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slovo tajemníka MěÚ
Radim Rouče
Komunální volby jsou
za námi a známe jména zvolených zastupitelů, které si Krumlováci
vybrali, aby v následujících čtyřech letech spravovali jejich
město. Prostřednictvím svého mandátu budou noví zastupitelé prosazovat
náměty, přání a zájmy obyvatel, co by
se mělo ve městě dít a jakým směrem se
bude Český Krumlov ubírat.
K volbám v Českém Krumlově přišlo 42,58 % voličů, kteří vybírali kandidáty z jedenácti volebních stran a hnutí. ANO 2011 získalo 13,37 % hlasů
– zvolení zastupitelé Milan Hodboď,
Barbora Šiftová, Rudolf Blahovec;
KDU-ČSL získala 12,23 % – zvolení
zastupitelé Josef Hermann, Jiří Olšan,
Roman Kneifl; Společně pro ČK –
Nezávislí a TOP 09 získali 11,48 %
– zvolení zastupitelé Martin Fürst,
Milan Kotlár, Martin Hák; Sdružení nezávislých – Město pro všechny
získalo 11,19 % – zvolení zastupitelé
Dalibor Carda, Bohumil Florián, Ivo
Janoušek; ODS získala 10,41 % –
zvolení zastupitelé Zbyněk Toman,
Běla Dvořáková; PRO 2016 získalo
8,90 % – zvolení zastupitelé Vojtěch
Němec, Václav Velek; KSČM získala 8,64 % – zvolení zastupitelé Petr
Šandera, Miroslav Máče; Nezávislí
a Zelení získali 7,57 % – zvolení zastupitelé Jan Vorel, Jiří Bloch; ČSSD
získala 7,04 % – zvolení zastupitelé
Jindřich Florián, Ivana Ambrusová;
Reálný Krumlov získal 5,89 % –
zvolený zastupitel Jiří Klosse; Hlas
Krumlova Českého získal 3,70 % –
bez mandátu.
V poslední den lhůty byl u Krajského soudu v Českých Budějovicích
podán návrh na neplatnost hlasování
nebo výsledku voleb. Obsahem stížnosti je domněnka, že v noci z 5. na
6. října 2018 mohlo dojít ve čtyřech
volebních místnostech k manipulaci
s hlasovacími lístky.
Městský úřad nemá žádné informace od členů okrskových volebních
komisí, že mohlo dojít k neoprávněnému vstupu do volebních místností,
neboť ty byly uzamčeny a urny zapečetěny.
Krajský soud o případné neplatnosti voleb rozhodne do 20 dnů. Pokud
platnost voleb potvrdí, může dosavadní starosta města svolat ustavující zasedání zastupitelstva, kde budou zvoleni noví členové rady města, starosta
a místostarosta.
Aktuální informace sledujte na webu
www.ckrumlov.cz/obcan.

Startuje hlasování pro náměty
v participativním rozpočtu

Dotace na obnovu
památek
Pavla Čížková
oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

Foto: Lubor Mrázek

Přesně polovina návrhů, které dorazily na krumlovskou radnici
v rámci participativního rozpočtu, pokračuje do finálního výběru.
O zájem obyvatel se bude ucházet dvacítka projektů, z nichž budou v příštím roce realizovány ty, které získají nejvíc hlasů v připravovaném hlasování. To bude spuštěno 1. listopadu a potrvá do
15. listopadu 2018.

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Projekt Do druhého ročníku participativního rozpočtu, tj. projektu, ve kterém předkládají sami obyvatelé města
své nápady, čím vylepšit okolí svých
domovů, přišly čtyři desítky námětů
v osmi městských částech. Z nich odborní konzultanti a zaměstnanci městského úřadu po projednání s předkladateli vybrali konečných dvacet námětů,
které postupují do hlasování. Hlasováním vyberou Krumlováci projekty, jež
se budou realizovat v příštím roce.
Stejně jako v minulém roce získá
městská část, ve které se zapojí do hlasování procentuálně nejvíc lidí, bonus
v podobě 50 tisíc korun pro další ročník. V pilotním roce tuto prémii získaly
Nové Dobrkovice. Pro druhý ročník
město navýšilo i celkovou částku na tři
čtvrtě milionu korun, které půjdou
z rozpočtu na projekty obyvatel.
Projekty, mezi kterými bude moci
veřejnost vybírat své favority, jsou zveřejněny na webových stránkách www.
rozpocet.KrumlovSobe.cz. Zde jsou
k dispozici i stručné anotace a mapy
s označením míst pro případné realizace
projektů. Jedinou městskou částí, kde
nebyl předložen projekt vhodný pro re-

alizaci v roce 2019, je Vyšný. Alokovaná
částka se tak pro tuto oblast přesouvá
do příštího roku.
Nyní přichází prostor i pro samotné
předkladatele. Je v jejich režii, aby motivovali sousedy k hlasování pro jejich
konkrétní projekt.

Jak hlasovat
Občané mohou hlasovat pouze pro
náměty ve čtvrti, kde mají trvalé bydliště. Princip hlasování spočívá v tom,
že hlasující má k dispozici sumu, která
odpovídá alokované částce pro danou
oblast. Hlasující může „utrácet – hlasovat“ pro jeden, dva či více projektů.
Celková suma jím vybraných projektů
však nesmí přesáhnout schválený rozpočet pro oblast. Aplikace sama upozorní,
pokud cena vybraných projektů bude
nad schváleným rámcem. Zda hlasující
upřednostní jeden velký projekt nebo tři
menší, to je na jeho rozhodnutí. Vítězný
projekt bude ten, který bude mít nejvíce
hlasů. Pokud se v dané oblasti do rozpočtu vejdou dva projekty, mohou být
uskutečněny oba.
Hlasování bude spuštěno elektronicky na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz
v odkazu HLASOVÁNÍ 1. listopadu
a potrvá do 15. listopadu 2018.
Čtěte dále na str. 2

Dotace Město Český Krumlov získalo dotaci na čtyři projekty z Programu
Regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón
Ministerstva kultury České republiky.
V městské památkové rezervaci se
jedná o projekt opravy úžlabí střechy
na budově radnice, kde bylo město podpořeno částkou 56 000 Kč. V městské
památkové zóně Plešivec pak byly podpořeny tři projekty zaměřené na restaurování kamenných božích muk na Plešiveckém náměstí. Konkrétně se jedná
o restaurování božích muk u čp. 271
– dotace ve výši 49 000 Kč, dále boží
muka u čp. 78 – dotace ve výši 40 000 Kč
a boží muka u čp. 74 – dotace ve výši
45 000 Kč. Restaurátorské práce jsou
prováděny dle jednotlivých restaurátorských návrhů.

Jednání
zastupitelstva

Termín jednání ustavujícího zastupitelstva nebyl do doby uzávěrky Novin
stanoven. Informace o datu konání bude
zveřejněna na www.ckrumlov.cz/obcan
a v denním tisku.

čtěte také...

4
Přesun autobusového nádraží

5
Soutěž Mladí fotografují památky

2
aktuality
Pokračování ze str. 1

Před samotným hlasováním se
uživatel musí zaregistrovat do aplikace. Tento úkon slouží pro kontrolu, že občan využil své možnosti
hlasovat pouze jednou a pouze
v příslušné čtvrti. Údaje všech zaregistrovaných uživatelů budou
následně telefonicky ověřeny.
Na rozdíl od loňského roku budou
registrační údaje stručnější a pro
uživatele bude celý úkon mnohem
komfortnější.
Město rovněž vyzývá k aktivní účasti v hlasování i veřejnost
z městských částí, kde byl k realizaci vybrán pouze jeden projekt.
Ta čtvrť, jejíž občané budou v hlasování procentuálně nejaktivnější,
obdrží zmiňovaný padesátitisícový
bonus.
Vítězné projekty budou oznámeny v prosinci 2018 a zahrnuty
do harmonogramu realizace v roce
2019. Podrobnější informace
k participativnímu rozpočtu jsou
k dispozici na webu www.rozpocet.
KrumlovSobe.cz Čtěte dále na str. 3

Projekty
podpořené
Jihočeským krajem
Lenka Kolářová

oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

Projekty V letošním roce byly
realizovány dva projekty za finanční pomoci Jihočeského kraje.
Prvním projektem je Podpora stanice pro psy v Českém Krumlově,
který je spolufinancován krajským
programem na podporu zařízení
pečujících o zvířata už několik let.
V letošním roce získalo město dotaci ve výši 40 000 Kč na veterinární
péči a veterinární léky a materiál.
Druhým projektem je Svodidlo
v ulici U Vlaštovičníku, které bylo
zřízeno pro zvýšení bezpečnosti
chodců a provozu, který je intenzivnější především v letních měsících
kvůli nedalekému kempu. Jihočeský kraj na tuto akci přispěl dotací
ve výši 170 280 Kč z programu
Bezpečnostní prvky na komunikacích. Celkové výdaje akce činily
260 148 Kč.
Podrobnější informace o projektech jsou k dispozici na webu
www.ckrumlov.cz/projekty.
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Dokončené investice ve městě
Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

Investice Město Český Krumlov
v říjnu tohoto roku zdárně dokončilo
realizaci dvou významných projektů,
na něž získalo finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního
programu.
První z ukončených projektů řeší celkové zateplení panelového domu na adrese Lipová 161, sídliště Mír, s cílem
zlepšit jeho tepelně-technické parametry a tím snížit jeho energetickou náročnost. Bytový dům byl postaven v roce
1987 jako ubytovna. Stav objektu byl
v důsledku zanedbávané údržby a jeho
stáří dlouhodobě neuspokojivý. V rámci

stavebních prací projektu došlo k zateplení obvodových konstrukcí, výměně
oken a dveří na obálce budovy a výměně střešní krytiny. Realizovaná opatření
vedou nejen k úspoře výdajů za vytápění a snížení emisí skleníkových plynů,
ale i ke zlepšení kultury bydlení. Díky
zateplení objektu se alespoň částečně
podařilo jeho architekturu změnit tak,
aby plnila nejenom funkční hledisko, ale
aby byla i z hlediska estetiky posunuta
do akceptovatelné podoby. Rekonstrukce stála přibližně osm milionů korun,
z toho dotace činila necelé dva miliony.
Druhým z projektů je nástavba,
přístavba a stavební úpravy objektu
Mateřské školy Za Nádražím. Projekt
primárně řešil nedostatečnou kapacitu
vzdělávacích a výchovných zařízení pro

děti předškolního věku v dané lokalitě.
V rámci stavebních prací projektu
byla jednak provedena nástavba nad přízemní částí objektu, jednak došlo k rozšíření pobytové místnosti jedné ze stávajících tříd a přístavbě šaten a únikového
schodiště. Budova mateřské školy prošla
celkovým zateplením. Díky stavebním
úpravám byla kapacita mateřské školy
navýšena o 28 dětí, podstatně se zlepšily
prostorové podmínky pro výuku a snížila se energetická náročnost objektu.
Projekt rovněž zahrnoval pořízení
nábytku a herního vybavení do rekonstruované a nově vzniklé třídy a úpravu
venkovního prostranství včetně doplnění venkovního herního multifunkčního
prvku. Celkové náklady na realizaci projektu jsou ve výši necelých dvacet milionů korun, z toho dotace činí přibližně
deset milionů.
Více informací o obou investičních
akcích naleznete na www.ckrumlov.cz/
projekty.

Úpravy v ceníku městské
autobusové dopravy
Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Ceník Od října platí pro cestující
v MHD města Český Krumlov nově
upravený ceník jízdného. Úpravy ceníku reagují na zavedení plošných slev
pro cestující v příměstské autobusové
dopravě, které byly nastaveny na všech
příměstských linkách od 1. září 2018
na základě vládního nařízení.

V příměstské autobusové dopravě
byla zavedena jednotná sleva 75 % místo původních slev (např. pro děti do 15
let, pro žáky 6–15 let, pro studenty
15–26 let, pro držitele ZTP/P apod.).
Ceník jízdného MHD Český
Krumlov slevy z příměstské autobusové dopravy reflektuje a zavádí stejně
výhodné jízdné pro některé skupiny
cestujících, aby byla situace pro cestující přehledná a cena vstřícná. Tato úpra-

va by měla také podpořit vyšší využití
MHD cestujícími.
Jízdné uhradí cestující ve vozidle u řidiče před započetím přepravy. V MHD
je možné zakoupit jízdné hotovostně
nebo bezhotovostně prostřednictvím
Dopravní karty – čipové karty s finančním kreditem ve formě elektronické
peněženky, vystavené ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.
Ceník jízdného MHD Český Krumlov, platný od 8. 10. 2018 na linkách 335001 a 335002

Jízdné

Jednorázové
hotovostní
a Přestupní
bezhotovostní*

Jednorázové
hotovostní
a Přestupní
bezhotovostní*

1. PÁSMO
1–4 km

2. PÁSMO
5–více km

Obyčejné jízdné

10 Kč

13 Kč

Zlevněné jízdné pro děti od 6 do 18 let**

2 Kč

3 Kč

Zlevněné jízdné pro studentyod 18 do 26 let***

2 Kč

3 Kč

Seniorské jízdné 65–70 let**

2 Kč

3 Kč

Pes

5 Kč

5 Kč

Zavazadlo – nad stanovený rozměr

5 Kč

5 Kč

* přestup do 45 minut od prvního odbavení, pouze s Dopravní kartou vystavenou dopravcem
** cestující 6-15 let bez prokázání věku, 15-18 let s OP, oficiálním dokladem s datem narození, žákovským
průkazem, senioři s OP, oficiálním dokladem s datem narození
*** na základě průkazu vystaveného dopravcem (a u studentů potvrzeného školou)

Vystavení Dopravní karty
Vystavení Dopravní karty pro seniory na 65 let věku

100 Kč
ZDARMA

Přeprava ZDARMA

jedno dítě do 6 let
senioři starší 70 let***
Kočárek s dítětem
ZTP, ZTP/P
Průvodce držitele průkazu ZTP/P včetně vodícího
psa
 Zavazadlo do rozměru 20 × 30 × 50 cm, tyčové
zavazadlo do délky 150 cm a do průměru 10 cm,
deskové zavazadlo do rozměru 80 × 100 × 5 cm,
nákupní taška na kolečkách a snadno přenosné
věci, které lze držet na klíně
 Zvíře v přenosné schráně s nepropustným dnem
do rozměru 20 × 30 × 50 cm






Jízdenka JIKORD+

Od 1. 7. 2015 je v platnosti jednodenní síťová
jízdenka JIKORD plus. Platí v uvedeném dni na
vybraných linkách na území Jihočeského kraje. Po
prokázání platné jízdenky JIKORD plus je přeprava
cestujících bezplatná. Jízdenka JIKORD plus se
nevztahuje na přepravu kol a zavazadel.

www.ckrumlov.cz/obcan
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Projekty k hlasování v jednotlivých městských lokalitách
Pokračování ze str. 1 a 2

DOMORADICE
Parkové a sadové úpravy
Na Lhotkách

Cílem projektu je zlepšení veřejného
prostoru, který vznikl uprostřed zástavby rodinných domů. Jde o vznik místa
pro příjemné posezení ve stínu stromů,
pro setkávání sousedů při pořádání tradičních akcí jako jsou Čarodějnice, Zahájení prázdnin, Zahájení školního roku
apod. Projekt představuje pořízení studie pro parkové a sadové úpravy daného
prostoru, nákup zeleně dle osazovacího
plánu, včetně výsadby, návozu dekorativního štěrku (kačírku) do prostoru
s umístěním velkých valounů vhodných
pro sezení.
Náklady: 80 000 Kč
Architektonické
uspořádání návsi

Cílem projektu je zpracování architektonické studie uspořádání a vybavení
návsi tak, aby sloužila v budoucnu k pořádání společenských akcí a umožňovala
setkávání obyvatel z Domoradic.
Náklady: 80 000 Kč

HORNÍ BRÁNA
Kovové cvičební prvky

Obsahem projektu je instalace venkovních kovových cvičebních prvků podél sportovních hřišť určených zejména
pro starší generaci. Vzhledem k finanční
náročnosti je navrženo umístění jednoho prvku zaměřeného na zlepšení koordinace pohybu, balanci a posílení těla,
např. prvek Back od dodavatele Lappset.
Náklady: 118 807 Kč

Sousedská slavnost

Uspořádání letní slavnosti pro obyvatele ulice Za Tiskárnou.

NOVÉ DOBRKOVICE
Rozšíření odpočinkového
místa u potoka

Projekt bude navazovat na nově vytvořené posezení s přírodním hřištěm
a přístupem k potoku, v rámci projektu
budou doplněny např. herní prvky.

Tyto akce pořádají obyvatelé Horní Brány z vlastní iniciativy, časových
možností a prostředků již několik let.
Pálení čarodějnic a Všesousedské pečení
brambor se koná každoročně na veřejném tábořišti (pozemek č. 611/7), Hornobránský koledníček se zde konal dva
roky a v loňském roce se poprvé uskutečnil v restauraci u rybníka Na Hrázi.
Náklady: 20 000 Kč
www.ckrumlov.cz/obcan

Sportovní hřiště
na sídlišti Vyšný

Projekt řeší úpravu stávajícího sportovního hřiště na sídlišti Vyšný. Projekt
se týká výměny branek a sítí a opravy
tyčí na síť pro volejbal a jiné hry. Dále se
opatří ochranné sítě za branky, aby míče
nepadaly mimo hřiště. Projekt také počítá i s umístěním dvou laviček na okraj
hřiště.
Náklady: 146 150 Kč

Náklady: 80 910 Kč
Vodorovné dopravní značení
v křižovatce u výjezdu
(u býv. ČSAD)

Bezpečnost provozu
v ulici Vyšehrad

Realizací vodorovného dopravního
značení se křižovatka na výjezdu z Nových Dobrkovice zpřehlední. Projekt je
vypracován.

Předmětem projektu je zpracování
studie dopravy v klidu a její následná
realizace. Vodorovné dopravní značení
v ulici Vyšehrad od křižovatky ulic Vyšehradská a Vyšehrad a organizace parkování v ulici Vyšehrad.

Náklady: 20 000 Kč

Náklady: 70 000 Kč

NÁDRAŽNÍ PŘEDMĚSTÍ

NOVÉ SPOLÍ

Lavičky na sídlišti Vyšný

Úprava sportovního hřiště

V rámci projektu je navrženo umístění soupravy lavic s úzkým stolem, příp.
samostatných lavic k jednotlivým domům.

Sportovní hřiště není zcela vyhovující a touto investicí se zlepší podmínky
pro sportující (místní děti, dospělí, turisté, vodáci...).
Úprava sportovního hřiště se týká
oplocení hřiště směrem k potoku
a k řece minimálně ze dvou stran, aby
nepadaly míče do řeky. Projekt navrhuje
vyčištění herní plochy, nalajnování čar
a drobné terénní úpravy.

Náklady: 45 000 Kč
Šňůry na prádlo
na sídlišti Vyšný

V rámci projektu je navrženo umístění pěti polí pro šňůry na prádlo. Stávající
stojky na šňůry po letech užívání padají
k zemi a jsou nevzhledné.
Náklady: 100 000 Kč

Hornobránský koledníček,
Pálení čarodějnic
a Všesousedské podzimní
pečení brambor

Náklady: 146 150 Kč

Náklady: 3 500 Kč

Veřejné osvětlení

Projekt navrhuje veřejné osvětlení u hřišť u Hornobránského rybníka
s propojením veřejného osvětlení v Polské ulici.
Náklady: 118 807 Kč

jména v mokru působí komplikace při
parkování.

Zpevnění ploch pro parkování
aut a výměna klouzačky

Předmětem projektu je především
zpevnění míst na okrajové části travnaté plochy, která jsou stabilně využívána
k parkování. Doplňkovým prvkem projektu je výměna poškozené dětské klouzačky na stejném místě.
Projekt je zaměřen na menší, ale intenzivně využívanou část travnaté plochy ve vlastnictví města, parc. č. 1516/1,
konkrétně před vchody 191 a 197 v ulici
Železniční. Zde tato travnatá plocha
bezprostředně přiléhá k příjezdové komunikaci a na mírně svažité části trávníku parkují stabilně vozidla obyvatel
ulice z důvodů nedostatečných parkovacích kapacit. V důsledku toho je trávník
poškozen až do stavu holé půdy, což ze-

Náklady: 50 536 Kč

PLEŠIVEC
Osvětlení garáží

Předmětem projektu je prodloužení
veřejného osvětlení u garáží na Plešivci,
u ulic Zvonková a Luční. V současné
době zde žádné osvětlení není a jeho
výstavba přispěje ke zvýšení bezpenosti
v této lokalitě.
Náklady: 155 897 Kč

a seniory získávají stále větší oblibu napříč všemi generacemi. Snadné a zábavné cvičení je dostupné všem, kteří dbají
o svůj zdravý životní styl. Prostor by měl
sloužit pro posilování, strečink, protahování, kondici či kruhový trénink. Své
tělo si procvičí jak zdatní sportovci, tak
i maminky na procházce s dětmi nebo
starší lidé. Realizace má ale také výchovný význam – starší mládež se učí zacházet s veřejným majetkem. Navrhovatelé
také předpokládají, že dojde ke zvýšení
bezpečnosti této věkové skupiny v městské části sídliště Plešivec a ke snížení
výskytu psychopatologických jevů, jelikož budou mít mladí smysluplné využití
volného času.
Vzhledem k finanční náročnosti budou realizovány 2-3 prvky, např. fitness
push-up či chodecký trenažer.
Náklady: 155 897 Kč

SLUPENEC
Přístupová cesta Slupenec
– Křížová hora

Oprava cesty ze Slupence od rybníčku směrem na Křížovou horu. Pozemek
je ve vlastnictví města Český Krumlov.
Cesta je v současné době zarostlá dřevinami a nelze použít pro přístup na Křížovou horu, v rámci projektu budou
dřeviny vykáceny a prořezány.
Náklady: 51 080 Kč

ŠPIČÁK
Dětské hřiště

Restart hřiště na Špičáku, tj. revitalizace hřiště v místě stávajícího, zaměření
na nejmenší děti do 3 let. V rámci participativního rozpočtu je navržena realizace nulté etapy, tj. umístění 2-3 dětských prvků, jako je houpadlo, kolotoč
či pískoviště, příp. oplocení prostoru.
Náklady: 81 857 Kč
Lavičky

Umístění čtyř kusů laviček v prostoru
sídliště Špičák.
Náklady: 40 000 Kč

Venkovní fitness hřiště

Knihobudka

Úsilí o vybudování venkovního fitness hřiště je další dílčí částí projektu
Revitalizace a rozšíření herních a odpočinkových zón v městské části sídl.
Plešivec, který byl předkládán v roce
2017 a setkal se s úspěchem v podobě
vybudování nových herních ploch. Venkovní fitness hřiště pro mládež, dospělé

Umístění knihobudky u autobusové
zastávky má podpořit čtení při cestování a smysluplně využít starší knihy pro
další čtenáře. Jedná se o budku, ve které jsou umístěny volně dostupné knihy.
Zájemce si může knihu půjčit, příp. vyměnit za jinou.
Náklady: 25 000 Kč
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Krumlov zpoplatní terminál pro zájezdové autobusy
Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Český Krumlov chystá od května
příštího roku zpoplatnění vjezdu
zájezdových autobusů na výstupní a nástupní terminál, tzv. bus-stopu na Chvalšinské ulici. Přistupuje tak k opatření efektivně
využívat potenciál města a z příjmů z cestovního ruchu financovat rozvojové projekty.

Prostřednictvím Českokrumlovského
rozvojového fondu (dále ČKRF) chystá město úpravu stávajícího systému
tak, aby narůstající počet autobusů, jež
využívají v Českém Krumlově terminál
bus-stop na Chvalšinské ulici, byl zpoplatněn. Zpoplatnění má několik důvodů. Poplatek má plnit regulační funkci,
město předpokládá, že dojde k omezení

krátkodobých návštěv turistů. Zároveň
město získá větší kontrolu a přehled
o počtu autobusů a turistů, kteří se pohybují po městě, přičemž bude mít nástroj k regulaci dalších vjezdů po naplnění kapacity. V neposlední řadě budou
příjmy z poplatků investovány do projektů a infrastruktury města.
„Zpoplatnění vjezdů zájezdových autobusů do turisticky atraktivních měst je dnes
ve světě běžnou praxí. Pro příklady nemusíme chodit daleko, například v Hallstattu
platí autobusy za využití terminálu 30
EUR, v našem partnerském městě v Itálii
v San Gimignanu je to 80 EUR. Vytvoření
systému výběru financí především z jednodenních organizovaných zájezdů je tak
stále největší příležitostí, jak regulovat návštěvnost města a rovněž jak získat další
zdroje pro rozvoj města,“ uvádí místostarosta Josef Hermann. Od května 2019
bude každý vjezd na terminál zpoplat-

něn částkou 750 Kč / 30 EUR. V praxi
to znamená, že za výstup a nástup cestujících do jednoho autobusu zaplatí
cestovní agentury 1500 Kč / 60 EUR.
Za rok by tak město mohlo inkasovat
15 až 20 milionů korun, které půjdou
na další investice ve městě.
„Třicet euro bude základní částkou
za využití terminálu, ale plánujeme zavedení zvýhodněných tarifů, například
pro vícedenní zájezdy nebo pro příjezdy
autobusů v ranních hodinách. Tato opatření by také měla napomoci rozprostřít
nápor turistů do celého dne,“ uvádí ředitel ČKRF Petr Troják. Kompletní ceník
bude k dispozici od ledna 2019 na www.
busparking.cz.
ČKRF se změnou zavedení poplatku plánuje i rekonstrukci stávajícího
prostoru bus-stopu na Chvalšinské
ulici. Na výstupním místě vybuduje
uzavřený plně automatický závorový

systém, který bude připojen do centrálního systému Parking. Dále nechá
upravit plochy, cestujícím budou k dispozici toalety, zastřešené čekání, lavičky, WIFI. V roce 2021 by pak měl být
otevřen zcela nový moderní terminál
v lokalitě za Polečnicí.
Každoročně přijede do Českého
Krumlova kolem patnácti tisíc zájezdových autobusů, které pro výstup
a nástup cestujících využívají současný
bus-stop terminál na Chvalšinské ulici.
Na území města totiž platí zákaz zastavení zájezdových autobusů mimo tento
určený prostor a také zákaz parkování
mimo vyhrazená parkoviště pro autobusy. V současné době je využití zastávky
bus-stop zdarma a autobusy platí pouze
za parkování na určených místech ve vyhrazených částech města.
Další informace budou k dispozici
na www.busparking.cz.

Autobusové nádraží se dočasně přesunulo na Špičák
Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Autobusové nádraží v Českém
Krumlově se na dva měsíce přestěhovalo do provizoria na Špičáku. Toto opatření iniciovala, zajišťuje a financuje dodavatelská
firma, která provádí rekonstrukci
nádraží. Cestujícím přinesla změna větší komfort a bezpečnost
než při provozu za probíhající
rekonstrukce terminálu. Po dobu
změny funguje pro cestující
na trase autobusové nádraží –
Špičák bezplatná doprava.

Přesun Práce na rekonstrukci nového dopravního terminálu probíhaly
s menšími omezeními souběžně s provozem autobusového nádraží, některé
technické a organizační komplikace
však způsobily skluz v plnění harmonogramu. S tím se dodavatel stavby vypořádává zvýšenou intenzitou prací, která
ovšem vyžadovala uvolnění prostoru
celého staveniště. Proto se v rámci zajištění lepšího komfortu a bezpečnosti pro
cestující přesunuly do 8. prosince 2018
všechny zastávky z autobusového nádraží do lokality Špičák.
Firma STRABAG a.s., která rekonstrukci provádí, připravila souběžně
kroky, aby zajistila cestujícím stejný
komfort jako na autobusovém nádraží.

Na Špičáku vznikly další čtyři sdružené zastávky s celkovou kapacitou
dvanácti autobusů, přesunula se sem
informační kancelář dopravců a přes
Chvalšinskou ulici na silnici I/39 vede
dočasný přechod pro chodce. Vše doplňuje informační systém. Zároveň je
zajištěna náhradní autobusová doprava
na trase Špičák – nemocnice – městský
úřad. V místě nových zastávek také funguje prodloužený provoz WC s průběžnou celodenní údržbou.
Dobu, po kterou bude plocha autobusového nádraží uzavřena, současně
využije Českokrumlovský rozvojový
fond k úpravám stávající nádražní budovy. Částečně bude vyměněno zasklení
haly, dojde k úpravám elektroinstalace
a vytápění objektu. Budou pořízeny
nové lavice, koše a nápojové automaty.
V neposlední řadě budou v hale osazeny
digitální informační tabule.
S uvedením nových jízdních řádů od
9. prosince 2018 budou cestující využívat
nové zastávky na krytých peronech na novém moderním dopravním terminálu.
Dodavatel stavby STRABAG a.s. se
omlouvá cestujícím a občanům Českého Krumlova za vzniklé komplikace
způsobené přesunem autobusových
zastávek, za ruch a zvýšený pohyb a dopravu v lokalitě Špičák.
Aktuální informace o dopravních
změnách na autobusovém nádraží
jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz.
www.ckrumlov.cz/obcan

Mladí fotografují památky
redakce
Soutěž Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska organizuje
ve spolupráci s Radou Evropy jedenáctý ročník soutěže Mladí fotografují památky, která je dnes jednou z největších
světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.
Soutěž je učena pro žáky a studenty
základních a středních škol, kteří mají fotografiemi vyjádřit hlavní myšlenky Dnů
evropského dědictví (www.ehd.cz).
Letos skvěle reprezentoval student českokrumlovského gymnázia Martin Sládek, který obsadil s fotkou Krumlova
2. místo a postupuje do mezinárodního
kola!
Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin
uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.

Krumlovák Martin Sládek se letos umístil
Foto: archiv SHS ČMS
na stříbrné příčce.

Soutěž není pouhou fotografickou
akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je
proto třeba vyhnout se námětům, které
přes svou možnou fotografickou zajímavost neodpovídají takovému záměru.

novinky
Účastníci vkládají fotografie přes
webové stránky www.historickasidla.cz.
Každý účastník může vložit maximálně
tři fotografie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou nebo tří fotografií musí
proběhnout najednou, tj., není možné
se zaregistrovat, vložit jednu fotografii,
odeslat a následně za několik dnů vložit
další fotografii.
Pro vkládání fotografií je uzávěrka
15. března 2019. Tématem je architektonické dědictví, zúčastnit se může mládež navštěvující školní zařízení. Věkový
limit je stanoven na 21 let.
Vítězové národního kola soutěže
budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském
sále16. dubna 2019 a postupují do mezinárodní soutěže. Těšit se mohou také
na zajímavé odměny.
Veškeré informace či dotazy směřujte na tel: 224 213 166 nebo na e-mail
info@shscms.cz .

Vznik Československa
pohledem kronikářů
redakce

Jak nenaletět
nekalým praktikám
redakce
Prevence Městská policie uvádí
v rámci programu prevence kriminality
divadelní hru na téma nekalých obchodních praktik. Divadelní představení určené nejen seniorům můžete navštívit
1. listopadu od 16.00 hodin v Městském
divadle Český Krumlov. Vstup na představení je zdarma.
Hrané scénky vycházejí z konkrétních případů řešených v minulosti policií a budou doplněny odbornými komentáři specialistů Policie ČR.
Realizace představení v podání divadelní skupiny PNUtí. Autorská tvorba,
improvizace, interakce, loutky, živá hudba, humor a specifická poetika poletují
vždy kolem. Co z toho vznikne? Jste
napnutí? Přijďte na PNUtí a uvidíte!
www.ckrumlov.cz/obcan
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Výstava Jak vnímali a dokumentovali vznik Československa kronikáři na Českokrumlovsku, ukazuje
výstava, kterou pořádá Státní okresní
archiv Český Krumlov. Ve Výstavním
sále v budově archivu na Plešivci si
můžete prohlédnout školní a obecní
kroniky českých a německých obcí
na území bývalých okresů Kaplice
a Český Krumlov. Samostatné stojany
jsou věnovány vzniku Českosloven-

ska, první světové válce a osobnostem
roku 1918.
Výstava věnovaná 100. výročí vzniku
Československé republiky je otevřena
až do konce roku 2018, a to v badatelské
dny nebo dle domluvy.
Výstava se koná od 8. října do konce
prosince 2018 a je věnovaná 100. výročí vzniku Československé republiky.
Místo výstavy Výstavní sál SOkA Český
Krumlov, Plešivec 228, otevřeno v badatelské dny nebo dle domluvy na tel.
380 724 032.

Václav Neckář přijíždí
s vánočně laděným koncertem
redakce
Koncert Nenechte si ujít koncert
Václava Neckáře v komorním prostředí
Městského divadla v Českém Krumlově.
Uslyšíte nejen nejslavnější hity této stálice české populární hudby, ale i skladby,
které nás v čase adventu příjemně naladí
do atmosféry letošních Vánoc. Za doprovodu skupiny Bacily vystoupí Václav
Neckář v Krumlově 7. prosince 2018.
Vstupné 520 Kč. Více info na webových
stránkách www.divadlo.ckrumlov.cz.

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc listopad jsme pro vás opět
připravili další novinky z fondů naší
knihovny. Pevně věříme, že si vyberete. A pokud vám tato nabídka
nestačí a chcete se podívat na další
novinky, navštivte webové stránky
www.knih-ck.cz a vyberte si z našeho on-line katalogu. Přejeme příjemné chvíle při čtení.
Follett, Ken: Ohnivý sloup

Historická sága od celosvětově oblíbeného autora. Příběh plný intrik,
vražd a zrady, ale také lásky, přátelství a naděje je zasazen do anglického městečka v době vlády Alžběty I.
Jurman, Olin: Na okraji temna

Špionážní román, jehož námět vychází ze skutečného případu nelítostného souboje britské rozvědky
s československým protivníkem
v Anglii v 50. letech minulého století.
Bešťáková, Eva: Růžový altán

Romanticky laděný příběh odehrávající se ve vzpomínkách hlavní
hrdinky od dob první republiky
do současnosti. Historická fakta
a reálie se prolínají s fiktivním dějem i autentickými prožitky citlivé
vypravěčky.
Mühlfeit, Jan – Novotná,
Kateřina: Odemykání
dětského potenciálu

Knižní zpracování stejnojmenného semináře, který vede světově
uznávaný kouč Jan Mühlfeit. Kniha
pomůže rodičům pochopit, v čem
jejich děti vynikají a jak je podpořit
v rozvíjení jejich silných stránek.
Rákosníková, Jiřina:
Studánko rubínko

Pedagožka Jiřina Rákosníková
vybrala písničky, říkadla, koledy
a další prvky lidové slovesnosti určené ke společnému zpívaní a hraní
s dětmi. Jiří Pavlica verše zhudebnil a se skupinou Hradišťan nahrál
na přiložené CD.
Taylor, Laini: Snílek Neznámý

První díl fantasy série pro mládež
s knihovníkem Lazlem v hlavní roli.
Kniha se loni stala jedním z knižních hitů na pultech světových
knihkupectví.
www.knih-ck. cz
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Petr Nárožný v talk show
redakce
Talk show Přestože se legendární
herec a komik Petr Nárožný v posledních letech věnuje především divadlu,
několikrát do roka nezapomene na své
fanoušky se svou zcela výjimečnou talk
show, se kterou nyní míří do Českého
Krumlova. 28. listopadu 2018 se v kině
Luna přesvědčíte, že má opravdu co
vyprávět! Petr Nárožný pozvedl svým
vynikajícím hereckým umem mnoho

televizních, filmových i divadelních rolí.
I když tento jedinečný herec, vynikající
bavič a moderátor už oslavil osmdesáté
narozeniny, stále je ve formě a dokazuje, že je pořád vynikajícím mistrem
slova. Přesvědčit se o tom můžete sami.
Nárožný je totiž vynikajícím bavičem
a moderátorem, což dokázal v mnoha
komických scénkách či v televizním
zábavném pořadu Zlatíčka. Vstupenky
na www.ticket-art.cz.

Předpremiéra pohádky Čertí brko v Luně
redakce
Premiéra Co se stalo v jedné pekelné pobočce, která má na starosti městečko Pytlov? Rozbilo se čertí brko!
A následkem toho, jak pravil rozčileně
samotný Lucifer: „Hříšníci hřešej a vy

víte prd!“ Okamžitě je třeba zjednat
nápravu. A co se ještě stane v nové
pohádce Čertí brko? To můžete vidět
na předpremiéře již 25. listopadu 2018
v krumlovském kině Luna. V hlavních
rolích se představí Judit Bárdos, Jan
Cina a Ondřej Vetchý.

17. 12. 2018 v 19.00

ČESKÝ KRUMLOV
ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA

JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ – SOPRÁN
JANA BOUŠKOVÁ – HARFA
PRAGA CAMERATA
Předprodej vstupenek:

www.tickteportal.cz; www.ckrumlov.cz/tickets

Vyhrajte vstupenky na koncert Heleny Vondráčkové

Infocentrum Český Krumlov, náměstí Svornosti 2,
381 01 Český Krumlov, tel.: 380 704 621

Soutěžte o 2 x dvě vstupenky na koncert Heleny Vondráčkové v Českém
Krumlově! Na adresu noviny@mu.ckrumlov.cz zodpovězte do 8. 11. 2018,
na jakém místě zahájila popová legenda turné s názvem Helena DNES.
Pokud se na vás usměje štěstí při losování, můžete se těšit na jedinečný hudební zážitek v prostorách Zámecké jízdárny. Do e-mailu uveďte jméno a adresu.

www.ckrumlov.cz/obcan
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Vzpomínka na Evu Davidovou
Ivan Slavík
Regionální muzeum v Českém Krumlov

Vzpomínka V pátek 21. září 2018
zemřela ve věku 85 let PhDr. Eva Davidová, významná osobnost české
etnografie, laureátka Ceny města Český Krumlov za rok 2005, která jí byla
udělena za celoživotní práci věnovanou
romskému etniku a za dlouholetou spolupráci s městem v oblasti mezilidských
vztahů a řešení soužití s romskou menšinou.
Eva Davidová se narodila v Praze,
vystudovala etnografii a dějiny umění
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a jako jedna z prvních v tehdejším
Československu se od roku 1955 začala
systematicky věnovat a publikovat své
poznatky o životě romských komunit
v Čechách, na Moravě a na východním
Slovensku. Od roku 1976, kdy se přestěhovala do Českého Krumlova a působila ve zdejším Okresním vlastivědném
muzeu (do roku 1991), zůstala tomuto
tématu věrná a díky své obdivuhodné
vědecké činnosti zanechala mimořád-

Eva Davidová.

Foto: archiv Regionálního muzea v ČK

ně cennou a mezinárodně respektovanou dokumentaci o způsobu života
Romů, jejich slovesné a hudební kultuře
v městském prostředí. Byla dlouholetou
spolupracovnicí Ústavu pro etnografii
a folkloristiku ČSAV, členkou mezinárodních vědeckých společností (International Romani Union, Gypsy Lore
Society) a v roce 1991 stála i u zrodu
Muzea romské kultury v Brně. Kromě
bohaté publikační činnosti předávala
své poznatky formou přednášek na čet-

ných univerzitách i formou dokumentárních a fotografických výstav, které
pokaždé vzbudily zasloužené uznání
a obdiv široké kulturní veřejnosti.
K jejím dalším vědeckým aktivitám
připojuje vzpomínku Petr Jelínek, emeritní ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově: „V těchto dnech dokončuji článek do Šumavské revue na téma
lidových vánočních her na Českokrumlovsku a mám před sebou tu část, která
připomíná tzv. chození Betlehemců v obci
Ostrov – Malšín. Chození s betlémem byl
zvyk, který si do těchto končin přinesli
noví osídlenci – reemigranti z Rumunska
– kolem roku 1947. V prosinci 1981 jej
v rámci celostátního výzkumného úkolu
Osídlování pohraničí zdokumentovala
tehdejší etnografka českokrumlovského
muzea PhDr. Eva Davidová. Tato dokumentace je dnes součástí muzejní sbírky,
stejně jako bohatství dalších témat, kterými se zabývala. Je nesmírně smutnou
skutečností, že již Evu Davidovou nebudu
moci se svým článkem, který mimo jiné
čerpá z výsledků její práce, seznámit. Čest
její památce!“

Městský úřad pořídil defibrilátor
redakce

Novinka Českokrumlovský městský
úřad je místem, kde neustále proudí
množství lidí, a protože k náhlé srdeční zástavě může dojít kdykoli a kdekoli,
zakoupil do vybavení automatizovaný
externí defibrilátor (AED), který tvoří
nedílnou součást základní neodkladné
resuscitace.
S výběrem defibrilátoru pomohli
pracovníci Českého červeného kříže,
kteří na městský úřad doporučili pořídit
přístroj Schiller FRED PA-1. Školením
k použití defibrilátoru provázel zaměstnance úřadu lektor Pavel Fošum z Českého červeného kříže, kterému za jeho

Foto: Petra Nestávalová

profesionální výklad, ukázky a přístup
patří velké poděkování.
Defibrilátor je nyní k dispozici na podatelně v přízemí městského úřadu
a v brzké době bude také zaregistrován
do mobilní aplikace Záchranka, která
nabízí ucelenou databázi všech veřejně

dostupných defibrilátorů v České republice. Aplikace využívá i Zdravotnická
záchranná služba (ZZS). Tato platforma
umožňuje vyhledávat nejbližší dostupný
AED a dále rozšiřovat jejich databázi.
V případě pozorovaného kolapsu postiženého je operátor ZZS na základě
znalosti polohy pacienta schopen zajistit
rychlou dostupnost přístroje AED.
AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě
řídí hlasovou nápovědou.
Defibrilátory disponují v Krumlově nejen sportoviště, ale koupi plánuje
i městské divadlo.

Bude v Krumlově hospic?
redakce
Hospic Město Český Krumlov srdečně zve širokou veřejnost na besedu o hospicové péči, která se bude
konat v úterý 27. listopadu 2018 od
17 hodin ve Velkém sále Klášterů Český
Krumlov. Přednášku povede a o své zkušenosti se podělí ředitel Hospice sv. Jana
N. Neumanna v Prachaticích Robert
www.ckrumlov.cz/obcan
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Huneš. Hlavním tématem bude, zda a za
jakých podmínek lze provozovat domácí hospic a kdo by se do projektu jeho
vzniku v Českém Krumlově zapojil z řad
profesionálů i dobrovolníků.
Hospic není poslední štací, ale spíše
poslední šancí. Přetrvává řada mýlek
a mýtů, čím hospic opravdu je. Není ani

nemocnicí, ani luxusní LDN, ani sanatoriem, ani domovem seniorů. Kde ostatní medicína končí, tam hospice teprve
začínají. Přestože hospice nedokážou
pacienty uzdravit, jsou místem, kde lidé
mohou nalézt ztracenou naději. Využijte proto příležitosti a přijďte se zeptat
na to, co vás o hospicové péči zajímá.

Partnerská
města se setkala
v Krumlově

Workshop robotiky na gymnáziu.

redakce

Foto: Jiří Šneider

Setkání Poslední zářijový víkend se
u nás kromě Svatováclavských slavností
konalo také setkání partnerských měst:
Českého Krumlova, Vöcklabrucku,
Hauzenbergu a Slovenj Gradce. Z každého města přijeli nejen zástupci z radnic, ale také skupiny hasičů, sportovců,
studentů a muzikantů.
Každá skupina měla připravený program, ve kterém si účastníci vyměňovali zkušenosti ze svých oborů. Vedení
jednotlivých měst diskutovala na téma
blackoutu, krizového řízení a připravenosti na mimořádné situace. V podobném stylu se neslo i setkání hasičů.
„Se zahraničními kolegy jsme diskutovali
o fungování profesionálních i dobrovolných hasičských sborů v ČR. Součástí byla
i ukázka techniky a vybavenosti stanice.
Pro kolegy jsme také připravili soutěž. Vzali jsme je na raft na Vltavu, kde jsme měli
zastávky s plněním úkolů, které souvisejí
s naší prací, jako překonání nejrůznějších
překážek apod.,“ uvedl Pavel Rožboud,
velitel krumlovského územního odboru
HZS Jihočeského kraje.
Skupina studentů zdokonalovala své znalosti z robotiky a fyziky
na workshopech organizovaných krumlovským gymnáziem. „Kromě konstrukce
dvourychlostního modelu auta, pokovování klíče a seznámení se s principy raketového inženýrství, jsme měli možnost spolupracovat a komunikovat se zahraničními
studenty,“ pochvaloval si spolupráci student Petr Pučil.
Stejně jako každý rok, i tentokrát
poměřili sportovci své síly na turnaji
ve volejbalu, kde Krumlováci skončili
na bronzové příčce.
Potlesky publika sklidili v Pivovarské zahradě i muzikanti z partnerských
měst, kteří se svými vystoupeními zpestřili program Svatováclavských slavností.
Společně strávený čas byl pro účastníky partnerského setkání velmi přínosný, přinesl nová poznání, zkušenosti
a otevřel další témata mezinárodní spolupráce pro následující roky.
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Tisícovka nových dubů a ovocný sad ve Vyšném
redakce
Výsadba Lesy města Český Krumlov
ve spolupráci se společností Schwan
Cosmetics CR vysadily v říjnu ve třech
lokalitách nové ovocné stromy a lesní
dřeviny. Prvním počinem byla rekonstrukce jabloňové aleje od zahrádkářské
kolonie na Horní Bráně směrem k psímu útulku. Tady bylo vysázeno dvacet
původních odrůd jabloní. Dalších dvacet jabloní je nově v místě nad bývalým
lomem ve Vyšném, kde byl založen
ovocný sad na pozemku města. Všechny ovocné stromy vypěstoval městský
zahradník.
Vedení společnosti Schwan Cosmetics CR projevilo zájem spolupodílet se
rovněž na obnově lesních porostů, aktuálně postižených kůrovcovou kalami-

tou. Lesy města ČK vytipovaly lokalitu
ve Vyšném, kde zaměstnanci společnosti Schwan Cosmetics CR vysázeli tisíc
sazenic dubu zimního.
„Velmi si vážíme spolupráce, která nám
byla nabídnuta. A to obzvláště v současné
době, kdy byl lesní majetek města postižen
kůrovcovou kalamitou. Potýkáme se jednak s nedostatkem pracovních sil, ale také
se značným úbytkem finančních prostředků způsobených poklesem cen prodávané
dřevní hmoty. Věřím, že naše spolupráce
se Schwan Cosmetics CR bude pokračovat
k oboustranné spokojenosti i v dalších letech,“ uvedl Miroslav Štoll, jednatel Lesů
města Český Krumlov.
Společnost Schwan Cosmetics CR
je největším světovým výrobcem dřevěných kosmetických tužek a při své
podnikatelské činnosti usiluje o rov-

Foto: archiv Schwan Cosmetics CR

nováhu mezi ekonomickými a environmentálními zájmy. Sázení stromů je
tak logickým krokem, kdy do přírody
vrací surovinu, kterou při své činnosti

spotřebovává. „Vloni jsme se v rámci naší
společenské zodpovědnosti zavázali vysadit jeden strom za každý jeden milion vyrobených kosmetických tužek. V minulém
hospodářském roce jsme tak vysadili sto
padesát stromů na místní přírodní památce Cvičák ve spolupráci s CHKO Blanský
les, na jejímž území naše továrna leží.
Protože tento závazek hodláme naplňovat
každoročně, oslovili jsme letos i Lesy města
Český Krumlov s žádostí o pomoc při výběru vhodné lokality,“ vysvětluje jednatel
Schwan Cosmetics CR Jaroslav Jírovec.
Do budoucna by společnost ráda
splnila závazek sázet stromy za tužky
i za uplynulých 17 let její činnosti, tento
rok má v plánu vysadit sto deset stromů v různých lokalitách města Český
Krumlov a tisíc kusů sazenic dubu nad
Vyšným.

Nově otevřena pivovarská prodejna
Pivovarská 27, Český Krumlov
Kontakt: brolnikova@pivovarck.cz
Historický pivovar Český Krumlov

• Prohlídky pivovaru
• Prodej sudového
i lahvového piva
• Upomínkové
předměty

„Srdcem
Jihočech“

DĚKUJEME

Vám za Vaše hlasy!
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