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  Čtyři adventní víkendy plné kulturního 
vyžití, Mikulášská nadílka, Medvědí i Psí 
Vánoce, oslava konce roku, adventní trhy či 
příchod tří králů. Dohromady celkem 912 
hodin atmosféry Adventu a Vánoc v Českém 
Krumlově.
 Adventně-vánoční program začíná 
v letošním roce již 29. listopadu a potrvá až 
do 6. ledna 2014. Mnozí z nás se již těší na 
tradiční společná setkání pod vánočním  

 
   

stromem, kde s  horkým punčem v  ruce 
budeme hodnotit, vzpomínat a rozjímat nad 
tím, co se od doby, kdy jsme tu tak stáli před 
rokem, změnilo. Příležitostí zastavit se 
a rozjímat bude v  době sváteční opravdu 
mnoho. 
  Novinkou letošního roku bude průvod 
hornických spolků a cechů v  hornických 
uniformách a historických krojích s Barboři-
ným světlem či otevření adventu živým 
  

         

      

světlem na nádvoří Prelatury, kde prožijeme, 
že rozdává-li někdo světlo, nikdy mu neubu-
de… Širší nabídku poskytne i tradiční trh na 
náměstí, kde bude rozmístěno více stánků 
než v roce loňském.
   
   Najděte si každý ten svůj malý dárek pod 
stromeček na zadní straně novin nebo na  
www.ckrumlov.cz/advent2013.  

     

Advent a Vánoce v Českém Krumlově

Text Olga Kneiflová  Foto Lubor Mrázek
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Projekty podpořené z dotačních programů města Český Krumlov v roce 2013  
Program podpory kultury města - 2. výzva
Jan Vaněček, Svatováclavský podvečerník           5.000 Kč
Petr Jirotka, ČESKÝ TALENT - Jihočeský VRABČÁK 2013       18.000 Kč
Miroslav Mleziva, Top koncert podzim 2013, 10.000 Kč; Koncert Čači Vorba        5.000 Kč
Folklórní klub - soubor Růže, Společné koncertování souboru Růže a Coro Monte Zugna     21.000 Kč
Lucie Roubínová, Vánoční koncert kapely Lakomá Barka          5.000 Kč
Městská knihovna v Českém Krumlově, 10. jubilejní ročník Literární a výtvarné soutěže pro děti      9.000 Kč
Egon Schiele Art Centrum, Roman Týc, Tři kila osudu        22.000 Kč
FOKUS České Budějovice, Týden obyčejného šílenství          8.000 Kč
Nadační fond Festival komorní hudby, Beethoven "Hudba a duše génia"      20.000 Kč

    

 

 

Město pro byznys 2013 ocenilo Infocentrum 
Infocentrum města Český Krumlov získalo ocenění týdeníku Ekonom v rámci projektu Město pro byznys, a to především za rozsah služeb (oteví-
rací doba, internet pro veřejnost, informace o stravování a ubytování).

    

 

 

Českokrumlovští zastupitelé schválili memorandum 
o spolupráci na rozvoji univerzitního kampusu  
   Přípravy univerzitního kampusu a vzděláva-
cího městečka v  Českém Krumlově mají 
zelenou. Městští zastupitelé schválili Memo-
randum o porozumění s organizací Instituti-
ons for the Future s.r.o. 
  26. září 2013 českokrumlovské zastupitelstvo 
odhlasovalo souhlas s tím, že tým kolem 
vysokoškolského pedagoga Gaudenze Assen-
zy může pokračovat v  přípravě vzdělávacího 
komplexu v  areálu bývalých kasáren ve 
Vyšném. „Vznikla pracovní skupina složená        
z  občanů města Český Krumlov a týmu kolem 
profesora Assenzy, která se v  Českém Krumlově 
bude scházet pravidelně každý měsíc a na 
tématech spojených s tvorbou kampusu pracovat,“ 
popsala plánovanou spolupráci Anežka 
Janátová z  iniciativy Univerzita pro budouc-
nost. Prvotním cílem je seznámit lidi 
s podobou a směrováním univerzity, která by 
měla být založena v letech 2016 – 2018. „Tým 
pana Assenzy začne přípravu cyklem pravidel-
ných přednášek pro širokou veřejnost, na nichž 
budou probírána témata nových aspektů výuky 
a vývoje vzdělávání,“ doplnila Janátová. První 
přednáška se bude konat v lednu 2014. 
  V  rámci projektu je v  Českém Krumlově 
plánován vznik vzdělávacího městečka 
s  mezinárodní univerzitou, střední, základní 
a mateřskou školou, domem pro seniory, 
knihovnou, kulturním a  konferenčním 
centrem i odpočinkovým prostorem s obchůd-
ky a kavárnami. „Český Krumlov vnímáme jako 
historickou a kulturní perlu Evropy a jako ideální 
 
 
  

 

  

 

Text Lucie Vaverová Foto Olga Kneiflová 
jící z  praxe. Kurzy zaměřenými na dosud 
opomíjené přístupy v  různých oborech již 
prošlo více než 4000 studentů. V  současnosti 
členové iniciativy pracují na kurzech pro 
formální i neformální vzdělávání široké 
veřejnosti.  Vzdělávání budoucnosti by mělo 
být podle Assenzy svým obsahem i formou 
orientováno na objevování, rozvíjení a kultivaci 
tvůrčích stránek lidského bytí, jež se neomezují 
pouze na racionální intelekt, a mělo by reagovat 
na otázky individuálního i celospolečenského 
rozměru, které náš současný přístup k poznání 
a konání nedokázal uspokojivě zodpovědět. 

Gaudenz Assenza a Dalibor Carda podepisují memorandum o porozumění pod dohledem realizačního týmu.

místo pro vzdělávání budoucích generací. 
Obzvlášť nás oslovilo spojení mezi historickým 
dědictvím města a vizí kampusu orientovaného 
na budoucnost. Podaří-li se nám navázat na 
vzdělávací tradice, s nimiž přišli ve své době již 
Petr Vok a Josef ze Schwarzenberku, vznikne 
opravdu světově unikátní vzdělávací městečko,“ 
dodal Gaudenz Assenza.  
  Assenza a jeho tým zprostředkovávají od 
roku 2011 zkušenosti s novým typem vzdělá-
vání, jež úzce propojuje vzdělávání s  praxí, 
užívá umělecké prostředky a metody zážitkové  
pedagogiky, čerpá z projektově orientovaného 
studia a orientuje výuku na potřeby vycháze-
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vyhlášek obce v oblastech životního prostředí  
(vyhláška o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů apod.)
2. zajišťuje ucelenou agendu na úseku veřejné 
zeleně (plánuje revitalizaci a údržbu veřejné 
zeleně apod.)
3. zajišťuje péči o městský mobiliář na území 
města
4. řídí a koordinuje zaměstnance na veřejně-
prospěšné práce  
5. kontroluje plnění smluv a koordinuje práci 
osob zabezpečujících pro město služby 
z  oblasti nakládání s odpady, péče 
o městskou zeleň apod.
6. vykonává agendu podle zákona o veterinár-
ní péči (např. zabezpečuje provoz Stanice pro 
psy)
7. vykonává agendu podle zákona o odpadech 
(např. zpracovává plán odpadového hospodář-
 

 

    

ství původce odpadů; určuje místa, kam  
mohou fyzické osoby odkládat komunální 
odpad a nebezpečné složky komunálního 
odpadu)
8. vykonává agendu podle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání
9. zajišťuje výzdobu města (především vánoč-
ní výzdobu, dále výzdobu v rámci městských 
slavností apod.)
   Hlavním a zásadním cílem odboru je kvalit-
ní zajišťování všech činností, v dlouhodobém 
horizontu pak snaha o změnu vnímání 
a hodnocení práce úředníků. 

  Více informací o naší činnosti získáte na 
webových stránkách našeho města 
(občan-městský úřad-odbory a oddělení-od-
bor životního prostředí a zemědělství). 
V případě dalších dotazů či podnětů nás 
neváhejte kontaktovat - 380 766 550.

 

  Mezi odbory zabezpečující výkon státní 
správy i samosprávy paří i odbor životního 
prostředí a zemědělství Městského úřadu 
v Českém Krumlově (dále též odbor). 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
zajišťuje:
výkon státní správy v přenesené působnosti na 
úsecích:  ochrany ovzduší,  ochrany přírody 
a krajiny, odpadového hospodářství, rostlinolé-
kařské péče,  vodního hospodářství,  ochrany 
zemědělského půdního fondu,  ochrany zvířat 
proti týrání,  veterinární péče,  lesního hospo-
dářství, myslivosti, rybářství, poskytování 
náhrad škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy,   posuzování vlivů na 
životní prostředí a zákona o přestupcích.
V rámci samostatné působnosti odbor mimo 
jiné :
1. kontroluje dodržování obecně závazných 
 

  

 

Seriál o odborech a odděleních MěÚ Český Krumlov 
- Odbor životního prostředí a zemědělství
Text Vlasta Horáková 

v našem městě. K 25. narozeninám si pištci 
dali dárek: renesanční plesání, kde jsme 
společně vystoupili se spřízněnými soubory, 
zavzpomínali jsme na historii souboru, naučili 
se mnoho renesančních tanců a dokonce jsme 
hráli i hry v renesančním duchu.
  Děkujeme všem přátelům, příznivcům 
a kamarádům za krásný večer, podporu 
a přízeň a těšíme se na další historické akce. 

 

    

Ať nám to i společně v tom dalším čtvrtstoletí 
pěkně hraje, zpívá i tančí!

Vaši Krumlovští pištci

 

   V říjnu oslavil krumlovský flétnový soubor 
25 let od svého vzniku. 
  Soubor založila v roce 1988  paní Věra 
Hanzalíková a prošlo jím za čtvrt století téměř 
tři sta dětí.
    Krumlovští pištci za své existence navštívili 
a stále navštěvují mnoho evropských měst 
a moc rádi reprezentují nejen svůj Český 
Krumlov, ale i celou Českou republiku. Občas 
se nám také dostane cti vítat vzácné hosty 
 

 

  

 

Krumlovští pištci oslavili 25 let od svého založení
Text Renata Pyšíková

Starosta města Dalibor Carda a zastupitelka Jitka Zikmundová gratulují Pištcům k významnému výročí. 
Vlevo stojí zakladatelka Věra Hanzalíková.



   

Setkání prezidentů České a Rakouské republiky v Českém Krumlově

starosta města pan Dalibor Carda a hejtman 
Jihočeského kraje pan Jiří Zimola, ale také 
občané města. Po krátkém setkání se oba 
státníci přesunuli na druhé nádvoří zámku, kde 
byli přivítáni také kastelánem panem Pavlem 
Slavkem, starosty měst a obcí Českokrumlov-
ska a také dětmi a studenty ze základních 
a středních škol v Českém Krumlově. Slavnost-
ní náladu vítacího ceremoniálu  dokreslovaly 
prapory měst a obcí z regionu, lemující červený 
koberec, po němž oba pánové přicházeli.  

 

 

 

     

 

 

  Po zaznění státních hymen v podání sboru 
Rakouského gymnázia v Praze se prezidenti 
přesunuli do Zrcadlového sálu zámku 
k soukromému jednání, na němž mluvili 
zejména o dopravním spojení mezi Českou 
a Rakouskou republikou. Po soukromém 
jednání i setkání národních delegací přešli oba 
prezidenti do Maškarního sálu pozdravit se se 
zástupci města Český Krumlov, starosty 
měst a obcí Českokrumlovska a dalšími 
významnými hosty. Během tohoto setkání 
předal starosta města pan Dalibor Carda 
oběma prezidentům hodnotné dary. Těmi byly 
vltavíny, které přirozeně svým tvarem připo-
mínaly tvar Rakouské a České republiky. 

   Po krátkých zdravicích a zápisu do pamětní 
knihy města navštívili všichni zúčastnění 
Barokní divadlo, kde vyslechli árii v podání 
zpěváka v barokním kostýmu, to vše s ukázkou 
využití divadelní techniky.

  Následovala tisková konference, po níž se 
státníci rozloučili se zámkem a odjeli na 
slavnostní oběd do hotelu Růže. Po jeho 
skončení navštívili ještě Zemskou výstavu 
v Regionálním muzeu a v pozdně odpoled-
ních hodinách odjeli do dalšího místa konání 
Zemské výstavy, tentokráte na rakouské 
straně, do města Freistadt.

 

   Dne 18. října 2013 došlo k historicky první-
mu setkání Českého a Rakouského preziden-
ta v Českém Krumlově. Byli jimi pan Miloš 
Zeman a J. E. pan Heinz Fischer. Akce byla 
významná nejen proto, že se konala v Českém 
Krumlově, ale také proto, že se jednalo o první 
zahraniční návštěvu, kterou český prezident 
pan Miloš Zeman přijímal mimo hrad.

   Na prvním nádvoří Státního hradu a zámku 
Český Krumlov přivítali oba jmenované nejen   
 

 
  

 

  

 

Text Olga Knei�ová Foto Kancelář prezidenta republiky 
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ně otevřela veřejnosti synagogu. Významná
kulturní památka se po více než sto letech 
vrátila do života města a regionu. Základem 
expozice v synagoze bylo zachovalé fotografic-
ké dílo fotoateliéru Seidel. Ukazuje se tak, jak  
moudré bylo zachránit toto hmotné i nehmot-
né dědictví Českého Krumlova a jak šikovné  
je propojit kulturní aktivity v této části 
historického centra města. Regionální  
muzeum po rozsáhlé rekonstrukci interiérů 
připravilo velkolepou a zároveň vtipnou 
a poučnou přehlídku nikdy neuskutečněných 
projektů. Tým muzea tím předvedl, že máme 
v Českém Krumlově kapacity a síly na výstav-
ní projekty mezinárodního významu.
   Srdečný dík za vynikající práci na přípra-
vách a realizaci Zemské výstavy jižní Čechy – 
Horní Rakousko 2013 patří rakouským 
partnerům, Regionální rozvojové agentuře 
České Budějovice, Jihočeskému kraji, Česko-
krumlovskému rozvojovému fondu, Museu-
Fotoateliér Seidel, týmu Regionálního muzea,  

 

 
  

 

  

 

Infocentru Český Krumlov, Destinačnímu
managementu Český Krumlov, kurátorům 
expozice v Synagoze, provozovateli Synagogy 
a v  neposlední řadě týmu Městského úřadu 
Český Krumlov.  Veliký dík patří také podpo-
rovatelům a příznivcům výstavy.  
  Expozice výstavy v Českém Krumlově 
připravovali mladí lidé a vdechli instalacím 
mladého, optimistického a odvážného ducha. 
Vážná témata se tak stala srozumitelnými 
a dokázala zaujmout všechny generace 
návštěvníků. Cíl zemské výstavy se tak 
podařilo bezezbytku naplnit.
  Kdo ještě nestihl expozice v Synagoze 
a Regionálním muzeu navštívit, může tak 
učinit třeba v čase adventním. Obě výstavy 
jsou prodlouženy do konce roku 2013.

   S úctou Jitka Zikmundová, bývalá místosta-
rostka, zastupitelka města Český Krumlov, 
zodpovědná za projekt Zemská výstava 2013 
v Českém Krumlově.

 

  Za tímto jednoduchým konstatováním se 
skrývá spousta energie, kreativity a odvahy 
mnoha lidí zorganizovat největší kulturní 
příhraniční akci v regionu za posledních 
dvacet let.  
   Použít slovo odvaha je namístě. Tato zemská 
výstava pojmenovala, zpracovala a představila 
témata, která jsou stále živá a často nezahoje-
ná. Zemská výstava byla jedinečnou příležitos-
tí k zamyšlení nad vzájemným soužitím 
obyvatel v tomto regionu v minulosti, 
v přítomnosti a hlavně v budoucnosti. Zemská 
výstava byla šancí k hledání společného, toho, 
co nás spojuje a položila skvělé základy 
k budoucí spolupráci „bez hranic“.
   V Českém Krumlově zemská výstava důstoj-

Text Jitka Zikmundová Foto Libor Sváček

Zemská výstava jižní Čechy - Horní Rakousko 2013 
„Dávné stopy - nové cesty“ skončila

Výstava „Co by, kdyby“ v Regionálním muzeu prodloužena 
do konce roku

a příznivců místní historie, ale také návštěvníky, 
přijíždějící každoročně do Českého Krumlova  
ze všech koutů světa. A to se podařilo. Muzejní 
výstava zaujala svojí originalitou, výběrem  
a představením témat od ochrany přírody přes 
železniční a vodní stavitelství, politiku až ke 
kultuře, stejně jako mnohde odlehčeným, 
ironickým a humorným přístupem při jejich 
prezentaci. S  více než 32.800 návštěvníky se 
stala nejúspěšnější sezónní výstavou za dobu 
existence muzea a s přihlédnutím k jejímu 
hodnocení diváky a odbornou kritikou lze 
konstatovat, že rovněž zdařile obstála v konku-
renci ostatních, velkolepě a prestižně pojatých 
expozic Zemské výstavy ve Vyšším Brodě, 
Freistadtu a Bad Leonfeldenu.

 

     

 

 

  S  vědomím ostatních partnerů projektu se 
Regionální muzeum v  Českém Krumlově 
rozhodlo prodloužit výstavu „Co by, kdyby – 
Nerealizované projekty na území jižních Čech 
a Horního Rakouska“ až do 31. prosince 
2013. Podle vyjádření samotných návštěvníků 
je pro získání odpovídajícího dojmu a zážitku 
z  této výstavy nutný dostatek času, klid 
a soustředění. Po výrazném zklidnění letní 
turistické sezóny jsou právě nadcházející 
týdny v závěru roku bezpochyby nejvhodnější 
dobou si tento zážitek neodepřít. Přijměte 
k tomu naše srdečné pozvání!
 Otevírací doba výstavy: úterý – neděle, 
9.00 - 12.00 / 12.00 - 17.00 hodin

 

   Účast v projektu Zemské výstavy jižní Čechy 
– Horní Rakousko, který k 3. listopadu 2013 
oficiálně skončil, byla pro Regionální muzeum 
bezesporu vrcholem jeho dosavadních 
přeshraničních aktivit za období od roku 
1989. Již samotný fakt, že se úzkému kolektivu 
pracovníků a spolupracovníků v plnohodnotné 
trojrozměrné expoziční formě podařilo 
zpracovat a nainstalovat výstavu o úvahách, 
vizích a utopiích, které se nikdy neuskutečnily 
a postupem času upadly v  zapomenutí, dává 
tušit náročnost její obsahové, organizační 
i časové přípravy. 
   Zároveň bylo nutno dbát na to, aby regionál-
ní kontext výstavy, omezený na česko-rakous-
ké pohraničí, oslovil nejen úzký okruh znalců 
 

 
  

 

  

 

Text Ivan Slavík, Filip Lýsek
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PRONÁJEM
kanceláře v Horní ulici č. p. 150,
Český Krumlov, o výměře cca 11 m², 
 

Poděkování
Paní Marie Cipínová tímto děkuje poctivému nálezci panu 
Romanu Korousovi z Českého Krumlova za navrácení 
pouzdra s  doklady a taktéž strážníkům městské policie za 
příkladnou spolupráci v této věci.

  

 
 

 

 
 

 

Kniha Poutní místa českobudějovické diecéze

PLACENÁ INZERCE PLACENÁ INZERCE

Kámen, kterým je věnována větší část textů.  
Z dalších jmenujme např. Horní Planou, 
Herrnlesbrunn u Rožmberku nad Vltavou, 
Malšín, Maria Rast u Vyššího Brodu, Vyšší 
Brod a Zlatou Korunu. Zmíněna jsou i poutní 
místa zaniklá nebo poničená jako Hořice na 
Šumavě, Rožmitál na Šumavě (kaple Panny 
Marie Pomocné) či Trojas u Světlíku.

 Encyklopedicky pojatá, fotografiemi 
i autorovými kresbami bohatě ilustrovaná 
kniha má 343 stran se 185 hlavními topogra-
fickými hesly a dalšími přídavnými lokalitami, 
v nichž se odráží kult poutních míst. Barevné 
přílohy obsahují fotografie poutních svatyní 
a reprodukce svatých obrázků s vyobrazením 
poutních míst. 

     

 

 

   Knihu distribuuje knihkupectví Kosmas a je k dostání ve všech větších a specializovaných 
knihkupectvích (případně u nakladatele Nová tiskárna Pelhřimov, ntp@ntp.cz, tel. 565 332 290). 
Cena knihy 330 Kč.

 

   Nová tiskárna v Pelhřimově vydala další 
knihu Jiřího Černého „Poutní místa českobu-
dějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy 
a místa zvláštní zbožnosti“. Jde o dosud 
nejpodrobnější souborné zpracování tématu 
poutních míst a kultu milostných obrazů 
a soch v regionu jižních a jihozápadních 
Čech. Zkoumaný prostor je vymezen hranice-
mi českobudějovické diecéze v roce 2012 
a zahrnuje tyto okresy: Benešov (část), České 
Budějovice, Český Krumlov, Jihlava (část), 
Jindřichův Hradec, Klatovy (část), Pelhřimov, 
Písek, Plzeň-jih (část), Prachatice, Příbram 
(část), Strakonice, Tábor. 

   U hesla Český Krumlov je pozornost 
věnována samozřejmě příměstskému poutní-
mu místu na Křížové hoře, ale také minorit-
skému klášteru s kaplemi Panny Marie 
Einsiedelnské a sv. Wolfganga, tělem mučed-
níka sv. Reparáta a zázračnou soškou Jezulát-
ka. Nejvýznamnějšími poutními místy Česko-
krumlovska jsou ovšem Kájov a Svatý 

 

 
  

 

  

 

Pozvánka 

    

 

 

Zveme zájemce o korejské bojové umění Taekwon-do do 
tělocvičny Gymnázia Č. Krumlov, a to každou středu od 
18:30 - 20:30 hod. 
Více informací na www.tajky.cz či na tel. 739 014 126, 
Ing. Milan Prokeš

cena 6.000,- Kč 
včetně energií. 
Prostor vhodný např. 
pro cestovní kancelář. 

Kontakt: 
+ 420 774 511 684
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www.ckrumlov.cz/obcan 

 

Panel 2013+ s garancí výhodných a dlouhodobých podmínek od SFRB.
Státní úvěr na opravy a modernizace – nejvýhodnější řešení jak šetřit za bydlení. 
Žádosti do Programu Panel 2013+ přijímáme kontinuálně. 

Zvýhodněné úrokové sazby programu Panel 2013+ podle doby splatnosti:
 • Úvěr do 10 let za 0,75 % p. a.  (referenční sazba EU)
 • Úvěr 10 – 20 let za 1,75 % p. a.  (referenční sazba EU + 1 %)
 • Úvěr 20 – 30 let za 2,75 % p. a.  (referenční sazba EU + 2 %)
K úvěru již nejsou žádné další poplatky ani přirážky. Za 10ti - letý úvěr u nás ušetříte 20.000 Kč za každý byt. 

Program PANEL 2013+ s garancí SFRB je šance pro každého vlastníka bytového domu, který chce ušetřit za bydlení a zajistit delší životnost 
svému domu. 
Dohodněte si bezplatnou konzultaci jak co nejlépe připravit žádost a získat nejvýhodnější úvěr do měsíce od podání žádosti.  Úvěr je možné využít 
také na projektovou dokumentaci, statický posudek, energetický průkaz, tedy na kompletní přípravu žádosti. Vše o programu Panel 2013+ 
vč. všech potřebných formulářů najdete na www.sfrb.cz nebo zašlete své dotazy na podpory@sfrb.cz nebo komunikace@sfrb.cz.

  

 

  

 

Státní fond rozvoje bydlení - využijte co nejvýhodněji 
státní úvěr na opravu vašeho bytového domu. 

Tiráž
Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou července. 
Číslo 10/2013 vyšlo 22. listopadu 2013, uzávěrka byla 1. listopadu 2013. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, 
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání bude 13. prosince 2013 s uzávěrkou 21. listopadu 2013. 
Odpovědný redaktor: Olga Kneiflová, telefon 380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz. Grafická příprava: Dagmar Pešková.
Přispěli: Olga Kneiflová, Lucie Vaverová, Jiří Černý, Vlasta Horáková, Renata Pyšíková, Jitka Zikmundová, Filip Lýsek, Ivan Slavík  
Foto: Lubor Mrázek, Libor Sváček, archiv města Český Krumlov.
© Copyright město Český Krumlov, 2013
         

 
    

 

 

PLACENÁ INZERCE




