
města Český Krumlov  I  ročník 20 I  měsíčník  I  únor 2022 I  zdarma

slovo starosty

Dalibor
Carda

Jsem velmi rád, že 
z  mých zkušeností 
a  také ze zpráv, 

které od  obyvatel dostávám, je 
ve  městě řada lidí, kteří se věnují 
různým spolkům a  organizacím. 
Rozvíjí dobrovolné aktivity v širo-
kém spektru činností a  svůj volný 
čas tráví ve  společnosti podobně 
zaměřených lidí a vytváří tak velké 
množství příležitostí pro všechny 
věkové skupiny. Rodiče si s  dětmi 
mohou vybírat z  mnoha nabídek 
sportovních klubů, široké nabídky 
hudebního vzdělávání a  zájmo-
vých kroužků. Vše v  bezpečném 
dosahu našeho vcelku malého měs-
ta. My dospělí se také můžeme vě-
novat svým zálibám. Trénovat tělo 
v tělocvičnách, nebo v přírodě pod 
vedením zkušených trenérů. Může-
me využít široké kulturní nabídky, 
která je pro naše město brána jako 
standard. Radost mi dělá i  to, že 
jsou tu dobrovolníci, kteří se věnují 
lidem s hendikepem. Všem, kdo se 
aktivně zapojuje do společenského 
života města, patří veliké poděko-
vání a uznání. 

Právě tyto aktivity se snažíme 
podporovat systémem grantové 
podpory, kterou zastupitelé opět 
jednohlasně schválili. V  mnoha 
směrech jsme se v  rozpočtu města 
museli uskrovnit, ale rozpočet pro 
grantovou podporu zůstal v  ne-
změněné výši cca 8,3 mil. Kč. To 
svědčí o tom, že máme jednoznačný 
zájem, aby všechny činnosti pokra-
čovaly a nabídka zájmových mož-
ností zůstala zachovaná. Pravidla 
pro žádosti se snažíme na základě 
vašich připomínek upravovat tak, 
aby byla co nejpřívětivější, a  při-
tom byla zachována jejich právní 
legitimita. Mnozí z  vás jsou již 
zkušení žadatelé, a  tak neváhejte 
znovu podat žádosti do  jednotli-
vých grantových schémat.

Přeji všem hodně úspěchů, 
a  hlavně chci všem poděkovat 
za  aktivity, které jsou obrovským 
přínosem pro život obyvatel naše-
ho města.

čtěte také...

Jednání se ko- 
ná ve  čtvrtek  
24. února 2022 
od  16.00 ho-
din v  zasedací 
místnosti Měst-
ského úřadu v  Českém Krumlově, 
Kaplická 439, 3. patro. Online pře-
nos sledujte na  webových stránkách 
zastupitelstvo.ckrumlov.cz.

Jednání 
zastupitelstva

MP na nové adrese 
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Jan Štaberňák
Odbor financí

Rozpočet Českokrumlovští za-
stupitelé schválili v  prosinci loňské-
ho roku rozpočet na  rok 2022, jehož 
součástí jsou mimo jiné také finanční 
prostředky Programu podpory města. 
Z  něho tak budou letos opět posky-
továny dotace českokrumlovským 
subjektům na jejich celoroční činnost 
nebo jednorázové akce, a  to celkem 
v sedmi oblastech. 

Město Český Krumlov je známé 
hlavně jako oblíbený cíl mnoha turistů 
a  návštěvníků domácích i  zahranič-
ních. O to víc si je vědomo, že je třeba 
významně podporovat i  akce a  čin-
nosti místních spolků a  organizací, 
ve kterých se sdružují krumlovští ob-
čané. Toto zůstává jednou z  hlavních 
priorit města, což dokazuje mimo jiné 
právě i  Program podpory, jehož úče-
lem je rozdělovat dotační prostředky 
místním spolkům, organizacím i  jed-
notlivcům podle předem stanovených 
pravidel a podmínek. 

Pro letošní rok byl Program pod-
pory lehce inovován a upraven, vedle 
několika spíše formálních změn pak 
zejména ve  snaze ještě o  něco více 
usnadnit celý proces pro žadatele. Jed-

nodušší by tedy mělo být hlavně vypl-
ňování žádostí a následné vyúčtování 
poskytnutých dotací. Na základě zpět-
né reakce pak bude možné pokračovat 
v úpravách vedoucích k dalšímu zjed-
nodušení, proto by město uvítalo kon-
krétní praktické připomínky a náměty 
právě od  příjemců. Snahou také je 
nastavit v dohledné době systém tak, 
aby bylo možné vyplňovat potřebné 
vzorové formuláře elektronicky, což se 
snad povede již od roku 2023. 

Zachován zůstává tradičně široký 
rozsah podporovaných aktivit, a  to 
v oblastech kultury, sociálních služeb, 
sportu, životního prostředí, zahranič-
ní spolupráce, studia nízkopříjmových 
skupin a volnočasových aktivit. Po ob-
sahové stránce v  zaměření podpory 
se tedy také téměř nic nemění. Stejně 
tak zůstává téměř shodná i alokovaná 
částka necelých 8,3 milionu korun, 
a  to i přes skutečnost, že ani městský 
rozpočet se v  této ekonomicky těžké 
době netvořil snadno, protože pro-
pad příjmů v  důsledku pandemie se 
pochopitelně negativně dotkl i  měst-
ských financí. 

Naopak, právě vzhledem k tomu, že 
v posledních měsících dochází neustá-
le k obecnému zdražování. 

Přes 8 milionů korun pro místní spolky

Foto: Lubor Mrázek

Pokračování na str.: 2 Radary ve městě 
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Nedílnou součástí kulturního života ve městě jsou Krumlovští pištci.
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novinky

Jan Štaberňák, Odbor financí

Což způsobuje zvyšování nákladů 
také místním spolkům a  organizacím, 
je zachování podpory ze strany města 
obzvláště důležité, aby tyto zvýšené 
náklady nemusely být v plné výši pře-
nášeny na  jejich členy nebo klienty 
například v podobě vyšších poplatků či 
členských příspěvků.  

Významná část finančních pro-
středků Programu podpory půjde již 
tradičně do  oblasti sportu, kde se cílí 
hlavně na podporu stovek sportujících 
dětí a mládeže do 18 let v českokrum-
lovských oddílech, dále do  sociál-
ních služeb, kde je prioritou pomoc 
seniorům a  zdravotně postiženým či 
jinak znevýhodněným, nebo na kultu-
ru, a  to zejména uměleckým školám 
a kroužkům nebo na jednorázové akce. 
Nezapomíná se ovšem ani na stále ak-
tuálnější ochranu životního prostředí 

či volnočasové aktivity, třeba v podobě 
příměstských táborů. 

A  jaký je formální postup celého 
dotačního procesu včetně časového 
harmonogramu? Nejdůležitějším 
termínem pro žadatele je 15. únor, 
do  kterého musí být všechny žádosti 
podány na městský úřad. Specifickým 
opatřením, co se týče termínů, jsou 
sociální stipendia, kde jsou termíny 
nastaveny odlišně od všech dalších ob-
lastí podpory. Některé programy pod-
pory, například kultura, mají ještě dru-
hé kolo, kdy je čas pro podání žádosti 
do  konce června. Došlé žádosti pro-
jdou formální i  obsahovou kontrolou 
a  následně jsou předány hodnotícím 
komisím, do  nichž jsou radou měs-
ta nominovány kvalifikované osoby 
s odborností nebo vztahem k dané ob-
lasti. Tyto komise se sejdou do konce 
března a výsledkem jejich jednání jsou 
konkrétní doporučení orgánům města 
o poskytnutí dotací jednotlivým žada-

telům. Rada města a zastupitelstvo pak 
dle svých zákonných kompetencí s ko-
nečnou platností do konce května roz-
hodnou. Následně budou s úspěšnými 
žadateli podepisovány smlouvy a hned 
poté vyplaceny peněžní prostředky, 
což by se mělo podařit nejpozději do   
31. července. Veškeré dokumenty, tedy 
pravidla Programu podpory, vzory žá-
dostí a vyúčtování nebo různé potřené 
přílohy jsou k  dispozici na  webových 
stránkách města. Zároveň všem zájem-
cům ochotně poradí administrátoři 
jednotlivých oblastí podpory, případ-
ně další pracovníci městského úřadu.     

Dobrou zprávou, kterou Český 
Krumlov vysílá, je to, že i v této nejisté 
době zůstává jistotou nezmenšená pod-
pora města krumlovským spolkům, or-
ganizacím a občanům, tedy těm, kteří se 
aktivně účastní aktivit různého zaměře-
ní od sportu přes kulturu sociální služ-
by až třeba po ochranu přírody. Více na 
www.ckrumlov.cz/dotace.

Žádejte o dotaci z programu podpory

redakce

Stěhování Veškerou agendu, kte-
rou městská policie zajišťuje, jako jsou 
například povolení k  vjezdu do  pěší 
zóny, přestupky nebo evidence ná-
lezů, si mohou občané vyřídit nově 
na dostupnějším místě. Vchod do bu-
dovy autobusového nádraží, kudy se 
obyvatelé ke  strážníkům dostanou, je 
od  čerpací stanice MOL. Parkování 
na  nezbytně nutnou dobu zajišťuje 
přilehlé parkoviště před budovou, pro 
delší stání je k dispozici placené parko-
viště P5 u  nádraží, kde je prvních 40 
minut parkování zdarma.

Stěhování proběhlo hned z  něko-
lika důvodů. „Místo nového působení 
je na  výhodném strategickém místě. Je 
dostupnější pro veřejnost a  nabízí ope-
rativní výhody při výjezdech. Sníží se 
také zatížení městského centra. Město 
není jen centrum a pěší zóna, minimál-
ně 50 % výjezdů je mimo tyto zóny. Ne-
spornou výhodou je také umístění přímo 
v oblasti častých zásahů městské policie 
a v blízkosti nemocnice,“ uvádí důvody 
Jan Šítal, velitel Městské policie Český 
Krumlov.

Povolenky k vjezdu 
do centra bude vyřizovat 
odbor dopravy

V  souvislosti se stěhováním měst-
ské policie na novou služebnu a vzhle-
dem k pokračujícím pracím na zábra-
novém systému pěší zóny je v  plánu 
digitalizace agendy vydávání povole-
nek, kterou následně převezme odbor 
dopravy. 

„Vzhledem k  tomu, že město zatím 
nedisponuje systémem elektronické-
ho udělování oprávnění ke  vjezdu 
a  k  množství povolenek, prodlužuje 
město platnost již vydaných dlouho-
dobých, tj. modrých a zelených povole-
nek, i po dobu roku 2022 bez nutnosti 
dalšího vyřízení, s  výjimkou modrých 
povolenek pro vozidla TAXI a vozidla 
příležitostné přepravy osob,“ říká ve-
doucí Odboru dopravy a  silničního 
hospodářství Jan Sládek. 

Žádosti o  nové povolenky vyřídí 
zájemci na  odboru dopravy v  budo-
vě městského úřadu v  Kaplické ulici. 
Vydávání krátkodobých, tj. žlutých 
a červených povolenek, bude do doby 
digitalizace systému nadále zajišťovat 
městská policie.

redakce

Karty Upozorňujeme majitele par-
kovacích karet na  obnovu jejich plat-
nosti. Týká se parkování v  modrých 
a  zelených zónách placeného stání, 
která jsou k  dispozici držitelům par-
kovacích karet A, R nebo Z. Novou 
parkovací kartu získáte na  Odboru-
dopravy a  silničního hospodářství. 
Noví žadatelé o parkovací kartu musí 
předložit vyplněný formulář, který 
je dostupný na webu města. Další in-
formace o  parkovacích kartách včet-
ně formuláře naleznete na  webových 
stránkách  www.ckrumlov.cz.

redakce

Ocenění Do  31. března 2022 mů-
žete zasílat nominace svých favori-
tů na  Cenu města Český Krumlov 
za rok 2021. Náležitosti nominačního 
formuláře jsou zveřejněny na  webu  
www.ckrumlov.cz/cenamesta. 

Městská policie se přestěhovala
Budova autobusového nádraží nově slouží také městské policii. 
Strážníci se sem přestěhovali z dosavadní služebny, kterou měli 
na náměstí Svornosti. Na nové adrese Nemocniční 586 působí 
od konce ledna.

Pokračování ze str.: 1

redakce

Od 1. února 2022 jsou na měst-
ském úřadu nově stanoveny 
úřední hodiny:

Základní úřední hodiny
Pondělí: 8–17 hodin*

Úterý: 8–12 hodin*
Středa: 8–17 hodin*

Čtvrtek: 8–12 hodin*
Pátek: 8–12 hodin*

*pouze pro objednané klienty

Podatelna
Pondělí: 8–17 hodin

Úterý: 8–15 hodin
Středa: 8–17 hodin

Čtvrtek: 8–15 hodin
Pátek: 8–12 hodin

Pokladna
Pondělí: 8–17 hodin

Úterý: 8–14 hodin
Středa: 8–17 hodin

Čtvrtek: 8–14 hodin
Pátek: 8–12 hodin

* Rezervační systém najdete 
 na www.ckrumlov.cz

Důvodem k  úpravě byla sna-
ha sjednotit rozdílné úřední 
doby pro jednotlivá pracoviště. 
„Současně však klademe důraz 
na  zachování úředních hodin pro 
veřejnost v  každém pracovním 
dni. Úterý a  čtvrtky tak budou 
nově vyhrazeny pouze pro předem 
objednané klienty, čímž se zajistí, 
že objednaný klient má jistotu, že 
bude v  dané termínu obsloužen. 
Navíc pracovníci budou mít jasnou 
představu o  objednaných klien-
tech a  mohou si tak lépe plánovat 
i  ostatní uvedené činnosti,“ uvádí 
tajemník úřadu Jan Lippl.

Úprava úředních hodin po-
skytne pracovníkům prostor pro 
zpracování přijatých podání, vy-
řizování žádostí, psaní stanovisek 
apod. (tzv. back office) a  také 
možnost účastnit se místních 
šetření, kontrol a dalších nezbyt-
ných činností mimo pracoviště.

Kromě telefonického či e-mai-
lového způsobu dohodnutí 
termínu návštěvy dochází v sou-
vislosti s  úpravou úřední doby 
i  k  rozšíření služeb, které umož-
ňují objednání prostřednictvím 
rezervačního systému. Tato služ-
ba je pak dále vyhodnocována 
a vylepšována i na základě zpětné 
vazby.

Obnova 
parkovacích karet

Nominujte 
kandidáty
na Cenu města

Změna úředních 
hodin na MěÚ
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Přes šest tisíc případů překro-
čení rychlosti zaznamenaly 
za dva měsíce provozu radary 
na dvou nejvytíženějších tazích 
ve městě.

redakce

Doprava Rychlost měří od začátku 
loňského listopadu městská policie 
prostřednictvím automatizovaných 
měřičů na  dvou silničních úsecích 
na  Chvalšinské a  Objíždkové ulici. 
Měření probíhá v nepřetržitém režimu 
a  do  konce roku 2021 systém pořídil 
6251 záznamů o  překročení nejvyš-
ší dovolené rychlosti. Zhruba 70 % 
všech zaznamenaných překročení 
rychlosti se odehrává na  Objížďkové 
ulici. 

„Nejvíce záznamů o  přestupku je 
v  rychlostní kategorii 60 a  70 km/h. 
Taková rychlost je v  podmínkách obce 
již velmi riziková a  možnost ohrožení 
ostatních účastníků silničního provozu 
poměrně vysoká,“ uvádí vedoucí Od-
boru dopravy a  silničního hospodář-
ství Jan Sládek. 

 

   

  

„Z  dosavadních dat rozhodně nelze 
usuzovat budoucí vývoj měření, proto-
že se jedná zatím o velice krátký časový 
úsek. Je však zřejmé, že dochází k hojné-
mu porušování nejvyšší dovolené rych-
losti. Průměrný počet denních překročení 
rychlosti má zatím klesající tendenci. 
Měsíční průměr klesl z  listopadových 
133 záznamů denně na  prosincových 
81,“ dodává Jan Sládek. 

Drtivá většina záznamů pochází 
od  vozidel s  českou registrační znač-
kou. Další nejčastější země jsou Ra-
kousko, Německo, Polsko, Slovensko. 

 Díky měření došlo zejména 
ve  Chvalšinské ulici ke  zklidnění do-
pravy a  zlepšení plynulosti provozu. 
Podle některých řidičů se díky plynu-
lejšímu průjezdu lépe odhaduje doba 
jízdy vozidel a  snáze se tak např. od-
bočuje z  vedlejších komunikací nebo 
přechází přes přechody pro chodce.

Plynulý provoz má především 
v zastavěných oblastech dlouhodobě 
prokazatelný pozitivní vliv na  sni-
žování množství emisí výfukových 
plynů v  ovzduší, snižuje prašnost 
a hlučnost.

Jak funguje zasílání 
výzev řidičům?

Výstupy z  měření administruje 
na  městském úřadu Odbor správní, 
který odešle Výzvu k  uhrazení urče-
né částky provozovateli vozidla, kdy 
tato částka může dosahovat až 2  500 
korun v závislosti na míře překročení 
rychlosti. 

„V případě, že je částka včas uhraze-
na, případ je ukončen. Neuhradí-li pro-
vozovatel vozidla částku, nebo částku 
uhradí pozdě, provádíme šetření ke zjiš-
tění řidiče vozidla a případná opožděná 
platba musí být ze zákona vrácena. Ne-
ní-li řidič usvědčen, je zahájeno správní 
řízení o  přestupku s  provozovatelem 
vozidla. Ve  správním řízení může být 
uložena pokuta až 5  000 korun,“ vy-
světluje vedoucí Odboru správního 
Jitka Bláhová.  

V  případě zdárného vyřešení celé 
záležitosti výzvou nebo rozhodnutím 
o  přestupku provozovatele nedochá-
zí k  záznamu v  bodovém hodnocení 
řidiče a není proveden ani žádný jiný 
záznam o  přestupku. „Dojde-li k  pro-
jednávání věci s  řidičem, lze uložit jak 

pokutu, tak zákaz činnosti a  dochází 
k záznamu v bodovém hodnocení řidiče 
a je také proveden záznam o přestupku 
v  kartě řidiče,“ dodává Jitka Bláhová. 
Od začátku nového roku došlo k pro-
dloužení lhůty splatnosti výzvou urče-
né částky z 15 na 30 dní, přičemž tato 
lhůta počíná běžet dnem následujícím 
od doručení výzvy.

Na  zlepšování procesu zpracování 
naměřených dat a  komunikaci s  pře-
stupci úřad neustále pracuje. Za  úče-
lem zjednodušení platby, bude do vý-
zvy k  uhrazení určené částky přidán 
QR kód s  údaji o  platbě, který stačí 
vyfotit chytrým telefonem a  platební 
příkaz se v bankovní aplikaci automa-
ticky vyplní. 

Za  první dva měsíce fungování 
radarů byl příjem města z  pokut cca 
1,7 milionu korun. Z příjmů je hrazen 
samotný provoz radarového systému, 
případně další výdaje městského roz-
počtu, které schválí zastupitelstvo. 
Celkovou ekonomiku lze ovšem hod-
notit až v delším časovém úseku min. 
půl roku. Výdaje jsou totiž každý mě-
síc stejné, ale příjmy byly na  začátku 
podstatně vyšší a postupně klesají, jak 
pokuty řidiče naučí dodržovat rych-
lost, což je primárním cílem města.

Zajímá vás, jaké částky se vyměřují, 
za  jaké rychlosti? Komu zavolat pro 
další informace k  vašemu přestupku? 
Co dělat, když dopis ztratíte? Všechny 
informace jsou k  dispozici na  webu 
www.ckrumlov.cz/radary.

Radary zklidnily dopravu ve městě
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Počet změřených vozidel

Graf zachycuje vývoj počtu vozidel, u kterých došlo k překročení rychlosti po jednotlivých dnech.

3740
2511

listopad 2021 prosinec 2021

10731034
891877899

741736

po út st čt pá so ne

Rychlost Počet vozidel

50,0–59,9 km/h 2519

60,0–69,9 km/h 3559

70,0–79,9 km/h 496

80,0–89,9 km/h 110

90,0 + km/h 37

Počet záznamů o přestupku v roce 2021

Většina záznamů pochází od vozidel s čes-
kou registrační značkou, následují vozidla  
z Rakouska a Německa

Stát Počet vozidel
Česká republika 6333
Rakousko 206
Německo 89

Tabulka podle dosažené rychlosti

V neděli se jezdí nejrychleji

Radary na Chvalšinské ulici.   Foto: Petra Nestávalová
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redakce

Komplex Tovární budovy, komín, 
čerpací stanice kondenzátu z  paro-
vodu a  parovodního potrubí, to vše 
prošlo demolicí a následnou likvidací. 
„Veškerý materiál byl vytříděn, násled-
ně se odvezly kovové části do  kovošrotu 
a  dřevěné části ke  spálení v  energetice. 
Eternitová střešní krytina byla odstra-
něna způsobem schváleným hygienou 
a  odvezena na  skládku nebezpečného 
odpadu. Veškeré zděné a  betonové kon-
strukce se rozdrtily a budou použity opět 
jako stavební materiál. Nepoužitelný 
materiál, zejména obsah černé skládky 
vyskytující se na  pozemcích, byl roztří-
děn a  dle druhu odvezen na  příslušnou 
skládku,“ uvádí Lubomír Vrána, jedna-
tel developerské společnosti SVV real, 
s.r.o., která stojí za projektem.

Momentálně se na  staveništi do-
končují demoliční práce. Po vyčištění 
objektu přijdou na řadu silniční úpra-
vy a  podzemní práce, které je nutno 
provést ještě před zahájením stavby 
samostatných budov. 

S  nastávajícími úpravami se pojí 
i  dopravní omezení týkající se ulice 

Za  Jitonou, která začala v  polovině 
ledna a  potrvají až do  konce června. 
Od  začátku dubna až do  poloviny 
května bude omezen provoz i  na  sil-
nici první třídy. Zajištěn bude provoz 
vždy alespoň v jednom jízdním pruhu 
na  silnici první třídy a  provoz v  ulici 

Za Jitonou bude zajišťovat provizorně 
zřízená komunikace. 

Aktuálně také probíhá realiza-
ce podvrtu pod silnicí I/39 v  místě 
u  okružní křižovatky. Práce potrvají 
do poloviny února a chodník je v mís-
tě vstupní jámy uzavřen. 

Do  konce července by měly být 
hotové veškeré podzemní práce. Pů-
jde zejména o výstavbu hlavních řadů 
splaškové a dešťové kanalizace, vodo-
vodu, plynovodu, rozvodů elektrické 
energie, veřejného osvětlení a obnovu 
koryta Nového potoka. Úprava zeleně 
a  přilehlého okolí bude probíhat až 
s  dokončováním jednotlivých nad-
zemních budov.

Stavba s sebou také nese určitou zá-
těž pro okolí v podobě zvýšeného hlu-
ku a prašnosti.„Po celou dobu výstavby 
obytného souboru Krumlovský vltavín 
budeme dbát na minimalizaci této zátě-
že pro okolí a potenciálně hlučnější práce 
jsou a  nadále budou prováděny v  den-
ním čase v souladu se závaznými právní-
mi předpisy a vyhláškou města,“dodává 
Lubomír Vrána. Omezení v  podobě 
odstávek dodávek energií by měly být 
krátkodobé v  řádu hodin a  budou 
vždy dopředu oznámeny. 

První etapa výstavby, tzn. apartmá-
nový dům situovaný nejblíže k silnici 
I/39, by měla být hotova na  podzim 
roku 2023. Celkem projekt zahrnuje 
jedenáct bytových domů s  bezmála 
200 byty. 

Výstavba Krumlovského vltavínu jede naplno
V prostoru bývalého areálu Jitony panuje čilý stavební ruch. Zača-
ly zde práce na stavbě nového bytového komplexu, který dostane 
název Krumlovský vltavín. V současné době jsou zbourány téměř 
veškeré objekty bývalé továrny, následující měsíce budou probíhat 
zejména podzemní práce a úpravy silnic.

redakce

Projekty Do pátého ročníku par-
ticipativního rozpočtu, ve  kterém 
předkládají sami obyvatelé své nápa-
dy, čím vylepšit okolí svých domovů, 
přišla necelá třicítka námětů. Z  návr-
hů následně odborná komise vybra-
la projekty, které splňují podmínky 
participativního rozpočtu a postupují 
tak do hlasování, ve kterém obyvatelé 
Krumlova rozhodnou, jaké projekty se 
zrealizují. 

Obyvatelé mohli v  rámci celého 
území města navrhnout projekty 

až do  výše jednoho milionu korun.  
Krumlováci mohou hlasovat až pro 
tři libovolné návrhy. Realizovány 
budou projekty dle pořadí z hlasování 
až do  vyčerpání množství prostředků 
co nejvíce se blížícímu přidělenému 
milionu korun, šanci uspět tedy mají 
projekty velké, střední i ty nejmenší.  

Elektronické hlasování bude spuš-
těno 1. února a  potrvá do  15. úno-
ra 2022 na  webových stránkách  
www.rozpocet.KrumlovSobe.cz. 

Kterým projektům můžete dát 
svůj hlas?

Mezi postupující projekty patří 
rozšíření dětského hřiště na  dolním 
Plešivci (za  „Skleníkem“), instalace 
přístřešku u  autobusové zastávky 
před supermarketem Terno v  Do-
moradicíh, rekonstrukce parku mezi 
hřbitovem a nemocnicí, oprava scho-
diště před domem čp. 369 na Plešiv-
ci, osazení osvětlení u domu čp. 376 
na  Plešivci, úprava chodníku mezi 
ulicemi Na  Moráni na  Na  Skalce, 
oprava chodníků na  sídlišti Plešivec 
mezi domy 351-354 a rozšíření pole-
pů proti nárazu ptáků na  zastávkách 
MHD. 

Podrobné informace k  jednot-
livým projektům najdete na  webu 
www.rozpocet.KrumlovSobe.cz. 

Co s nepostupujícími projekty?
Ne všechny neúspěšné projekty 

jsou odsouzeny k zániku. Přestože ně-
které návrhy nesplňovaly podmínky 
participativního rozpočtu, např. doba 
jejich realizovatelnosti je delší než je-
den rok, či náklady přesahují milion 
korun, město s nimi i tak do budouc-
nosti počítá v  rámci dalších investič-
ních aktivit. 

Hlasujte pro projekty svých sousedů
Ingrid Pechová 
Odbor zdravotnictví a sociálních věcí 

 
Služba Na  městském úřadu 
v  Kaplické ulici 439 máte možnost 
využít pravidelně každé úterý vždy 
od 9.00 do 14.00 hod. služby bezplat-
né dluhové poradny, kterou zajišťuje 
Theia o.p.s. ve  spolupráci se sociál-
ními pracovníky Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví. 

Poradenství je poskytováno zejmé-
na v oblasti problematiky nedostateč-
ných příjmů, neúnosného zadlužení, 
hrozících exekucí a osobního bankro-
tu či podání insolvenčního návrhu, 
diskriminace a  porušování lidských 
práv, majetkoprávní vztahy, pracovně 
právní vztahy.

Pokud budete mít zájem o tyto služ-
by, máte možnost objednat se na kon-
krétní termín a hodinu ke konzultaci, 
a to na telefonním čísle 380 766 410. 
Zde vám sociální pracovník Odboru 
sociálních věcí a  zdravotnictví nabíd-
ne konkrétní termín schůzky. Pora-
denství je diskrétní a zcela bezplatné.

Bezplatné dluhové 
poradenství 
na úřadě

Bývalý brownfield se začíná proměňovat. Foto: Kristýna Halabicová

Pamětní kámen k výročí republiky na návsi v Domoradicích je jedním z realizovaných 
projektů minulého ročníku participativního rozpočtu.                    Foto: Spolek Domoradice
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na měsíc únor jsme pro vás opět 
připravili další novinky z  fondů 
naší knihovny, tentokrát se zamě-
řením na  mluvené slovo. Pevně 
věříme, že si vyberete. A  pokud 
vám tato nabídka audioknih ne-
stačí a  chcete se podívat na  další 
novinky, navštivte web www.
knih-ck.cz a  vyberte si z  našeho 
on-line katalogu. Přejeme příjem-
né chvíle při poslechu.

Pittler, Andreas P.: 
Vídeňské zločiny – 1913
Příběh s  detektivní zápletkou, 
ve  kterém je skvěle zachycena 
atmosféra Vídně na sklonku mo-
narchie. Poutavý děj přinášející 
zábavu i  poučení skvěle předčítá 
M. Táborský.

Lively, Penelope: 
Život v zahradě
Sbírka příběhů a  postřehů vzdá-
vající úctu rostlinám, zahradni-
čení, světové literatuře i  dalším 
radostem života. Podmanivé pře-
mítání posluchačům přibližuje L. 
Švormová.

Šídlo, Jindřich – Etzler, 
Tomáš: 
Kdo ví, kde budu zítra
Autorské čtení dvou uznávaných 
žurnalistů o  novinářské profesi 
a  řadě dalších témat. Maximálně 
zajímavý a inspirativní rozhovor.

Gaarder, Jostein: Sofiin svět
Dějiny filozofického myšlení po-
dané v rámci napínavého příběhu. 
Úžasná studnice vědomostí, které 
posluchač může vstřebávat jako 
na přednášce. Čte Václav Knop.

Nešpor, Karel: 
Kudy do pohody
Známý lékař spolu s herečkou Te-
rezou Bebarovou radí, jak dosáh-
nout vnitřního klidu a harmonie. 

Můj první kalendář
Vyprávění pro malé i velké poslu-
chače o českých svátcích, zvycích 
a tradicích v průběhu kalendářní-
ho roku. 

www.knih-ck. cz

V minulém čísle začal na strán-
kách Novin seriál o zajímavých 
lidech z historie našeho města, 
který nahradil rubriku Krumlov-
ských baráků, jež nás provázely 
architekturou Českého Krumlo-
va. Novou rubriku pro vás při-
pravují pracovníci Musea Fotoa-
teliér Seidel.  

Petr Hudičák
Museum Fotoateliér Seidel

Šéfem latránského „barber shopu“ 
býval před 120 lety pan Činátl, velký 
turista a patriot, další z místních rázo-
vitých figurek, bez nichž by byl Český 
Krumlov o mnohé ochuzen.

Historie Když v  roce 1902 přišel 
osmnáctiletý Jindřich Činátl do  Čes-
kého Krumlova, netušily hlavy zdej-
ších českých mužů, s  jak vynikající 
péčí se setkají. Vyučil se totiž holičem, 
kadeřníkem a  vlásenkářem, brzy se 
jeho holičství na Latránu čp. 42 stalo 
jedním z center českého společenské-
ho života. Když se oženil s  dámskou 
krejčovou „Máňou“, tak se oba starali 
o krásný zevnějšek všech. 

Ve  výkladní skříni svého holičství 
pravidelně informoval o všem, co čes-
kého se v Krumlově připravovalo. Jin-
dřich Činátl se postupně stal aktivním 
členem všech místních českých or-
ganizací a spolků, dokonce i  jednoho 
německého. Oheň si podle národnosti 
a  jazyka nevybírá, a  tak byl i  členem 
německého hasičského spolku. V  lis-
topadu 1918 se dal na  dráhu politic-
kou a spolu s Dr. Kulichem zasedal až 
do  května 1920 ve  výboru místního 
Národního výboru. Jeho vášeň pro 
vše české se projevovala i  při zpěvu 
ve  spolku Dalibor. Nebo na  divadel-
ních prknech, kde nejen účinkoval, 
ale také nasazoval hercům umělecké 
paruky a byl zručným maskérem. Po-
hyb mu nedělal potíže. Cvičil v Orlu, 

byl aktivním funkcionářem i chodcem 
Klubu českých turistů. Se svou ženou 
se neztratili ani na  lyžích. Čeští turis-
té, kteří přijeli do  Krumlova, věděli, 
že mají v  panu Činátlovi vynikající-
ho a  znalého průvodce. Pro všechny 
ostatní připravil spolu s dalšími členy 
KČT česky tištěného průvodce Čes-
ký Krumlov a  okolí. Ten měl několik 
vyprodaných vydání. Holičství na ad-
rese Latrán čp. 42 bylo velmi důleži-

tým a  rozhodně vyhledávaným „in-
focentrem“ se všemi službami, které 
v  dnešních kancelářích pro návštěv-
níky města najdeme. Prodávaly se zde 
vstupenky na  všelijaká představení, 
poutníci zde dostali informace nejen 
o ubytování a stravování ve městě, ale 
i o nejzajímavějších výletech do okolí.

Velkým koníčkem holiče a  kadeř-
níka byla historie. Asistoval stavební-
mu radovi Sedláčkovi při jeho práci 
na Soupisu památek okresu krumlov-
ského. Chtěl, aby nic důležitého z his-
torie města a okolí nebylo zapomenu-
to. Měl svou vlastní sbírku písemností, 
fotografií a dalších artefaktů, všechno 
staré jej zajímalo. 

Jindřich Činátl byl zcela jistě výraz-
nou osobností českého života v Krum-
lově před rokem 1938. Právě jako 
známý člověk musel na  začátku října 
z  města uprchnout před nástupem 
nacismu do  Českých Budějovic. Zde 
v oficíně v Lidické ulici dále upravoval 
zevnějšky Budějovičanů (nebo i  Bu-
dějovičáků) i bývalých krumlovských 
známých. Jeho láska k  historii neu-
vadla ani v Českých Budějovicích, kde 
pracoval nejprve pro historický krou-
žek a po přejmenování pro historický 
klub Jihočeského muzea. V roce 1970 
byl jmenován jeho prvním čestným 
členem. Zanechal pro budoucí bada-
tele mnoho cenného materiálu z  his-
torie, obohaceného jeho vtipnými 
komentáři. Zemřel ve  vysokém věku 
u své dcery ve Vodňanech jako čestný 
občan Českého Krumlova

Příjmení Činátl se z Českokrumlov-
ska úplně neztratilo, jednoho ze stále 
aktivních držitelů najdete v  nedale-
kém Kájově. Jiní žijí dále od  Latránu 
a dělají dobré jméno svému předkovi 
v Příbrami nebo šíří slávu historie na-
příklad v Praze.

Podle knihy Krumlov, město pod 
věží Jindřicha Špinara, Petra Hudičáka 
a  Zdeny Mrázkové, kterou vydal Čes-
kokrumlovský rozvojový fond v r. 2018.

Gabriela Mazurová
Městská knihovna v Českém Krumlově

Studium Městská knihovna v Čes-
kém Krumlově ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou zve seni-
orskou veřejnost ke  studiu Virtuální 
univerzity. Nabízíme zajímavá témata: 
Rituály evropských královských rodů 

a  Dějiny oděvní kultury. Studovat je 
možné jedno téma za  úhradu 400 Kč 
či obě témata souběžně za  úhradu 
700 Kč. Lekce jsou zpracovány na vy-
soké úrovni odborníky daného obo-
ru, často vysokoškolskými pedagogy. 
Vzdělávací aktivity pro seniory jsou 
zaměřeny na  podporu fyzické a  ze-
jména psychické kondice. Těšit se 

můžete na 6 lekcí ke každému tématu. 
Lekce probíhají dopoledne v  učebně 
knihovny od středy 2.2. 2022, vždy po  
14 dnech. Další možností je studovat 
distančně z domova. 

Bližší informace na  tel. 380  714  794, 
mazurova@knih-ck.cz nebo na  webu 
www.e-senior.cz.

Holič Činátl (1884–1974)

Pozvánka na Virtuální univerzitu 3. věku

Jindřich Činátl                                   
Foto: Josef Seidel, okolo roku 1910

Třetí dům odspodu v levé řadě zástavby 
je Latrán čp. 42, kde bývala holičská 
oficína Jindřicha Činátla

Foto: Josef Seidel, okolo roku 1910
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Večerní lyžování 
k dennímu skipasu 
ZDARMA

volejte 380 708 143 či bezplatnou linku 800 050 220
alena.kratochvilova@schwancosmetics.cz

hledáme šikovné kolegy na pozice

Seřizovač
a

Specialista 
strojního centra
náborový příspěvek 50 000 Kč
+ příplatky + bonusy + kafetérie +

naskenuj kód
pro více informací
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festivalkrumlov.cz15 / 7 -6 / 8 / 2022

Festival
Krumlov
Festival

výjimečné místo výjimečný zážitek

Předprodej vstupenek bude zahájen v únoru 2022

1+1 vstupenka na vybrané koncerty
pro občany Českého Krumlova
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Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

Na sklonku roku 2021 rozhod-
la odborná Rada pro hodnocení 
spolehlivosti při Asociaci veřej-
ně prospěšných organizací ČR 
o přidělení Značky spolehlivosti 
obecně prospěšné společnosti 
ICOS Český Krumlov. ICOS se tak 
zařadil ke 24 organizacím v ČR, 
které prošly nezávislým hodno-
cením a mohou se pyšnit titulem 
“Prověřená veřejně prospěšná 
organizace”.

Ocenění Značka potvrzuje dárcům 
i  veřejnosti spolehlivost organizace 
i z hlediska hospodaření s financemi.

„Udělení Značky spolehlivosti si velmi 
ceníme a vnímáme ji i  jako ocenění na-
šeho více než dvacetiletého úsilí zaměře-
ného na  zajišťování a  rozvoj sociálních 
služeb v příhraničních regionech jižních 
Čech,” sděluje Tomáš Zunt, ředitel 
ICOS a  dodává, „Značka spolehlivosti 

je udělována organizacím, které projdou 
zevrubným nezávislým odborným hod-
nocením a je mj. i potvrzením pro dárce, 
podporovatele i  širší veřejnost, že prově-
řená organizace je spolehlivá i z hlediska 
hospodaření s financemi.“

Nezávislé hodnocení se zaměřuje 
na řídicí procesy v organizaci, naplňo-
vání poslání a cílů organizace, hospo-

daření s finančními prostředky i třeba 
transparentnost zveřejňovaných infor-
mací.„Systém hodnocení v rámci značky 
spolehlivosti umožňuje i  získat zpětnou 
vazbu od nezávislých expertů, což vždy 
pokládáme za  přínosné. Jsme rádi, že 
jsme v hodnocení uspěli a zařadili jsme se 
ke dvěma desítkám prověřených organi-
zací v ČR,“ uvádí Ingrid Jílková, která 

je výkonnou ředitelkou a předsedkyní 
správní rady ICOS. A  společně s  To-
mášem Zuntem děkují všem zaměst-
nancům a  spolupracovníkům: „Znač-
ka spolehlivosti je bezesporu oceněním 
společné práce všech našich zaměstnanců 
a spolupracovníků.“

V  listopadu navíc získalo Ro-
dinné centrum při ICOS certifikát 
Značky kvality

„Certifikát Značky kvality Minister-
stva práce a sociálních věcí jsme obdrželi 
po auditu, jehož cílem je zvyšování kvali-
ty služeb, které poskytují dětské skupiny. 
Hodnotí se skutečně všechny oblasti péče 
o  děti – od  bezpečnosti a  hygieny přes 
metody práce s dětmi a komunikaci s ro-
diči až po  filozofii a  hodnoty konkrétní 
dětské skupiny. Těší nás, že jsme hloub-
kovým auditem úspěšně prošli,” shrnuje 
radost ze získání Značky kvality pro 
Rodinné centrum Květa Škrabalo-
vá, vedoucí Rodinného centra, které 
ICOS provozuje v Českém Krumlově 
od roku 2011.

Lenka Zahradníková
Centrum Kamínek

Vánoce Ani v  předešlém roce ne-
chybělo v  azylovém domě pro matky 
s dětmi tradiční mikulášské a vánoční 
posezení. Byli jsme rádi, že jsme se 
i v  tomto těžkém období mohli v ad-
ventním čase společně sejít a užít si vá-
noční atmosféru. Na vánoční posezení 
jsme s kolegyní pro maminky s dětmi 
připravily bohaté pohoštění v podobě 
chlebíčků, cukroví, ovoce, slaného, 
dětského a nealkoholického šampusu. 
Pod rozsvíceným stromečkem s  prs-
kavkami, kde na děti i jejich maminky 
čekala spousta dárků, jsme si společně 
zazpívali koledy jako poděkování Je-
žíškovi a  nechyběl ani přípitek s  přá-
ním hezkých vánočních svátků a šťast-
ného vstupu do nového roku. 

Společně jsme zavzpomínali na vše, 
co nám přinesl uplynulý rok, a  ma-
minkám, které budou odcházet, po-
přáli hodně štěstí. Některé maminky 
byly velmi dojaté, protože to pro ně 
a  jejich děti byly po  několika letech 
první Vánoce. Maminky nám také 
přinesly ochutnat cukroví, které vlast-
noručně upekly, a bylo opravdu dobré. 

Bohatá nadílka by se ale nemohla 
uskutečnit bez podpory dárců ze stra-

ny zřizovatele Centra Kamínek města 
Český Krumlov, společnosti Pohřeb-
ní služba František Cimerhanzl s.r.o., 
Český Krumlov, která poskytla nemalý 
finanční dar, a pracovníků Odboru so-
ciálních věcí, zdravotnictví a  školství 
Městského úřadu ve Vodňanech, kteří 
nám již několikátým rokem s dárečky 
pomáhají pod vedením vedoucího od-
boru JúsufaTraore. Další poděkování 
patří Zuzaně Hlasové a spolku Duhá-
ček Lišov, která zapojila naše maminky 
a děti do sbírky Krabice od bot. Dále 
pak poděkovaní patří vedoucí Odbo-

ru vnitřních věcí a  sociálních služeb 
MěÚ Větřní Kateřině Šustrové, Marti-
ně Foltové a manželům Marianovým. 
Díky těmto příspěvkům jsme s  ko-
legyní mohly připravit pro děti a jejich 
maminky hojné pohoštění a  opravdu 
krásné a bohaté Vánoce a hlavně splnit 
dětem jejich přání pod stromeček. Ve-
lice si vážíme této pomoci a podpory, 
které se Centru Kamínek dostalo, ne-
boť jejich zásluhou jsme mohly i tento 
rok pro děti připravit nezapomenutel-
né Vánoce. Všem dárcům ještě jednou 
moc děkujeme.

ICOS získal prestižní Značku spolehlivosti

Vánoce v azylovém domě
Vojtěch Němec, Václav Velek 
Regionální rozvojový fond

Fond Regionální rozvojový fond z.s., 
který se stará o  lidi v  akutní sociální 
krizi, slaví v únoru rok svého působe-
ní. Náročné období, téměř dva roky 
trvající covid krize, se samozřejmě po-
depsala na psychice a finanční stránce 
právě těch nejzranitelnějších, tj. sociál-
ně a zdravotně postižených spoluobča-
nech. RRF pomohl nesčetně samoživi-
telům, dětem s DMO kompenzačními 
pomůckami, lidem po tornádu na Mo-
ravě, dětem a seniorům na tzv. Krabice 
od bot a mnohým dalším.

 Poněvadž fungujeme na  dobro-
volnické pomoci, nemáme příspěvky 
od  státních institucí a  vše hradíme 
od  soukromých dárců skrze transpa-
rentní účet 3338899002/5500, všimla 
si nás pobočka nadnárodní organizace 
Lazarus Union. Zvláště naše pomoc 
v  první vlně covidu přispěla k  tomu, 
že jsme se stali součástí této organiza-
ce, která je navíc poradním orgánem 
OSN v  oblasti ekonomiky a  sociální 
politiky. Věříme, že díky tomu bude 
moci náš spolek pomáhat širšímu 
okruhu lidí. Děkujeme všem dobrým 
lidem. Více info na www.rrfond.cz. 

Regionální rozvojový 
fond pomáhá už rok

Foto: Centrum Kamínek

Tým pracovníků ICOS Český Krumlov.   Foto: ICOS ČK

Nadílka pro děti a maminky v azylovém domě na Plešivci.
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Radek Vartecký
Tým Český Krumlov

Sport Dovolte mi, abych pustil 
do  světa žhavou novinku: v  Českém 
Krumlově plánujeme otevřít basket-
balový kroužek, který bude jak pro 
děti, mládež, tak i  dospělé. Basketbal 
v  Českém Krumlově měl velkou tra-
dici, a  to v  letech 1998–1999, kdy se 
tu hrála městská liga. Usilujeme o  to, 
aby se v Českém Krumlově basketbal 
začal znova rozvíjet a my tak umožnili 
spoustě lidem si basketbal vyzkoušet 
a zároveň i hrát za náš oddíl.  Momen-
tálně náš mužský oddíl hraje okresní 
přebor, kde se mu po dlouhých letech 
začalo dařit. Vznikla tu skvělá parta 
dobrých hráčů i z Českých Budějovic, 
kteří pomýšlejí v příštích letech vybo-

jovat účast v krajském přeboru, což by 
byla pro město Český Krumlov úplná 
novinka!

Oddíl bychom oficiálně chtěli ote-
vřít v září roku 2022, a to pro všechny 
věkové kategorie. Těm nedočkavým 

bychom chtěli neoficiálně umožnit 
pár tréninků, pokud se vše povede, 
pak od  března–dubna roku 2022, ale 
o tom vás budeme ještě informovat.

Proto i ty přijď mezi nás a začni hrát 
basketbal! 

Znovuzrození basketbalu v Krumlově

redakce

Ceník Od  nového roku se mírně 
zvýšily ceny služeb plaveckého bazé-
nu. Jednotlivé vstupy se zvedly o  de-
setikorunu, pronájem plaveckého 
bazénu se zvýšil o sto korun. Ke zvyšo-
vání cen služeb bylo nutné přistoupit 

na základě prudkého zdražování ener-
gií. Novinkou jsou rozšířené otevírací 
hodiny parní komory, která se těší čím 
dál tím větší oblibě. Nyní je dostupná 
od úterý až neděle ve večerních hodi-
nách. Zvýšení vstupného se týká také 
zimního stadionu. I tam se ceny vstu-
pů a pronájmů od začátku lední sezó-

ny zvedly. Vstupy pro mateřské školy 
zůstávají ale stále zdarma. 
Info pro návštěvníky páry

Ve středu a v pátek v čase od 17.00 
do 18.00 hodin lze využít pouze páru 
bez možnosti vstupu do  velkého 
bazénu. Ve  čtvrtek lze využít páru 
od  18.00 hodin, vstup do  bazénu je 

povolen až od  19.00 hodin. Tento 
vstup do páry bez možnosti si zapla-
vat stojí 50 Kč. Jako odpočívárnu lze 
využít prostor ve sprchách, tj. lavičky, 
židličky. V  době provozu páry a  zá-
roveň v  době, kdy je v  provozu také 
plavecký bazén (je možnost plavání), 
platí standardní ceník vstupného.

den velký bazén malý bazén parní komora

pondělí asanační den – zavřeno 

úterý

6.00–8.00 14.00–16.00

14.00–16.00 18.30–21.00 18.00–20.30

18.30–21.00

středa

6.00–8.00 14.00–15.30

14.00–17.00 17.00–21.00 17.30–20.30

18.00–21.00

čtvrtek

6.00–8.00 14.00–16.00

14.00–16.00 17.30–21.00 18.00–20.30

19.00–21.00

pátek

6.00–8.30

12.30–17.00 12.30–21.00 17.00–20.30

18.00–21.00

sobota
neděle 13.00–21.00 13.00–20.00 15.00–20.30

Otevírací doba bazénu od 1. 2. do 13. 2. Otevírací doba bazénu od 14. 2. do 28. 2.

den velký bazén malý bazén parní komora

pondělí asanační den – zavřeno

úterý

6.00–8.00 14.00–16.00

18.00–20.3014.00–16.00 18.30–21.00

18.30–21.00

středa

6.00–8.00 14.00–15.30

17.00–20.3012.00–17.00 17.00–21.00

18.00–21.00

čtvrtek

6.00–8.00 14.00–16.00

14.00–16.00 17.30–21.00 18.00–20.30

19.00–21.00

pátek

6.00–8.30

12.30–21.00 17.00–20.3013.00–17.00

18.00–21.00

sobota
neděle 13.00–21.00 13.00–20.00 15.00–20.30

typ 1 hod. 1,5 hod. 2 hod.

Dospělí 70 Kč 80 Kč 90 Kč

Děti 6–15 let  50 Kč 60 Kč 70 Kč

Děti 1–5 let 40 Kč 50 Kč 60 Kč

Děti 0–1 rok zákaz vstupu 

Senioři od 60 let 40 Kč 50 Kč 60 Kč

ZTP 40 Kč 50 Kč 60 Kč

ZTP + P (P = doprovod starší 15 let osoby ZTP 
vstup zdama)

Pára 50 Kč 50 Kč 50 Kč

Permanentní vstupenky - 20 návštěv do 90 min.

Dospělí                                                   1 250 Kč

Děti  6–15 let                                            800 Kč

Senioři od 60 let + ZTP 700 Kč

Sportovci 20 návštěv do 60 min. 800 Kč

Nový ceník plaveckého bazénu

Ceník vstupů do plaveckého bazénu

Veřejné bruslení 
v únoru

4. 2. – pololetní prázdniny – otevřeno od 13.00–21.00, 
pára 15.00–20.30, 8. 2. bude otevřeno odpoledne 
od 12.00–16.00, dále dle rozpisu

28. 2. pondělí je otevřeno od 13.00–21.00, 
pára od 15.00–20.30

zimní stadion

www.pro-sportck.eu

pá 4. 2. 10.00–12.00

so 5. 2. 19.00–21.00

ne 6. 2. 13.45–15.45

so 12. 2. 19.00–21.00

ne 13. 2. 13.45–15.45

so 19. 2. 19.00–21.00

ne 20. 2. 13.45–15.45

so 26. 2. 19.00–21.00

ne 27. 2. 13.45–15.45
Basketbalový tým    Foto: Radek Vartecký

Děti do 6 let 30 Kč/2hod.
Osoby nad 6 let 50 Kč/2hod.


