve  vrchol-
ných orgánech naší země. 

Rád bych vás proto vyzval, 
abyste obětovali trochu času a  šli 
k volbám. Není dobrá vizitka ob-
čana svobodného státu nepodílet 
se na  věcech veřejných. Ať bude 
vaše volba jakákoliv, je nutné, 
abyste svůj názor vyjádřili. 

Doufám, že mezi jmény 
na kandidátkách najdete spolehli-
vé lidi, kteří usednou na další čtyři 
roky do  Poslanecké sněmovny. 
Zkuste najít ve  volebních lístcích 
lidi, kteří mají zkušenosti a  vůli 
pohnout naším státem dopředu. 
Osobnosti, kterým nejde o politic-
kou kariéru, ale o to, aby se nám 
a  dalším generacím v  naší zemi 
pěkně žilo.

Přeji vám ve vaší volbě šťastnou 
ruku a jasnou mysl. 

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 11. listo-
padu 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

Výstava v bývalých kasárnách 

Nová ferrata na Havraní skále
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Stanislava Štefková
oddělení správních činností

Volby Ve  dnech 8. a  9. října 2021 
budou na území České republiky pro-
bíhat volby do  Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Oprávněným voli-
čem je každý občan ČR, který ales-
poň druhý den voleb dosáhne věku 
18 let a  je státním občanem ČR. Při 
volbách do  Poslanecké sněmovny 
nemohou hlasovat cizinci. 

V  případě, že se občan v  době ko-
nání voleb nebude zdržovat v  místě 
svého trvalého bydliště, může požádat 
o vydání voličského průkazu. O volič-
ský průkaz může zažádat osobně, a to 
nejdéle do  6. 10. 2021 do  16 hodin.  
Voličský průkaz opravňuje k hlaso-
vání v kterémkoliv volebním okrsku 
na území České republiky a rovněž 
v  zahraničí na  zastupitelských úřa-
dech. 

Volby budou probíhat v pátek 8. říj-
na 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 
9. října 2021 od 8 do 14 hodin. Každý 
volič musí po  příchodu do  volební 
místnosti prokázat svou totožnost 

a  státní občanství platným občan-
ským průkazem nebo platným cestov-
ním pasem. V souvislosti s opatřeními 
k  výskytu covid-19 budou volební 
místnosti vybaveny dezinfekcí pro 
voliče i  okrskové komise. Ve  volební 
místnosti musí mít dle nařízení Mi-
nisterstva zdravotnictví všichni pří-
tomní respirátory, to platí pro komise 
i samotné voliče. Po příchodu do vo-
lební místnosti musí být dodržovány 
odstupy od  členů komise i  ostatních 
voličů. 

Volič položí průkaz totožnosti 
na  plochu stolu před člena komise 
a odstoupí (cca 2 metry), na moment 
sejme roušku z obličeje, aby mohla být 
ověřena jeho totožnost. Poté obdrží 
úřední obálku a  odebere se do  pro-
storu pro úpravu hlasovacích lístků. 
Zde vloží do obálky hlasovací lístek té 
strany, které dává svůj hlas a zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše  
4 kandidátů vyznačí, kterému kandi-
dátovi dává přednost. Voliči, který se 
neodebere do  prostoru pro úpravu 
hlasů, nebude umožněno hlasovat.

Volby do Poslanecké sněmovny

V Českém Krumlově vznikla první zajištěná cesta nad hladinou Vltavy s výhledem na historické centrum. Via Ferrata obtížnosti C vede 
na vrchol Havraní skály. Na fotografii Hana Benešová, instruktorka a hlavní iniciátorka pro vznik zdejší ferraty.
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Stanislava Štefková
oddělení správních činností

Pokračování ze str. 1

Volby Volič může požádat ze zá-
važných, zejména zdravotních důvo-
dů úřad, a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi, aby mohl hlasovat 
do  přenosné volební schránky. Toto 
neplatí pro voliče v  izolaci nebo 
v karanténě v souvislosti s covid-19! 
Pro tyto platí 3 zvláštní způsoby hla-
sování, které byly schváleny v  rámci 
zákona č.  296/2021 Sb., o  zvlášt-
ních způsobech hlasování ve  volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky v roce 2021 a o změ-
ně některých zákonů.

1.Hlasování u  volebního sta-
noviště-drive in. V  každém 

okrese bude zřízeno jedno volební 
stanoviště, v  Jihočeském kraji jich 
bude celkem 7 stanovišť, tyto budou 
v objektu Správy a údržby silnic. Tyto 
stanoviště budou přizpůsobeny pro 
průjezd vozidel a bude zde možné hla-
sovat výlučně z motorového vozidla. 

Takto bude možné hlasovat ve středu 
6. 10. od 8 do 17 hodin. 

2.Hlasování při pobytovém 
zařízení. V  případech, kdy 

budou pobytová zařízení sociálních 
služeb uzavřena, předá Krajská hygi-
enická stanice seznam takto uzavře-
ných zařízení Krajskému úřadu a  ten 
do  těchto zařízení vyšle speciální ko-
misi. Tento způsob hlasování bude 
probíhat ve  čtvrtek 7. 10. od  8 do   
22 hodin a  v  pátek 8. 10. od  8 do   
18 hodin.

3. Hlasování do  zvláštní pře-
nosné volební schránky. 

Občan v  izolaci nebo v  karanténě 
s covid-19, který nebude moci využít 
způsob hlasování u volebního stanovi-
ště-drive in, může telefonicky požádat 
Krajský úřad, aby k němu přijela speci-
ální komise. Musí tak učinit nejpoz-
ději do  čtvrtka 7. 10. do  20 hodin.  
Tímto způsobem bude možné hla-
sovat v pátek 8. 10. od 8 do 22 hodin 
a v sobotu 9. 10. od 8 do 14 hodin.

Nejpozději 3 dny před volbami 
obdrží každý volič do  své schránky 

v  místě trvalého bydliště hlasovací 
lístky. Pokud voliči nebudou lístky 
doručeny, obdrží je ve  volební míst-
nosti.

Vzhledem k  tomu, že vstoupil 
v  platnost nový zákon o  občanských 
průkazech (zákon č. 269/2021 Sb., 
s  účinností od  02.08.2021), a  v  sou-
vislosti s  tím se přestala vydávat zele-
ná potvrzení k  občanskému průkazu 
při změně jména, příjmení, či stavu, 
doporučujeme zkontrolovat platnost 
vašich dokladů, a  v  případě, že máte 
občanský průkaz s ustřiženým rohem 
z důvodu změny stavu a příjmení, vzít 
s sebou i oddací list, v případě změny 
trvalého pobytu máte k  občanskému 
průkazu žluté potvrzení. V  případě 
změny jména či příjmení, vezměte 
s sebou rozhodnutí o změně příjmení, 
(jména). V  opačném případě budou 
muset okrskové volební komise poža-
dovat ověření data změny na evidenci 
obyvatel, což prodlouží váš pobyt 
ve  volební místnosti. V  případě, že 
půjdete hlasovat 8. října 2021 na  OP 
s ustřiženým rohem a změna trvalého 

pobytu, stavu, jména či příjmení byla 
před 24. srpnem 2021, uplynula doba 
45 dnů, váš občanský průkaz je tak ne-
platný a  nebude vám umožněno hla-
sovat. V  případě, že půjdete hlasovat  
9. října 2021 na  OP s  ustřiženým 
rohem a  změna trvalého pobytu, 
stavu, jména či příjmení byla před  
25. srpnem 2021, uplynula doba  
45 dnů, váš občanský průkaz je tak ne-
platný a nebude vám umožněno hlaso-
vat. Pokud si tedy nejste jisti platností 
vašich dokladů, vezměte s  sebou pro 
jistotu platný cestovní pas.

Také bychom chtěli upozornit voli-
če, kteří měnili trvalý pobyt v  době 
od 8. září 2021, že hlasovací lístky bu-
dou odeslány na starou adresu, neboť 
seznamy voličů byly České poště pře-
dány již 7. září 2021. 

Další informace k  volbám do  Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR 
jsou uvedeny na webu www.ckrumlov.
cz/volby a  případné dotazy vám bu-
dou zodpovězeny na městském úřadě 
na  Odbor vnitřních věcí – evidence 
obyvatel.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Ocenění Vyhlášení vítězů krajské-
ho kola soutěže Zlatý erb proběhlo 
v polovině září v Secesním sále Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje v Čes-
kých Budějovicích. V  kategorii nej-
lepších webových stránek měst v kraji 
se Český Krumlov umístil na druhém 

místě za  Táborem, třetí příčka patří 
Písku.

Ocenění za Český Krumlov převzal 
starosta Dalibor Carda s  webmaste-
rem Luborem Mrázkem. „Na  nových 
webových stránkách pracoval náš tým 
dlouhou dobu, proto si umístění v  této 
prestižní soutěži velmi ceníme. Zároveň 
je to impuls a  závazek k  dalšímu zlep-
šování,“ uvádí starosta Dalibor Carda. 

Struktura webu je srozumitelná 
a  uživatelsky přívětivá. Na  doméně 
www.ckrumlov.cz kromě základních 
informací o správě města a městském 
úřadu naleznou uživatelé především 
popisy způsobů řešení různých zále-
žitostí, které lze vyřídit na  úřadě roz-
tříděných do  přehledných kategorií. 
Součástí webu je např. přehled posky-
tovaných on-line služeb včetně mož-
nosti rezervace návštěvy úřadu a další 
důležité informace či zajímavosti o ži-
votě ve městě.

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. V  soutěži se hodnotila i  pří-
stupnost stránek pro osoby se zrako-
vým postižením, i  tento požadavek 
českokrumlovský web splňuje na jed-
ničku. 

„Práce na webu nikdy nekončí, neustá-
le jej vylepšujeme, snažíme se informace 
zjednodušit, zpřehlednit. Samozřejmě 
rádi uvítáme náměty veřejnosti. Podněty 
mohou lidé zasílat na web@ckrumlov.cz,“ 
dodává webmaster Lubor Mrázek. 

Vojtěch Němec
zastupitel za hnutí Krumlováci

Názor Máme za sebou druhou „co-
vidovou'' sezónu a nutno říci, že tento 
rok byl pro turismus v našem městě 
ještě horší než ten předešlý. Je třeba si 
přiznat, že overturismus skončil a jen 
tak se nevrátí. Čekají nás nové výzvy 
a je třeba nastavit udržitelnou, vstříc-
nou a  rodinnou turistiku. Zaměřme 
se na  našince a  evropskou klientelu, 
udělejme infrastrukturu a  zázemí 
tak, aby se k nám turisté rádi vraceli. 
Ano, jsme na začátku něčeho nového 
a mnozí provozovatelé skončili, nebo 
skončí. Je to velká výzva. Případný 
nákup světové sbírky dětských ma-
leb pro Kláštery je první vlaštovkou, 
jak docílit udržitelné návštěvnos-
ti a  tím i  druhotných navazujících 
služeb. Děkuji všem podnikatelům, 
kteří přežili a  chtějí v  Krumlově dál 
podnikat. Vytvořme pro ně přijatel-
né a  přátelské podmínky. Symbióza 
mezi městem – podnikatelem – tu-
ristou a  občanem je nezbytná pro 
další rozvoj města. 

Web města získal Zlatý erb
23. ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronic-
ké služby měst má za sebou své jihočeské kolo. Český Krumlov, který 
kompletně inovoval web na konci loňského roku, v soutěži zabodoval 
a obsadil stříbrnou příčku. 

Volby do Poslanecké sněmovny

Zaměřme se 
na domácí 
turistiku

Foto: Český zavináč z.s.Ocenění převzali starosta Dalibor Carda a webmaster Lubor Mrázek.  
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Moderní městský úřad efektivně 
vykonávající svěřené úkoly s dů-
razem na profesionální a kvalit-
ní poskytování služeb veřejnosti. 
Právě s takovou vizí nastupuje 
na českokrumlovský městský 
úřad nový tajemník Jan Lippl. 

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Změna Na  začátku září jmenoval 
starosta města Dalibor Carda nového 
tajemníka Městského úřadu Český 
Krumlov. Do vedení úřadu se 150 za-
městnanci nastoupil sedmatřicetiletý 
Jan Lippl. Prostředí českokrumlovské-
ho úřadu mu ale není vůbec neznámé. 
Působí zde již od roku 2009 na vedou-
cích pozicích v oblasti IT. 

„Přestože lze určitě navázat na  prá-
ci mého předchůdce, vnímám na  cestě 
k moderně fungujícímu městskému úřa-
du řadu úkolů,“ říká Jan Lippl.

Mezi jeho záměry patří například 
vytvoření tzv. katalogu poskytova-
ných služeb s důrazem na proklient-
ský přístup, zavedení jednotného 

systému řízení rozvojových projektů 
nebo realizace sběru podnětů a zpět-
né vazby od občanů a klientů úřadu 
s  jejich pravidelným vyhodnocová-
ním.

„V personální oblasti považuji za klí-
čové, aby městský úřad zaměstnával 
tým lidí motivovaných podat maximální 
profesionální výkon, díky kterému bude 
z úřadu vždy odcházet spokojený občan 
v  duchu hesla spokojený pracovník = 
spokojený klient. Rád bych proto zave-
dl etický kodex zaměstnance či nastavil 
efektivní systém vzdělávání a  osobní-
ho rozvoje zaměstnanců,“ dodává Jan  
Lippl.

Jan Lippl střídá na pozici tajemníka 
Radima Roučeho, který ve funkci pů-
sobil deset let.

Městský úřad má nového tajemníka

Foto: Lubor Mrázek

Jak jste se mohli dočíst v mi-
nulém čísle Novin, město při-
pravuje na dvou silničních úse-
cích umístění radarů na měření 
rychlosti. Aktuálně jsou práce 
na zprovoznění systému měřičů 
v plném proudu. 

Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Doprava Obecně platí, že v  obci, 
tedy i  v  obou měřených lokalitách 
(Chvalšinská + Objížďková ulice), 
smí vozidlo jet maximálně rychlostí 
50 km/h, pokud není místní úpravou 
stanovena jinak. Pokud řidič překročí 
v  obci nejvyšší povolenou rychlost, 
dopouští se přestupku. Výše správního 
trestu za přestupek se odvíjí od toho, 
o kolik byla tato rychlost překročena. 
Pokud tedy dojde k  překročení rych-
losti o 1 až 5 km/h, může být v tako-
vém případě příkazem na  místě udě-
lena pokuta do 1 000 Kč a ve správním 
řízení 1 500 až 2 500 Kč. Vašeho bodo-
vého konta se tento případ nedotkne. 

Pokud dojde k  překročení o  6 až 
19 km/h, je výše pokuty stejná, ale 
mohou vám být přičteny 2 body. 
Překročení rychlosti v  obci o  20 
až 39 km/h je příkazem na  mís-
tě hodnoceno pokutou ve  výši až 
2 500 Kč a ve správním řízení 2 500 
až 5  000 Kč. Navíc bude vaše konto 
obohaceno o 3 body. 

Ve chvíli, kdy na padesátce překro-
číte rychlost o  40 km/h a  více, bude 

věc automaticky projednána ve správ-
ním řízení, kde hrozí pokuta 5 000 až 
10 000 Kč a zákaz řízení na 6 až 12 mě-
síců. Navíc bude takový výkon oceněn 
5 body do vašeho konta. Zákaz řízení 
na 1 až 6 měsíců hrozí také řidiči, kte-
rý překročil rychlost o 20 až 39 km/h 
ve  dvanácti předcházejících měsících 
dvakrát a vícekrát.

Za  překročení rychlosti může být 
řidiči uložena sankce, pouze pokud je 
překročení rychlosti dostatečně pro-
kázáno. Překročení rychlosti je zpra-

vidla prokazováno záznamem z  mě-
řicího zařízení. U  každého takového 
měření je nutné počítat s odchylkou 
± 3 km/h. Překročení rychlosti 50 
km/h lze tedy považovat za spolehli-
vě prokázané až tehdy, je-li radarem 
naměřená rychlost 54 km/h a  vyšší. 
S  tím souvisí i  povinnost provozo-
vatele takového zařízení provádět 
pravidelnou odbornou kalibraci mě-
řicích zařízení, aby bylo prokázáno 
naplnění jednoho ze znaků přestup-
ku. Ke spáchání přestupku je totiž po-

třeba naplnit nejen stránku formální 
(v tomto případě překročení povole-
né rychlosti), ale i stránku materiální, 
a sice, že porušení pravidel silničního 
provozu musí porušovat nebo ohro-
žovat zájem společnosti. 

Nepatrné překročení stanoveného 
rychlostního limitu tedy nemusí být 
nutně hodnoceno jako přestupek. 
Z  toho důvodu bude v  podmínkách 
obou měřených lokalit za  přestupek 
hodnoceno, bude-li radary naměřena 
rychlost vyšší než 58 km/h.

Po  sedmidenním orientačním 
měření rychlosti v  předmětných lo-
kalitách ve  zklidněném období roku 
(únor, březen 2019) je možné zjištěná 
data shrnout těmito grafy:

Objížďková ulice
■ za dobu měření (7 dnů) bylo zazna-

menáno celkem 79 604 vozidel 
■ při nastavení spodní hladiny pře-

stupku na rychlost 60 km/h by zde 
bylo zjištěno 17  102 přestupků, 
tedy cca 21 % ze všech průjezdů 

■ nejvyšší naměřená rychlost v  lo-
kalitě byla 146 km/h 

Chvalšinská ulice
■ za dobu měření (7 dnů) bylo zazna-

menáno celkem 52 778 vozidel 
■ při nastavení spodní hladiny pře-

stupku na rychlost 60 km/h by zde 
bylo zjištěno 14  393 přestupků, 
tedy cca 27 % ze všech průjezdů 

■ nejvyšší naměřená rychlost v  lo-
kalitě byla 112 km/h

Překračovat rychlost na silnici se nevyplatí

Chvalšinská ulice

Objížďková ulice

Tajemník Jan Lippl
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Vlastimil Kopeček
CPDM ČK 

Slunečné a horké dny jsou již mi-
nulostí, září se překlopilo do mě-
síce října, a tak si na další letní 
pohodu budeme muset nějakých 
těch osm měsíců počkat.

V  krumlovském Centru pro pomoc 
dětem a  mládeži, o. p.  s. na  další léto 
jen tak nečekáme, musíme se k němu 
měsíc po měsíci, týden po týdnu, den 
po  dni, hodinu po  hodině… propra-
covat. A  tak neleníme a  na  letošní 
podzimní období připravujeme pro 
děti a mládež řadu zajímavých volno-
časových, vzdělávacích, kulturních 
i sportovních akcí. 

Hned v  prvním říjnovém týdnu 
(od  pondělí 4. do  pátku 10. října) 
bude nízkoprahový klub Bouda patřit 
tradičnímu projektu Výtvarný pod-
zim v  Boudě, který se letos uskuteč-
ňuje již po  osmnácté. V  dopoledních 
hodinách se řemeslně výtvarných ak-
tivit projektu budou účastnit děti ze 
základních škol v rámci svých třídních 
kolektivů, odpoledne pak mohou při-
cházet děti neorganizovaně… 

Další projektové pracoviště CPDM, 
ICM-Informační centrum pro mlá-
dež, v  říjnu uskutečňuje ve  školách 
řadu workshopů z  celoročního envi-
ronmentálního vzdělávacího projektu 
Doma na zemi, pořádá také dílčí pro-
gram Ukliďme Česko, lektorsky za-
jišťuje program čtyř dnů adaptačních 

kurzů studentů prvních ročníků čes-
kokrumlovské Střední odborné školy 
zdravotnické a  Středního odborného 
učiliště a  spolu s  pracovištěm Bouda 
zajišťuje ICM interaktivní expozici 
CPDM na krumlovské burze škol, kte-
rá se uskuteční v úterý 19. října v čes-
kokrumlovské sportovní hale. 

Ve dnech od 17. do 26. října vysílá-
me po  delší časové pauze tříčlennou 
mládežnickou skupinku na  evropský 
vzdělávací projekt s mediálním zamě-
řením do  Lotyška… věříme, že „co-
vid“ setkání neznemožní… 

Také měsíc listopad bude aktivita-
mi pro veřejnost atraktivní. Na  pěti 
besedách přivítáme spisovatele 
a  dokumentaristu pana Stanisla-
va Motla (3. a  4. 11.). Od  čtvrtka  

4. do neděle 7. 11. pořádáme pro mlá-
dež především středoškolského věku 
v  Zátoni poslední letošní pobytovou 
akci, kterou je Médiakemp. Tato 
čtyřdenní aktivita je programově za-
měřena na psanou a rozhlasovou novi-
nařinu, filmování, fotografii, návštěva 
fotoateliéru ad.). Programem Živé 
knihovny bude listopadu (23.11.) 
pokračovat jeden našich dalších celo-
ročních vzdělávacích programů Multi-
kulturní svět kolem nás.

Podrobnější informace o  těchto 
i dalších nepravidelných akcích a také 
o pravidelných službách pro veřejnost 
naleznete na webu www.cpdm.cz.

Lenka Zahradníková
Centrum Kamínek

Výlet I v létě bylo v azylovém domě 
pro matky s dětmi plno. Sociální pra-
covnice se každoročně snaží mamin-
kám a jejich dětem zpříjemnit prázdni-
nový čas. Pro některé děti se podařilo 
zajistit příměstské tábory, a aby to ne-
bylo těm mladším líto, rozhodly jsme 
se společně vyrazit do přírodní pohád-
kové rezervace v  Hořicích na  Šuma-
vě na  pohádku „Čertíku, podejte mi 
brko“. I přes nepříznivé deštivé počasí 
si maminky s  dětmi humornou po-
hádku užily, některé z  dětí se aktivně 
i na příběhu podílelo. Představení bylo 
pro maminky i  jejich děti zážitkem, 
na který jen tak nezapomenou. Na zá-
věr jsme se občerstvily v místní restau-
raci, kde se děti i maminky zúčastnily 
výtvarné soutěže o křečka Ouldu.

Velké poděkování patří firmě Do-
konalý zážitek, s.r.o, která nám věnova-
la dar 3 000 korun a bez které bychom 
výlet nemohly zrealizovat.

Do Hořic za 
pohádkovými
bytostmi

Program Centra pro pomoc dětem a mládeži

Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

Osobní asistence pomáhá 
ve městě a regionu především 
seniorům, ale také dospělým 
a dětem s postižením již od roku 
2008. Zájemců o službu je čím 
dál víc, a tak ICOS Český Krum-
lov organizuje několik akcí, díky 
níž službu bude moct využít více 
klientů.

 
Vychoďte, vyběhejte, 
darujte s námi 500 hodin 
asistence navíc 

Záměrem je získat 500 hodin 
osobní asistence, tedy 255  000 Kč, 

a to několika způsoby. Jedním z nich 
je výzva Pomáhám sobě, pomáhám 
tobě, kde od  května do  října může-
te využít turistických i  cyklo tras 
a  občerstvit se v  hostinci na  trase. 
V  září v  restauraci u  Matěje v  Čer-
nici a  v  říjnu v  restauraci U  Jelena 
ve Chvalšinách. Po vyplnění kartičky 
půjde 20 % z vašich tržeb na osobní 
asistenci. Od  května do  srpna se 
zapojily restaurace Egon café v Čes-
kém Krumlově, Konibar v  Kájově, 
U Kuchařů v Krásetíně a Farma Kr-
mítko v  Českém Krumlově. Zde již 
lidé a  hostince přispěli 34  177 Kč, 
tedy zatím je podpořeno 67 hodin 
osobní asistence. Moc všem podpo-
rovatelům i restauracím děkujeme!

Tradiční Krumlovská 11
v neděli 7. listopadu

Sportovní společensko-charira-
tivní akce Krumlovská 11 láká běžce 
i  neběžce, jednotlivce i  celé rodiny. 
Registrace na 11 km, štafetu 2x5,5 km 
a rodinný běh, je již otevřená na www.
krumlovska11.cz. V  případě rodinné-
ho běhu není online registrace nutná, 
ale při registraci dopředu je se slevou. 
„Letos bude běžecké klání K 11 s atrak-
cemi pro děti, s posezením s martinskou 
husou či dobrovolnou koupelí v  hor-
nobránském rybníku. Veškerý výtěžek 
z  akce jde na  podporu klientů Osobní 
asistence. Každý účastník tak zakoupe-
ním startovného či dobrovolným darem 
může přispět lidem ve svém okolí, kteří se 
neobejdou bez pomoci druhých,” upřes-
nil Tomáš Zunt, ředitel pořádající or-
ganizace ICOS Český Krumlov.

Darovat můžete 
jednodušše i jinak

Kdo se nechce hýbat a  kamkoliv 
chodit, může podpořit Osobní asis-
tenci z pohodlí domova. A to na adre-
se www.pomahamsobepomahamtobe.
cz, kde najdete i  informace o Osobní 
asistenci. Zde si můžete nastavit část-
ku a  jednorázovou či trvalou platbu. 
„Všichni dárci samozřejmě obdrží v pří-
padě zájmu potvrzení o daru pro možné 
daňové zvýhodnění. Každých vybraných 
510 Kč umožní hodinu asistence navíc. 
A ta je pro naše kienty skutečným darem. 
I  za  naše klienty všem dárcům děkuje-
me!” dodal Tomáš Zunt. 

Podpořit Osobní asistenci je tak snadné!

Foto: ICOS Český Krumlov

Foto: Centrum Kamínek 
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na  říjen jsme pro vás opět při-
pravili další novinky z fondů naší 
knihovny, tentokrát se zaměřením 
na  komiksy. 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.

Novák, Jan: Čáslavská
Skvěle graficky i textově zpracova-
ný životní příběh výjimečné ženy 
Věry Čáslavské. Komiks přibližu-
je její sportovní dráhu ale i neleh-
ký osobní život.

Osoha, Karel: Návrat krále 
Šumavy – Opona se zatahuje
Závěrečný díl komiksové trilogie 
inspirované stejnojmenným best-
sellerem Davida J. Žáka. Napína-
vý děj přibližuje prostředí zpravo-
dajských služeb v době vznikající 
železné opony.

Čupová, Kateřina – Čapek, 
Karel: R.U.R.
Komiksová adaptace slavné di-
vadelní hry. Svěží pojetí kresby 
a barev dodávají komiksu skvělou 
atmosféru a  tím toto nadčasové 
dílo upoutá i mladé čtenáře.

Slimani, Leila – Coryn, 
Laetitia: Sex a lži
Předlohou pro tento grafický ro-
mán byla kniha reportážních po-
jednání Sex a  lži – intimní život 
v Maroku. Na základě rozhovorů 
v  něm autorka přibližuje realitu 
všedních dnů marockých žen.

Jaz: Opráski sčeskí historje
Autor, skrývající se pod pseu-
donymem „jaz“ vytvořil krát-
ké komiksy (stripy) postavené 
na  reálném základu, které někdy 
doplňuje vykonstruovaná pointa. 
Správná gramatika jde stranou, 
prostor dostává specifický a často 
nekorektní humor.

Tobin, Paul: Zaklínač – Liščí děti
Druhý díl komiksové série o  Za-
klínači.

www.knih-ck. cz

Architekt Andreas Altomonte 
byl dvorním stavitelem rodu 
Schwarzenbergů, a tak jeho 
dílo můžeme potkat i ve Vídni, 
kde postavil například jízdárnu 
a oranžerii Schwarzenberského 
paláce. Vůbec nejzásadnější re-
alizace tohoto pozdně barokního 
architekta, který se ve Vídni také 
narodil a studoval tam, ovšem 
nalezneme u nás v Krumlově, 
kde pracoval v letech 1744 až 
1757. 

Tereza Štěpánová 
Krumlovský baráky

Architektura Na objednávku Jo-
sefa Adama ze Schwarzenbergu vypra-
coval projekt zámecké zahrady, včetně 
kaskádové fontány se schodištěm. Za-
hradu komponoval po  vzoru velkých 
vídeňských barokních zahrad, jako je 
ta při Belvederu. Umístil sem letohrá-
dek Bellarie, jehož architektonické 
ztvárnění také navrhl. Střed budovy, 
postavené v letech 1755 až 1757, zdo-
bí monumentální venkovní schodiště 
vedoucí až do  druhého patra, kde se 
původně nacházel velký hrací sál. Fa-
sádu člení hravé štuky a v interiéru se 
nacházejí malby Františka Josefa Pro-
kyše. 

V  těsné blízkosti zámecké zahra-
dy se nachází ještě jiná Altomontova 
stavba, zámecká jízdárna. I  tuto stav-
bu objednal Josef Adam ze Schwar-
zenbergu a byla dokončena už v roce 

1746. Její architektonické tvarosloví 
je oproti Bellarii mnohem střízlivější, 
fasádu člení lisenové rámce a  portály 
jsou zvýrazněny kamennými sochami 
a  rodovými erby. Až do  počátku 20. 
století budova sloužila k výcviku koní, 
od  dob první republiky až dodnes je 
využívána jako kulturní sál. Na začát-
ku 80. let minulého století byla kom-
pletně rekonstruována a  adaptována 
pro plesový sál s  restauračním zaříze-
ním. Štuková výzdoba sálu ovšem byla 
z  části ponechána, a  tak nám dodnes 
alespoň trochu připomíná dobu ro-
koka.  

Třetí velkou realizací, která je Alto-
montemu připisována, ovšem jeho au-
torství není jisté, je nádvoří prelatury 
v Horní ulici. Budova byla po polovi-
ně 18. století narušena velkým požá-

rem a  následně přestavěna. Vznikla 
stěna s  arkádami zaklenutými dvojicí 
oblouků, které se uprostřed setkávají 
volutami, a  schodišťová chodba zdo-
bená shodně. Ve stejné době zde Pro-
kyš, se kterým Altomonte spolupraco-
val na  Bellarii, vyzdobil sál, kterému 
dnes říkáme Prokyšův. 

Mimo to Altomonte vytvořil plán 
úpravy zámeckého Maškarního sálu, 
který rokokovými nástěnnými malba-
mi plnými masek, postav z  Comme-
die dell‘arte a  figur představujících 
soudobou společnost vyzdobil malíř 
Josef Lederer. Také navrhl barokní 
úpravy zámecké kaple. Zjednodušeně 
můžeme říct, že téměř veškeré doteky 
rokoka, které v  Krumlově najdeme, 
můžeme spojit právě s  tímto archi-
tektem. 

Letohrádek Bellarie   Foto: Krumlovský baráky

Rokoko Andrease Altomonteho 

redakce

Výstava V  budově bývalého 
vševojskového skladu v  kasárnách 
ve  Vyšném je do  10. října k  vidění 
pozoruhodná výstava proměn in-
dustriálních prostor na  území ČR.  
Výstava mapuje nejzdařilejší archi-
tekturu konverzí industriálních sta-
veb u nás v letech 2015–2020.

„S architekturou konverzí, výsledkem 
i  důsledkem hledání východiska, ba-
lancování mezi památkovou ochranou, 
autorskou intervencí, pragmatickou re-

cyklací. Příležitost pro naplnění ambicí, 
uměleckého záměru i  podnikatelského 
cíle. Také spontánní úsilí zachovat, co 
ještě lze. Odezva proměnlivé společenské 

atmosféry, vztahu k  prostředí, obecnější 
tendence architektonické tvorby v  kon-
krétním, mnohdy polemickém kontex-
tu,“ uvádí anotace nevšední výstavu, 
kterou aktuálně hostí kasárna. 

Výstava projektů realizovaných bě-
hem pěti let (2015–2020) navazuje 
na předchozí akce uplynulého třiceti-
letí, od první Industriální architektura 
/ nevyužité dědictví, přes 12 let poté, 
Industriální stopy, Co jsme si zbořili, 
až po  výstavy architektury konverzí 
z let 2005 a 2014.

Výstava je přístupná zdarma 
od středy do neděle v čase 10–17 ho-
din. 

Pořadateli výstavy jsou Galerie Ja-
roslava Fragnera, Fakulta Architektury 
ČVUT v Praze, konference Brownfiel-
dy a město Český Krumlov.

Nenechte si ujít výstavu v kasárnách
"… v situaci sice poznamenané demolicemi a chátráním industriál-
ních objektů, pod tlakem bourání a uvolňování stavebních parcel, 
po letech už ale také s rozpoznanými hodnotami – významu místa, 
pozoruhodnosti tvaru, smyslu příštího programu," je výňatek z po-
zvánky na výstavu v kasárnách.  
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MOTO servisMOTO servis

HydraulikaHydraulika

Blansko 94Blansko 94
38241 Kaplice38241 Kaplice
+420 775+420 775    659 012659 012

manneliservis@gmail.commanneliservis@gmail.com

www.mbike-kaplice.cz

+420 775  659 012

mbike-kaplice@seznam.cz

mBike Kaplice z. s.

Spolek pro nadšence mo�ospor� 

Těšíme se na spolupráci s Vámi v naší nové provozovně.Těšíme se na spolupráci s Vámi v naší nové provozovně.            
  

Otevíráme již 1. 10. 2021Otevíráme již 1. 10. 2021    
                                                                                                            Po - Pá: 8.00 - 16.00 hodin.Po - Pá: 8.00 - 16.00 hodin.

                                      

                                                                                                                          Martin NěmecMartin Němec  
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                            Eliška NovákováEliška Nováková

                Výroba a prodej hydraulických hadic a komponentů.Výroba a prodej hydraulických hadic a komponentů.    
                Pohotovost a servis mimo provozní dobu po telefonické dohodě.Pohotovost a servis mimo provozní dobu po telefonické dohodě.  

Opravy motocyklů všeho druhu.Opravy motocyklů všeho druhu.  
                                                      Servis, přezutí pneu,Servis, přezutí pneu,    renovace.renovace.    

                                                                                                                        Prodej moto-dílů a olejů.Prodej moto-dílů a olejů.

www.www.manneliservis.czmanneliservis.cz

Magda Kutová
Velkoobchod Orion, spol. s r.o.

Rádi bychom představili nově vy-
stavěnou prodejnu Orion v Čes-
kém Krumlově. Orion je jedním 
z nejznámějších prodejců domá-
cích potřeb v Čechách a na Slo-
vensku. Jedná se o ryze českou 
firmu sídlící v malebném městě 
Litomyšl, která postupně vytvořila 
síť prodejen domácích potřeb se 
sortimentem kuchyně, koupelny 
i domácnosti s více než 120 pro-
dejnami.

Jste kuchař, pekař, cukrář, gur-
mán, hoteliér nebo jednoduše mi-
lujete vaření a pohodu s rodinou 
ve vaší kuchyni? Orion je zde pro 

vás s širokou nabídkou domácích 
potřeb, dárků i dekorací. Do na-
šeho zboží vkládáme kus sebe, 
navrhujeme jeho design, tvar, tes-
tujeme jeho funkčnost a kvalitu 
a každý kus projde pečlivým mě-
řítkem.

V příjemném prostření prodejny 
ORION v Českém Krumlově vás 
s úsměvem přivítá paní Renča, 
Zuzka, Pavlína a Míša, které pomo-
hou s výběrem zboží a poskytnou 
potřebné informace k požadova-
ným produktům. Prodejna slouží 
i jako odběrné místo pro e-shop 
www.oriondomacipotřeby.cz, zbo-
ží vyberete online a vyzvednete 
na naší prodejně.

Těšíme se vaši návštěvu. 

ORION
tvoříme vaši domácnost 
nově v Českém Krumlově

Nová 
prodejna 
otevřena 
v ulici 
Tovární

132 
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redakce

Ocenění Na  konci srpna obdržela 
Marta Kopalová v  prostorách Sená-
tu Parlamentu ČR z  rukou ministra 
školství Roberta Plagy nejvyšší rezort-
ní vyznamenání Ministerstva škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy, Medaili 
MŠMT I. stupně. 

Paní Marta Kopalová ve  školství 
působí již více než 50 let, řadu let byla 
vychovatelkou a učitelkou na Základní 
škole v Kaplické ulici v Českém Krum-
lově. V současné době v penzi působí 
jako asistentka pedagoga na  Základ-
ní škole Linecká. Celý profesní život 
zasvětila práci s dětmi v dětských do-
movech a  s  handicapovanými dětmi. 
Paní Kopalové ze srdce gratulujeme 

a  vážíme si její příkladné a  záslužné 
celoživotní práce s dětmi.

redakce

Akce První školní den se již podruhé 
uskutečnila v  Městském parku akce 
Krumlovské kroužkobraní. Akce se 
zúčastnilo 16 kroužků, které v Krum-
lově pracují s  dětmi. Rodiče i  děti 
měli možnost vidět praktické ukázky 
jednotlivých sportů a  dalších aktivit. 

Vystavovatelé si pochvalovali, že mo-
hou své kroužky nejen ukázat v praxi, 
ale hlavně se i  s  rodiči a  jejich dětmi 
potkat a mluvit.
Kroužkobraní pořádá Děti fitness 
aneb sportem proti drogám z.s., město 
akci podpořilo částkou 10 000 Kč. 
„Pro příští rok plánujeme i tištěnou bro-
žuru s přehledným seznamem všech akti-
vit v Krumlově a okolí,“ dodává organi-
zátorka akce Mirka Benešová. 
„Jsme nesmírně rádi, že tato prezentace 
sportu a  volného času vznikla od  sa-
motných klubů a  kroužků, organizační 
um Mirky Benešové je zárukou dalšího 
rozvoje kroužkobraní i  do  budoucna. 
Aktivní pohyb a trávení volného času při 
sportu je pro vývoj dětí zcela zásadní,“ 
dodává místostarosta Martin Hák. 

BURZA
ŠKOL
prezentace
středních škol,
odborných
učilišť a firem 

TVŮJ ŽIVOT 
TVÁ VOLBA

19. 10. 2021
9:00-15:00
Sportovní hala
Chvalšinská ulice
Český Krumlov
VSTUP ZDARMA

Senior klub 

Volný výběr aktivit pro každého

Program  

OTEV Í R AC Í  DOBA  OD  1 4  DO  1 7  HOD IN

VY Š EHRAD  1 8 2 ,  ČESKÝ  KRUMLOV

NAB Í DKA  KURZŮ  A

AK T I V I T  P RO  V Š ECHNY

Intelektuální

masáž

Pondělí

Středa

Pátek

Kavárnička

Aktivní den Angličtina s rodilým
mluvčím
Němčina
Ruština

Cvičení paměti
Počítačový kurz

Základy numerologie
Filmový klub

Angličtina

 

vycházky do přírody
základy jógy 

relaxace
masáže

obličejová jóga
svobodný tanec 

meditace
 

oslavy
vaření kolem světa 

deskové hry
příprava kávy

taneční setkání 
vzpomínky a

fotografie
 

Úterý

Čtvrtek

Svépomoc 
 

malování voskem
technika savování

dekorace
tvoření z papíru
muzikoterapie

 

 

Tvořivá dílna

Děti si vybíraly, jak budou 
trávit volný čas

Stříbrná Medaile MŠMT 
pro Martu Kopalovou

Marta Kopalová Foto: osobní archiv

Foto: město Český Krumlov



www.ckrumlov.cz

říjen 2021

Na konci září byla zprovozněna 
vůbec první via ferrata v Českém 
Krumlově. Najdete ji na Havraní 
skále a iniciátorem a provozova-
telem je spolek Českokrumlov-
ské ferraty z.s. Jak už z názvu 
vypovídá, není to zdaleka po-
slední počin tohoto lezeckého 
spolku, v projektové fázi jsou 
další zajímavé lokality. 

redakce

Ferrata Havranka má celkem dél-
ku 110 metrů a průměrně zdatný lezec 
tuto zajištěnou trasu, která je zakonče-
na 27metrovou lanovou lávkou, zdolá 
přibližně za 30 minut. Samotný výhled 
z vrcholu Havraní skály stojí za to!

Celková investice do Havranky byla 
zhruba 500 tisíc Kč, investorem byl 
spolek Českokrumlovské ferraty, měs-
to zapůjčilo skálu na dobu 10 let.

Potřebné vybavení (sedák, helma) 
jsou k  zapůjčení v  půjčovně za  mos-
tem Surf sport, cena kompletního 
lezeckého setu je 350 Kč. Služby pro-
fesionálního instruktora (včetně setu) 
pak stojí 1500 Kč, během 4hodinové-

ho výcviku vás naučí vše, co budete 
pro zdolávání ferrat nejen v  Českém 
Krumlově potřebovat. 

Děti do  140 cm mají povolený 
vstup pouze za doprovodu dospělých. 
Rezervace vybavení nebo instruktora 
je možné na  www.ferratahavranka.cz, 
FB Ferrata Havranka Český Krumlov 
nebo tel: 724 510 310. 

„Pro vlastníky lezeckého setu je vstup 
na  trasu zdarma. Vstup na  ferratu je 
na  vlastní nebezpečí,“ dodává hlavní 
iniciátorka této adrenalinové atrakce 

Hanka Benešová a dodává: „Moc se tě-
šíme, že ferrata přiláká hodně nadšenců 
pro tento sport.“ 

„Zdolání Havranky by měl být cíl 
všech sportovních oddílů i  mnohých 
Krumlováků. Je to nabídka i pro ubyto-
vatele, jak rozšířit program svých hostů 
o další zajímavý program. Moc se těším, 
až se Krumlov stane vyhlášeným městem 
nejenom kultury, ale i  sportu. Ferrata 
Havranka je první ferratovou vlaštov-
kou,“ dodává s úsměvem místostarosta 
Martin Hák.

SPORT

Jan Štaberňák

Fotbal Na  tuto obnovu přispělo 
také město Český Krumlov částkou 
1,8 milionu s tím, že jednou z pod-
mínek dotace bylo i přesunutí krum-
lovských soutěží v malé kopané prá-
vě na novou umělku. Po nalajnování 
dvou hřišť a dodání malých branek, 
o  což se ve  spolupráci se Slavojem 
postarala městská společnost PRO-
-SPORT ČK, bylo již vše připrave-
no k výkopu. 

Shodou okolností je tomu právě 
letos již 40 let, co se malá kopaná 
začala v  Krumlově hrát soutěž-
ně. Největší zásluhu na  tom má 
Pavel Špiroch, který se celou tu 
dobu se svými kamarády o  soutě-
že stará a  organizuje. V  nejlepších 
dobách se na  Krumlovských hři-

štích ve  Spolí, v  městském parku, 
na  Dubíku, na  sídlišti Mír nebo 
Za  Nádražím odehrávaly dokonce  
3 ligy, někdy to zase byla jen jedna, 
ale většinu času byly v našem městě 
dvě soutěže. 

Stejně tak tomu bude i  v  tomto 
jubilejním roce, začátkem září se ko-
nečně po  dvouleté pauze zaviněné 
koronavirem rozběhly první a druhá 
městská liga v malé kopané, do kte-
rých se přihlásilo celkem 15 druž-
stev složených z  hráčů všech věko-
vých i  váhových kategorií. Na  nové 
umělce se tak můžou potkat mladí 
dorostenci se zkušenými matadory 
a jak víme, menší hřiště stírá rozdíly 

i  papírové předpoklady. Podzimní 
část se bude hrát v září a říjnu, jarní 
pak od  dubna do  června. Hracími 
dny jsou pondělky a  pátky, v  plánu 
jsou vždy tři nebo čtyři zápasy, nad-
standardem je zcela určitě i možnost 
umělého osvětlení. Družstva nastu-
pují se čtyřmi hráči v poli a branká-
řem, střídá se hokejovým způsobem. 

Premiéru v pondělí 6. září za pěk-
ného fotbalového počasí obstara-
ly duely týmů S.A.K. s  Karlíkem 
a Bombarďáci s Lijákem v první lize, 
ve druhé si to rozdaly Hapoel s Tre-
vlem. Vůbec první soutěžní gól malé 
kopané na nové umělce vstřelil Mi-
chal Kroupa ze S.A.K. Následující 
pátky a pondělky pak přinesly další 
zápasy a již nyní je jasné, že přechod 
na umělku byl výborný krok a všich-
ni si fotbálek na  novém povrchu 
pochvalují. Výhodou je mimo jiné 
i  to, že se dá hrát téměř za každého 
počasí. Zároveň se ukazuje, že vedle 
sebe v jednom areálu mohou dobře 
fungovat malá i velká kopaná, vždyť 
nakonec se přeci jedná stále o jeden 
a ten samý sport, fotbal.

Na nové umělce se již hraje i malá kopaná
Koncem minulého roku proběhla 
na druhé hrací ploše krumlov-
ského FK Slavoj výměna doslu-
hující umělé trávy za nový po-
vrch třetí generace v hodnotě 
téměř 6 milionů korun.
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Doba covidová přinesla do Čes-
kého Krumlova čtyři nové ven-
kovní pingpongové stoly. Je to 
sportovní aktivita pro všechny 
generace, pro kluky i holky, pro 
2–4 hráče nebo partu dětí při 
hraní obíhačky. 

redakce

„Největším problémem bylo zajistit 
vlastní stoly, naše pořadové číslo u  do-
davatele bylo přes 150,“ říká Martin 
Tomka, ředitel PRO-SPORT ČK. Na-
konec vše dobře a včas dopadlo, a tak 
se ping pong dnes hraje u  rybníka 
na Horní Bráně, kde byl stůl vzhledem 
k  plánované rekonstrukci sportovní 
arény dočasně přemístěn za  městský 
úřad, nově je pak pingpongový stůl 
i v Městském parku v rámci dětského 
hřiště. Stůl může kromě veřejnosti 
využívat i  ZŠ Linecká nebo nedaleký 
Dům dětí a mládeže pro své venkovní 
aktivity. 

Další lokalitou se stolním tenisem 
je louka v Novém Spolí u nového dět-
ského hřiště a nejnovější stůl stojí díky 
iniciativě Petra Šandery ml. na  Slepé 
koleji u vlakového nádraží, který hřiště 
doplnil i  zajímavým posezením. Ob-
čerstvení a toalety jsou na Slepé koleji 
na  dosah ruky. „Ping pong je ideální 
sport při čekání na opožděný vlak,“ do-
dává s úsměvem Petr Šandera, který je 
velkým propagátorem tohoto sportu.

Všechny čtyři stoly jsou betono-
vé, permanentní síťky jsou vyrobeny 
z ušlechtilého plechu. Celkové nákla-
dy na jeden stůl a úpravu povrchu čini-
ly kolem 25 tisíc korun. „V příštím roce 
počítáme s  osazením stolů ve  sportovní 
zóně Chvalšinská, na  sídlišti Plešivec 
a na sídlišti Mír,“ dodává místostarosta 
Martin Hák.

Na Havraní skále vznikla první ferrata Zahrajte si venku 
stolní tenis

Foto: město Český Krumlov

Foto: město Český Krumlov

Foto: Semion Patlis

Fotbalový tým HAPOEL

Provoz parní komory 
na plaveckém bazénu

PO: zavřeno
ÚT, ČT: 18.00-20.30 hod.

ST, PÁ, SO, NE: 15.00-20.30 hod.
www.pro-sportck.eu


