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slovo starosty

čtěte také...

Jednání se koná ve čtvrtek 31. srpna 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Českém Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. Online přenos 
sledujte na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Jednání zastupitelstva

Dalibor 
Carda

Začalo léto, teplo-
ty stouply na hra-
nici rekordů a na-
stal čas prázdnin 

a zaslouženého odpočinku. Bude-
me mít více času,  který věnujeme 
rodině, dětem a  mnoho z  nás se 
vypraví na dovolenou, kde načer-
páme sílu, ale i  inspiraci, jakým 
způsobem lidé žijí jinde.

Nicméně i  Krumlov se stane 
inspirativním místem. Prázdniny 
jsou dobou hudebních festivalů, 
akcí pod širým nebem, koncertů, 
divadelních představení a  dalších 
kulturních a sportovních zážitků. 

Mnoho Krumlováků bude mít 
však napilno, třetina z nich pracu-
je v  cestovním ruchu a  turistická 
sezóna je pro mnoho zaměstnan-
ců časem, kdy musí tvrdě praco-
vat. Kvalita a  nabídka služeb se 
zlepšuje a hodnocení návštěvníků 
města je v  poslední době velmi 
dobré. Mám radost, že počet vad 
na  kráse se zmenšuje a  zákoutí 
Krumlova jsou v  očích hostů jed-
noduše krásná. 

Stejně krásná by měla být 
i místa pro bydlení našich občanů 
na  sídlištích. V  plánu jsou proto 
opravy mnoha míst v  těchto lo-
kalitách, které se daří postupně 
zkrášlovat. Prázdniny jsou také 
každoročně využívány i  k  inves-
tičním opravám ve  školách, aby 
prostředí pro děti a mládež odpo-
vídalo současným požadavkům 
na moderní a bezpečnou výuku.

Při každodenním průjezdu 
městem se však mnohdy divím, 
jak si dokážeme veřejná prostran-
ství zošklivit různými odpadky 
a vandalismem. Peníze, které měs-
to musí investovat do úklidu nele-
gálních skládek a oprav mobiliáře, 
by se daly jistě využít efektivněji, 
třeba na  zmíněné úpravy míst 
k životu obyvatel. 

Přeji všem krásnou dovolenou, 
krásné prázdniny a mnoho inspi-
rativních zážitků!

Participativní rozpočet 
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Sezóna relaxace a hrátek u vody se naplno rozjela a místem, kde naleznou vyžití rodiny s dětmi, sportovci i milovníci slunečních pa-
prsků je v Českém Krumlově právě Hornobránský rybník. Tato lokalita prošla před třemi lety kompletní revitalizací, a stala se tak v parných letních 
dnech hojně vyhledávaným místem Krumlováků. Návštěvníkům je tu k dispozici písečná pláž, dvě sportovní a jedno dětské hřiště, občerstvení, 
sociální zařízení a v neposlední řadě špičková kvalita vody, která pravidelně prochází odbornými rozbory. Čtěte dále na str. 3      Foto: Petra Nestávalová

Hornobránský rybník nabízí osvěžení

redakce

Ú  V současné době je 
v rámci pořizování nového územního 
plánu Českého Krumlova zpracová-
ván NÁVRH jeho řešení. Zároveň 
jsou stále přijímány podněty a  poža-
davky na  řešení nového územního 
plánu, které budou v rámci zpracování 
NÁVRHU vyhodnocovány či zohled-
ňovány.

Příjem podnětů a  požadavků 
na  řešení území v  novém územním 

plánu Českého Krumlova bude 
ukončen k 31. červenci 2017.

Podněty a  požadavky doručené 
po tomto datu nebudou při zpracování 
NÁVRHU řešení nového územního 
plánu zohledněny.

Podněty, připomínky a  požadavky 
bude možné podávat posléze k obsahu 
NÁVRHU řešení nového územního 
plánu po  jeho zveřejnění na  úřední 
desce a webu města v rámci tzv. společ-
ného jednání. O zveřejnění NÁVRHU 
bude veřejnost včas informována.

Požadavky k územnímu plánu 
zasílejte do konce července

Mezinárodní hudební festival 
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www.ckrumlov.cz/obcan

červenec–srpen 2017

aktuality

DOTACE I MĚSTSKÝ ÚŘAD I MĚSTO

Lenka Kolářová
oddělení rozvoje 

a kontroly veřejných zakázek

I. Budova ZŠ Linecká 
– pokračující VII. etapa 
– výměna oken
Jde o  pokračování několikaletého 

projektu, jehož cílem je výměna oken 
v budově ZŠ Linecká. V této etapě bu-
dou stávající okna panelákového typu 
vyměněna za  okna provedená dle pů-
vodního historického členění. Celkové 
předpokládané náklady projektu činí 
383 666 Kč a Jihočeský kraj na tento pro-
jekt schválil dotaci ve výši 100 000 Kč. 

II. Podpora stanice pro psy
Tento projekt je cílen na  podporu 

místního útulku. Ta se týká veterinár-

ní péče o umístěná zvířata. Do útulku 
lze umístit toulavá a  opuštěná zvířata 
odchycená v  katastru města Český 
Krumlov a  týraná zvířata, která byla 
odebrána svým majitelům. Dotace 
na  podporu útulku byla schválena 
ve výši 40 000 Kč.

III. Zábradlí Pivovarská ulice
V Pivovarské ulici se podél místní ko-

munikace č. 16b nalézá zábradlí, které je 
v havarijním stavu, nevyhovuje předpi-
sům a nepůsobí esteticky. Toto zábradlí 
bude vyměněno za nové včetně opravy 
bezpečnostního odstupu zvýšenou 

obrubou. Předpokládané náklady 
projektu jsou ve  výši 495  351 Kč a  Ji-
hočeský kraj poskytl dotaci ve  výši 
200 000 Kč.

IV. Výměna čerpací 
stanice odpadních vod 
v Novém Spolí
Cílem projektu je vyhotovení projek-

tové dokumentace pro projekt Výměna 
čerpací stanice odpadních vod v  No-
vém Spolí, který bude realizován do tří 
let od  vyhotovení této dokumentace. 
Předpokládané výdaje projektu činí 
69 575 Kč a Jihočeský kraj poskytl do-
taci ve výši 30 000 Kč.

V. Projektová dokumentace
na cyklostezky a cyklotrasy
v Českém Krumlově
Cílem projektu je pokračování v plá-

nování cyklodopravy na  Českokrum-
lovsku a  navázání na  zpracovaný Cy-
klogenerel pro ORP Český Krumlov, 
abychom mohli v  co nejbližší době 
zahájit fyzickou realizaci = výstavbu 
plánovaných cyklistických cest, které 
propojí centrum města s blízkým oko-
lím a umožní tak další navázání na plá-
nované trasy – a do budoucna tak také 
propojit sídla na řece Vltavě. Přínosem 
projektu bude zajištění dalšího způso-
bu dopravy pro místní občany a turis-
ty, ať už na  cestě za  městnáním (např. 
Kájov – Český Krumlov) nebo na cestě 
podél řeky Vltavy (Loučovice – Čes-
ký Krumlov – Zlatá Koruna). Celko-
vé náklady projektu činí 515  000 Kč 
a  Jihočeský kraj poskytl dotaci ve výši 
150 000 Kč.

redakce 

N Komplikovaná 
správa a  údržba, časté výpad-
ky i  zastaralá technologie stály 
za  kompletní obměnou vyvoláva-
cího systému na  Městském úřadu 
v  Českém Krumlově. Ve  vstupní 
hale budovy v  Kaplické ulici fun-
guje nyní zbrusu nový panel, jehož 
součástí jsou dvě přehledové obra-
zovky pro občanské průkazy/ces-
tovní doklady a  dopravní agendy, 
které navigují klienta na  přepážku 
a umožňují zobrazovat další užiteč-
ný obsah. „Obnovou prošel i  online 
rezervační systém, je víc intuitivní pro 
uživatele a  zároveň efektivnější pro 
správu," doplňuje novinky z  mo-
dernizace úřadu tajemník Radim 
Rouče. 

Přes systém mohou uživatelé 
také monitorovat fronty u  přepá-
žek, skutečnou dobu čekání i počet 
obsluhujících přepážek. Data jsou 
na webu aktualizována každou mi-
nutu. Elektronické objednávky jsou 
u  obyvatel velmi oblíbené, na  jaře 
úřad několikanásobně navýšil jejich 
kapacitu, u  občanských průkazů 
a cestovních dokladů je možná re-
zervace po 20 minutách, u registru 
řidičů po 15 minutách a na registru 
vozidel po 30 minutách. 

Po  rozšíření úředních hodin 
a zavedení platby kartou na poklad-
ně je tato inovace dalším krokem 
ve zkvalitňování služeb českokrum-
lovského městského úřadu.

Schválené dotace 
z Jihočeského kraje pro rok 2017
Na začátku roku pracovalo oddělení rozvoje a kontroly veřejných 
zakázek na několika žádostech o dotace z dotačních programů 
Jihočeského kraje. V uplynulých měsících byly žádosti vyhodnoceny 
a město Český Krumlov započalo realizaci schválených projektů.

Nový vyvolávací 
a rezervační systém 
na městském úřadu

Lenka Kolářová
oddělení rozvoje a kontroly 

veřejných zakázek

 
P V polovině června podalo 
město Český Krumlov žádost o dota-
ci do  58. výzvy Operačního progra-
mu Zaměstnanost (OPZ) na  projekt 
„Chytře řízené město Český Krum-
lov“. Zmíněný projekt naváže na stra-
tegické plánování, které v  Českém 
Krumlově aktuálně probíhá.

Hlavním cílem projektu je plynule 
navázat na  rozvojové priority města, 
které jsou zakotveny ve  strategických 
dokumentech tak, aby stanovené cíle 

byly naplněny co nejdříve, co nejúčel-
něji a  aby docházelo k  synergii mezi 
všemi dotčenými odvětvími. K  tomu-
to účelu bude vypracována Koncepce 
Smart City, která zajistí ucelený pohled 
na navzájem se prolínající témata z od-
borného hlediska, které doplní pohled 
obyvatel města, kteří své názory vyjád-
řili při přípravě strategického plánu. Ve-
dle této koncepce bude dále zpracována 
Komunikační strategie města Český 
Krumlov, která má napomoci najít po-
stup komunikace města s veřejností, jak 
bude veřejnost a další klíčoví aktéři in-
formováni o klíčových aktivitách města 
a jakým způsobem se mohou do proce-

su zapojit. V neposlední řadě je do to-
hoto projektu zahrnuta i Koncepce pěší 
zóny, která má za  pomoci „chytrých“ 
řešení vyřešit problémy, se kterými se 
pěší zóna potýká.

 V  rámci projektu budou vytvořeny 
Strategie městského úřadu a Personální 
strategie úřadu, které bude doprovázet 
optimalizace procesního řízení a  zajiš-
tění kvalitních lidských zdrojů. Tímto 
dojde k  vytvoření uceleného systému, 
který umožní zefektivnění řízení nejen 
městského úřadu, ale i města.

V  případě schválení projektu bude 
z operačního programu poskytnuta pod-
pora 95 % celkových nákladů projektu.

Krumlov chytrým městem
Jste organizační, komunikativní, 

kosmopolitní typ? 
Baví vás cizí jazyky? 

Pak Infocentrum Český Krumlov 
hledá právě vás na pozici 

referenta cestovního ruchu. 
Místo je vhodné i pro absolventy.

Požadavky: SŠ vzdělání, 
NJ + AJ na komunikativní úrovni, 

fl exibilita.
Nástup od 1. srpna 2017, pracovní 

poměr na dobu určitou.
Strukturovaný životopis zasílejte 
na offi  ce@ckrumlov.info, další 

informace poskytne na tel.: 
736 757 931 Michaela Picková, 

vedoucí infocentra.

Pracovní
příležitost

Foto: archiv městaZŠ Linecká  
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Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Pokračování ze str. 1

R V polovině května začala 
příprava na  léto, kromě běžné údržby 
a  sekání trávy kolem rybníka prošly 
úpravou také povrchy na  hřištích. Pro 
sportovce je tu k  dispozici jedno bea-
chvolejbalové a  jedno šotolinové uni-
verzální hřiště pro míčové hry. „Rozšířili 
jsme dětské hřiště o  prvky pro nejmenší 
návštěvníky, byly vysazeny nové stromy 
pro vytvoření přirozeného stínu, městské 
lesy dodají v  brzké době písek na  pláž 
a plánujeme také doplnění vodních atrakcí 
pro děti, které tu zatím chybí,“ vyjmeno-
vává novinky Martin Tomka z městské 

společnosti PRO-SPORT ČK, která se 
o rybník a jeho okolí stará. 

Hornobránský rybník se může 
pochlubit špičkovou kvalitou vody, 
kterou pravidelně jednou za  čtrnáct 
dní, v  tropických dnech pak jednou 
za  týden, ověřuje a  testuje akredito-
vaná společnost. „Za tři roky existence 
nebyla ani jednou zhoršená kvalita vody 
díky tomu, že máme posílenou vodoteč 
z  kaskády rybníků Sebevrahů. V  pří-
padě potřeby pustíme vrt a  zásobujeme 
rybník čistou vodou,“ upřesňuje Martin 
Tomka.

Průzračně modrou vodu jako 
v  umělých bazénech tu však nelze 
očekávat. Rybník zůstane rybníkem 
i s jeho přirozeným ekosystémem. 

Ze světa fauny je proto třeba počítat 
s přítomností kachen. Ta závisí na vo-
dácké sezóně, na jejím vrcholu se totiž 
kachny z řeky stěhují do klidných vod, 
a nejbližší nacházejí právě tady. V Hor-
nobránském rybníku také žije škeble 
rybničná, která je indikátorem čistoty 
vody, neboť je velmi citlivá na dusíkaté 
látky a chemikálie. „Je to přísně chráně-
ný mlž.  Návštěvníci velmi často škeble 
sbírají a  násilně otvírají, což je zakázá-
no!“ upozorňuje Martin Tomka. 

U rybníka rekreanti naleznou 
vše, co by nemělo ke komfortnímu 
koupání chybět – převlékárny, spr-
chy s  pitnou vodou, WC, restauraci 
s venkovním posezením a vyhrazené 
parkoviště.

Hornobránský rybník se může 
pochlubit špičkovou kvalitou vody

redakce

P Městský úřad obdržel něko-
lik desítek projektových záměrů, které 
obyvatelé podávali prostřednictvím 
online formuláře, nebo vyplněním jeho 
papírové podoby. Tu bylo možné vha-
zovat do připravených boxů na několika 
místech ve městě.

„Investiční projekty musely být navrže-
ny v souladu s územním plánem a realizo-
vány na  majetku města s  využitím vyčle-
něných fi nancí pro danou městskou část,“ 
jmenuje podmínky participativního 
plánování místostarosta Josef Hermann. 
Některé z podaných podnětů neodpoví-
daly pravidlům, nebyly například navr-
ženy na majetku města, nebo mnohoná-
sobně převyšovaly daný rozpočet. Tyto 
projekty proto město muselo vyřadit 
z hlasování veřejnosti, protože jsou ne-
realizovatelné.

V  doručených námětech, které spl-
ňovaly dané podmínky, se objevují 
zejména požadavky na  vybudování 
dětských hřišť v Novém Spolí nebo No-
vých Dobrkovicích, kde taková místa 
rodiny s  dětmi postrádají. Obyvatelé si 

přejí rozmístění nových laviček po měs-
tě, zvýšení počtu odpadkových košů 
na  sídlištích nebo revitalizaci prostoru 
Za Nádražím, který je v současné době 
v  neutěšeném stavu. Náměty se týkají 
pořádání farmářských trhů, vytvoření 
odpočinkových a  piknikových zón pro 
občany nebo zbudování venkovního fi t-
ness v Jelení zahradě.

„Od  jednoho obyvatele přišel návrh 
na  opravu fontánky v  Linecké ulici, do-
tyčný přidal komentář, že ji z  dětství 
pamatuje ještě jako funkční a rád by tuto 
vzpomínku dopřál i svým dětem,“ dopl-
ňuje nejrůznější pohnutky obyvatel 
k  podávání návrhů starosta Dalibor 
Carda. 

Z oblasti moderních technologií do-
razil také návrh na umístění chytré lavič-
ky, která uživatelům nabízí možnost na-
bití telefonu nebo připojení k internetu 
zdarma, takové lavičky mají k dispozici 
například v Písku. Další návrh inspirova-
ný jihočeským městem se týká instalace 
mlžítka. Na Velkém náměstí ve Strako-
nicích slouží obyvatelům konstrukce, 
která vytváří mlhu a příjemně osvěžuje 
v parných dnech. 

Další postup
Druhý prázdninový měsíc má měst-

ský úřad na  posouzení námětů z  hle-
diska jejich realizovatelnosti. Do  25. 
července 2017 se uskuteční veřejné 
setkání s  předkladateli námětů. Cí-
lem setkání bude projekty představit, 
objasnit, příp. se mohou projekty 
s  obdobným záměrem spojit, tak aby 
si nevytvářely zbytečnou konkurenci. 
O  přesném termínu setkání budou 
předkladatelé informováni s  dostateč-
ným předstihem. Město plánuje, že 
uspořádá v  této souvislosti tři setká-
ní – na  městském úřadě v  Kaplické 
ulici (pro projekty z  lokalit Slupenec, 
Plešivec, Nové Spolí, Horní Brána), 
na  Základní škole TGM (pro lokality 
Latrán – Špičák, Nové Dobrkovice) 
a  Základní škole Za  Nádražím (pro 
lokality Domoradice, Nádražní Před-
městí, Vyšný).

V  první polovině září se pak usku-
teční prezentace projektů, vhodných 
k  realizaci, široké veřejnosti. Město 
vysvětlí případné selekce projektů či 
doporučí úpravy. Po  této prezentaci 
bude zahájena propagační kampaň pro 
hlasování. Kampaň mohou podpořit 
sami navrhovatelé jakoukoli vhodnou 
formou, ze strany města bude vyzvá-
na veřejnost k  hlasování pro projekty. 

Hlasování bude pouze elektronickou 
formou (opět přes webovou aplikaci). 
Nicméně na  radnici i  na  úřadě budou 
vyčleněny dny a hodiny pro ty, kteří by 
chtěli podpořit některý z projektů a ne-
mají vlastní možnost. Podpořit projekt 
v  dané městské části mohou pouze 
občané, kteří mají v  konkrétní lokalitě 
trvalé bydliště.

Hlasování obyvatel o  vítězných 
projektech bude ukončeno v  polovině 
listopadu. Poté, co veřejnost rozhodne 
o vítězných projektech, ty budou před-
loženy zastupitelstvu ke  schválení a  za-
pracovány do  návrhů rozpočtu na  rok 
2018. 

Vítězný projekt v  dané lokalitě 
je ten, který získá největší podporu 
od  veřejnosti (trvale bydlící). Pokud 
by celkové náklady vítězného projektu 
byly nižší než alokovaná částka v dané 
lokalitě, mohou být nevyčerpané pro-
středky (podle výše zůstatku) použity 
pro realizaci jiného projektu ve stejné 
lokalitě. V  opačném případě budou 
nevyčerpané prostředky převedeny 
jako rezerva do  participativního roz-
počtu konkrétní lokality následujícího 
roku.

Podrobnější informace k  partici-
pativnímu rozpočtu jsou k  dispozici 
na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz 

Krumlováci si přejí chytrou lavičku, 
dětské hřiště nebo mlžítko.
O vítězných projektech rozhodnou na podzim
Do konce června zasílali obyvatelé návrhy projektů, jak a čím by 
si přáli zvelebit a upravit okolí z peněz participativního rozpočtu. 
Ten je prvním projektem nového strategického plánu, který vzniknul 
v loňském roce ve spolupráci s občany.

redakce

I Přes jeden milion korun 
činí úspora při realizaci rekonstrukce 
parkoviště U Zelené ratolesti na Plešiv-
ci, a díky tomu se odbor investic může 
pustit do  dalších oprav ve  městě. Od-
stranění havarijního stavu rozvodů se 
dočká Základní škola Plešivec, nový ná-
těr dostane ocelová konstrukce zimního 
stadionu, v kině Luna bude odstraněna 
havárie plynu a nové elektrorozvody bu-
dou instalovány na náměstí Svornosti.

Za ušetřené peníze 
nové investice
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KNIHOVNA I OCENĚNÍ I AKCE I INZERCE

novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na  nadcházející letní období jsme 
pro vás připravili další novinky z fon-
dů naší knihovny. Prázdniny jsou ča-
sem dovolených, odpočinku a  chvil 
strávených s  dětmi či přáteli. Pro 
oddych a zábavu jsou určeny i spole-
čenské deskové hry, které nově nabí-
zíme v knihovně k vypůjčení. Zde je 
několik tipů.

FOTBAL 2 v 1 
Dvě různé fotbalové hry s fi gurkami 
fotbalistů, které je možné ovládat 
prsty a střílet jimi míč do soupeřovy 
branky. Určeno dětem od 3 let.

KAREL IV.
Zábavná hra o životě ve středověké 
Praze a okolí poučí jak dospělé, tak 
školou povinné děti cca od 8 let.

OSADNÍCI Z KATANU
Svižná hra, při níž hráči zabydlují 
opuštěný ostrov. Dobrodruzi od 
10 let přitom musí uplatnit strate-
gický um i obchodního ducha.

www.knih-ck.cz

Jan Vaněček
českokrumlovský spisovatel

O Mezi umělci, kterým Nada-
ce Život umělce udělila jako poděkování 
za celoživotní uměleckou činnost Senior 
prix za  rok 2016, byl také známý krum-
lovský hudebník, hráč na  tubu Břetislav 
Kočička (1937). Tohoto ocenění se do-
stalo například herečce Janě Hlaváčo-
vé, zpěvačkám Haně Zagorové a  Marii 
Rott rové, hudebníkovi Jiřímu Stivínovi 
a také Krumlovačce, operní režisérce Inge 
Švandové Koutecké.

Je rozený Hanák, od Přerova. Jako kluk 
se učil hrát na housle, na trumpetu a po-
zoun. Studoval pak na vojenské hudební 
škole v  Liberci hru na  tubu. Po  skonče-
ní dostal umístěnku k  vojenské kapele 
do Prešova. Po půl roce se s bývalým spo-
lužákem, který byl Slovák a dostal umís-
těnku k  posádkové hudbě do  Českého 
Krumlova, dohodli a požádali o záměnu. 
Vyšlo to. Pan Kočička zakotvil v  našem 
městě, oženil se a  založil rodinu. Když 
byla posádková hudba přemístěna do Bu-
dějovic, dojížděl tam. „V roce 1970 jsem 
si zažádal o propuštění do civilu a bylo mi 

vyhověno. Působil jsem v orchestru Jiho-
českého divadla jako tubista až do sedm-
desáti let. Byla to výborná parta.  Hrával 
jsem také v jihočeské divadelní dechovce, 
v žesťovém kvintetu a absolvoval mnoho 
výchovných koncertů a vystoupení doma 
i v zahraničí. Účinkoval jsem také s Iglo-
vankou i s dalšími dechovkami a nahrával 
s  nimi v  rozhlase. Od  roku 1971 jsem 
ještě na  poloviční úvazek učil v  krum-
lovské hudební škole hru na  žesťové 
nástroje až do roku 2005.  Někdy to byl 
fofr, od rána až skoro do půlnoci jsem byl 
zapřažen a  vracel se domů utahaný jako 
kůň,“ zavzpomínal při našem rozhovoru 
a  pousmál se s  dovětkem: „ale nestěžu-
ji si, naopak, byly to pro mne příjemné 
chvíle. Když jsem jel autem, zpíval jsem si 
rád známé árie z  oper a  operet. To mne 
osvěžilo.“ 

Letos v  říjnu oslaví pan Břetislav Ko-
čička osmdesátku. Je stále čilý, usmě-
vavý a  pro svou mimořádně pozitivní 
osobnost, vlídnost a smysl pro humor se 
stále těší velké oblibě mezi muzikanty. Je 
členem Unie orchestrálních hudebníků 
ČR, která ho na ocenění Senior prix no-
minovala. 

Významné ocenění 
českokrumlovského hudebníka

Martina Bodláková
Bára Hudečková

S V  sobotu 16. září 2017 
proběhne již třetí ročník Zažít Krum-
lov jinak – sousedské slavnosti, která 
oživuje vždy jednu z ulic v centru města 
a  vnáší do  něj jedinečnou, přátelskou 
a  inspirativní atmosféru. Rádi bychom 
vás letos opět vyzvali k zapojení, do pro-
gramu může přispět kdokoliv a s čímko-
liv. Hrajete na foukací harmoniku? Rádi 
si vás poslechneme! Vyrábíte si doma 
kosmetiku a chcete se o svůj um podě-
lit? Paráda, ozvěte se nám! Cestovali jste 
na  zajímavá místa a  máte chuť o  tom 
povyprávět? To bude určitě spoustu lidí 
zajímat!

Neváhejte se nám ozvat s  vlastní-
mi nápady, fantazii se meze nekladou! 
Těšíme se! Ozvěte se nám na e-mail 
zazitkrumlov@gmail.com.

Zažít Krumlov 
jinak – zapojte se!

Foto: Jiří Šneider
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K Letní prázdniny budou 
v Českém Krumlově zakončeny nevšed-
ním hudebním zážitkem. Ke  společné-
mu vystoupení se spojí dvě legendy české 
hudební scény Bratři Ebenové a Robert 
Křesťan & Druhá tráva. Koncert se 
uskuteční 3. září 2017 v Zámecké jízdár-
ně. Český Krumlov se společně s Brnem 
a Prahou stane jedním ze tří míst, která 
toto mimořádné vystoupení nabíd-
nou. Koncert proběhne u  příležitosti 
25. výročí zapsání města Český Krumlov 
na Seznam světového kulturního dědic-
tví UNESCO. Pořadatelem je Vlašský 
dvůr Český Krumlov s.r.o., partnerem 
koncertu je město Český Krumlov
www.ckrumlov.info

redakce

O Za  svoji píli, pracovitost 
a aktivity, které přispívají k rozvoji živo-
ta v  Českém Krumlově, získali minulý 
měsíc ocenění podnikatelka Helena 
Plachtová a kolektiv pracovníků Centra 
pro pomoc dětem a mládeži.

Z osmi nominací, které byly doruče-
ny na  radnici, rozhodlo zastupitelstvo 
města udělit dvě Ceny města Český 
Krumlov za  rok 2016. „Udílení Ceny 
města je pro nás chvilkou zastavení a za-
myšlení nad tím, jaké počiny se ve městě 
povedly uskutečnit a  kdo za  nimi stál. 
V poslední době se v Českém Krumlo-
vě rozvinula spousta občanských incia-
tiv, ve kterých pracují aktivní lidé, kteří 
chtějí pro město něco udělat, a  právě 
pro ně je toto symbolické poděkování 
určeno,“ přiblížil smysl ocenění starosta 
Dalibor Carda. 

Za  významný přínos ke  kulturně 
společenskému životu ve  městě získala 
ocenění českokrumlovská podnika-
telka Helena Plachtová. Záběr aktivit 
Heleny Plachtové je skutečně široký+ 
organizuje festival Krumlovské podzim-

ní recitály, pořádá koncerty věhlasných 
interpretů v  synagoze a  Vlašském dvo-
ře, výstavy, společenská setkání, pečuje 
o nemovité kulturní památky, poskytuje 
služby v  oblasti gastronomie a  ubyto-
vání. „Po  jejím příchodu do  Českého 
Krumlova se udála úžasná změna, Hele-
na Plachtová začala připravovat pro oby-
vatele nové kulturní zážitky, které nepře-
hlédnutelně obohacují život ve  městě,“ 
doplnil starosta Dalibor Carda. „Chtěla 
bych poděkovat osudu za příležitost být, 
žít a  pracovat v  tak nádherném městě 

jako je Český Krumlov. Jsem velmi hrdá, 
že jsem občankou Českého Krumlova,“ 
vyjádřila své pocity k  ocenění Helena 
Plachtová.

Za  dvacet let mimořádně užitečné 
a  prospěšné činnosti v  prevenci spole-
čensky patologických jevů u dětí a mlá-
deže a  pomoci sociálně znevýhodně-
ným a  zdravotně postiženým dětem se 
druhým držitelem Ceny města se stala 
organizace Centrum pro pomoc dětem 
a  mládeži. Obecně prospěšná společ-
nost provozuje informační a  poraden-

skou činnost, zajišťuje školení, kurzy, 
přednášky, kulturně výchovné projekty 
a další aktivity související s problemati-
kou a zájmovými oblastmi dětí a mláde-
že. „V Centru se dobrovolní pracovníci 
věnují s  neúnavnou péčí dětem, které 
potřebují pomoc v  těžkých chvílích. Je 
to vzácná organizace, která vykonává 
nesmírně záslužnou a  důležitou práci,“ 
vyzdvihl činnost Centra starosta. Vstříc-
nost města k  projektům Centra ocenil 
jeho ředitel Vlastimil Kopeček: „Vždy 
jsme cítili podporu představitelů města 
k  naší činnosti, Cena města nás velmi 
těší.“

Slavnostní předávání doprovodil 
koncert Ivy Marešové, Aliaksandra Ya-
sinskiho a  Michaela Vašíčka. Hudební 
večer byl věnován lidem, kteří pracují 
v  pomáhajících profesích na  Čes-
kokrumlovsku. „V  našem světě často 
nejsou vidět lidé, jejichž úsilí a  práce 
pro druhé je mnohdy důležitější, než 
si dovedeme představit. Jsou trochu 
stranou pozornosti, a právě tito obětaví 
lidé si zaslouží naše uznání a  povzbu-
zení,“ připomněl místostarosta Josef 
Hermann.

Kateřina Viktorová
Mezinárodní hudební festival 

Český Krumlov

M  Festival si již dvacet pět let zacho-
vává osobitý styl, kdy vynikající hudební 
produkce, na nichž vystupují významní 
zahraniční i  čeští interpreti, zapojuje 
do  unikátních prostor historického 
města i  zámku. Letošní ročník zůstane 
věrný své tradici a  opět jej 14. červen-
ce v  Pivovarské zahradě zahájí operní 
galakoncert tentokrát dvou operních 
hvězd – sopranistky Angely Gheorghiu 
a  tenoristy Ramóna Vargase. Vargas se 
do Českého Krumlova vrací po šesti le-
tech s těmito slovy: „Vystoupení v Českém 
Krumlově patří mezi nejkrásnější zážitky 
v mé kariéře. Před šesti lety jsem měl tu čest 
zpívat na dvacátém ročníku Mezinárodní-
ho hudebního festivalu a nyní se sem vra-
cím, abych s mou skvělou kolegyní Angelou 
Gheorghiu zahájil ročník šestadvacátý. 
Je to neskutečné místo a  kvalita festivalu 
i koncertů je velmi vysoká. Proto se vracím 
velmi rád.“ A co nám o Angele Gheorghiu 
řekl? „Doufám, že divákům v  Českém 
Krumlově spolu s  Angelou zprostředkuje-
me ty nejlepší umělecké zážitky. Ona patří 

mezi nejlepší sopranistky všech dob. Její 
hlas vyvolává velké emoce, má v něm nepo-
psatelné kouzlo. Angela je prostě bohyně!“

Sopranistka Angela Gheorghiu bez-
pochyby poutá pozornost. Dokáže být 
půvabná, svůdná, na  jevišti působivá, 
někdy kontroverzní. Její soprán je mno-
hými považován za  ten nejryzejší mezi 
současnými sopranistkami. Díky tomu 
všemu si vybudovala jedinečné postave-

ní mezinárodní operní superstar a stala 
se jednou z nejsledovanějších operních 
umělkyní. Jak sama říká: „Prostě žiju 
splněný sen. Nezasahujeme jen uši lidí, ale 
dostáváme se do  jejich mysli. A  občas se 
podaří zasáhnout i  srdce. To jsou ty nej-
krásnější chvíle naší kariéry, když cítím, 
že jsme s publikem jedno tělo.“ Ke svému 
krumlovskému vystoupení nám pro-
zradila: „Český Krumlov jsem zatím ještě 
neměla možnost navštívit, ale i po 27 letech 
mé mezinárodní kariéry vždy velmi ráda 
poznávám nová místa a  nové publikum. 
Moc se těším na  vystoupení v  letní atmo-
sféře údajně překrásného města pod širým 
nebem, navíc budu zpívat s mým úžasným 
kolegou a  dobrým přítelem Ramónem 
Vargasem za  doprovodu vynikajících 
hudebníků z  PKF – Prague Philharmo-
nia pod vedením Leoše Svárovského.“ 
Gheorghiu a  Vargas se představí výbě-
rem z italských a francouzských klasiků 
19. století, jejichž díla tvoří základ světo-
vého operního repertoáru a oba umělci 
s ním sklízejí úspěchy po celém světě - 
zazní populární árie a duety z Bohémy, 
Tosky, Traviaty, Lucii z Lammermooru, 
Carmen a chybět nebude ani Dvořáko-
va Rusalka. 

Cenu města za rok 2016 získali dva laureáti

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 
zahájí operní superstar Angela Gheorghiu

Bratři Ebenové 
zahrají v Krumlově 
s Robertem Křesťanem
& Druhou trávou

Foto: archiv MHF

Foto: Lubor Mrázek

Angela Gheorghiu

Foto: Lubor Mrázek

Laureáti Ceny města za rok 2016: Helena Plachtová a pracovníci 
Centra pro pomoc dětem a mládeži
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Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

F Již šestý ročník Festivalu 
vína Český Krumlov si budou moci 
milovníci vína vychutnat od  20. říj-
na do  30. listopadu. Těšit se můžete 
na dobré domácí i zahraniční víno a gas-
tronomické speciality. O dobrou společ-
nost také nebude nouze. 

V  programu nebude chybět Slav-
nostní otevření Svatomartinského vína 
na  náměstí Svornosti v  sobotu 11. 11. 
2017 v  11.11 hodin, Svatomartinské 

víno a menu v partnerských restauracích 
od 11. do 19. listopadu 2017 ani Zámec-
ká slavnost vína, která letos proběhne 
v  sobotu 25. listopadu v  Zámecké jíz-
dárně a nabídne to nejlepší z domácích 
i  zahraničních vín. Festival doprovodí 
po celou dobu jeho trvání program Víno 
& Gastronomie & Kultura, který přine-
se opravdové lahůdky v podobě setkání 
u vína s milovníky a znalci vína. 

Předprodej vstupenek na letošní roč-
ník Festivalu vína Český Krumlov bude 
zahájen v polovině července. Vše důleži-
té najdete na www.festivalvinack.cz.

Festival vína Český Krumlov

Kouzlo barev a drogerie
NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE 

Tradiční českou kosmetiku RYOR můžete nyní 
nově zakoupit v prodejně: 

Kouzlo barev a drogerie
Urbinská 139
Český Krumlov

česká kosmetika s dotekem přírody

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory 

nedaleko centra Českého Krumlova. 

Prostory se nacházejí na Chvalšinské 

ulici v bývalém areálu ČSAD. Místnosti 

o výměře 11 až 38 m2 jsou vhodné 

k využití jako kanceláře, ordinace, 

kosmetický salon apod., dům má 

vlastní parkoviště. Cena pronájmu je 

90–120 Kč/m2 měsíčně plus energie 

(dle skutečné spotřeby).

Pronájem
nebytových prostor

v Českém Krumlově

Kontakt: ČKRF, s.r.o., Masná 131, 381 01 Český Krumlov

e-mail: unibox@ckfond.cz, tel.: 380 704 611

Zbyněk Škodáček
CARTHAMUS a.s.

O Pravidelná technická od-
stávka Energobloku v  Přísečné se tento 
rok uskuteční v  termínu od  28. čer-
vence do  6. srpna, přičemž dodáv-
ky páry pro ohřev teplé užitkové vody 

budou ukončeny v pátek 28. července 
ve  24.00 hodin a  obnoveny v  pondě-
lí 7. srpna v  dopoledních hodinách. 
Poprvé letos však odběratelé odstávku 
téměř nepocítí.

„Snažíme se, aby odstávky, při nichž do-
chází k údržbě a opravám, které není mož-
né provést za  provozu, měly co nejmenší 

dopad na naše zákazníky. Součástí tohoto 
přístupu je systém elektrického ohřevu teplé 
užitkové vody, do kterého se naše společnost 
rozhodla investovat a jenž zajistí našim od-
běratelům kontinuální dodávky teplé vody 
i v době odstávky,“ říká předseda předsta-
venstva společnosti CARTHAMUS a.s. 
Jindřich Beznoska a dodává: „protože se 

však v zásadě jedná o prozatímní řešení do-
dávek teplé vody, může v průběhu odstávky 
docházet k určitým mírným propadům tep-
loty dodávané vody.“ Společnost se proto 
předem omlouvá za  případy drobných 
výkyvů v  teplotě dodávané teplé vody, 
které mohou odběratelé zaznamenat 
během odstávky.

Odstávka Energobloku neohrozí dodávky teplé vody
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Vladana Bílková
Kláštery Český Krumlov

Ve východní části klášte-
ra minoritů se dochoval 
nejodlehlejší kout celé-
ho klášterního areálu, 

uzavřený ohradní zdí. Možná i  proto 
si zde již před staletími minorité zřídi-
li oddychový prostor, vybavený letní 
pecí s  komínem přiloženým ke  kapli 
sv. Wolfganga. Rozjímavou atmosféru 
zde do  nedávné doby dotvářely dva 
vzrostlé tisy. Již od  středověku tudy 
probíhala privátní krytá chodba, kudy 
směřovali bratři na  své početné každo-
denní modlitby do  klášterního kostela. 
Část zahradního prostoru vyplňovala 
také kuchyňská zahrádka (pro pěsto-
vání zeleniny, koření) a  malý ohrazený 
dvorek před černou kuchyní.  Díky za-
chovanému kamennému žlabu v úrovni 
prvního patra můžeme předpokládat, že 
sem také směřovala výlevka lázně, popř. 
prádelny bratrů.

Díky své poloze byl zadní dvůr ušet-
řen mladších radikálních stavebních 
úprav, a tak zde dosud převládají gotické 

budovy s  dochovanými středověkými 
krovy.  

U  kaple sv. Wolfganga byla při ba-
rokních úpravách pouze zjednodušena 
kamenická výzdoba oken. Při terénních 
úpravách zde byly obnaženy základy 
zaniklých opěráků, které byly součástí 
nejstarší podoby objektu využívaného 
jako kapitulní síň.

U klášterního kostela je pozoruhodné 
především částečně dochované původní 
kvádrování na  jižní stěně presbytáře se 
dvěma gotickými okny. Jedná se o jedno 
z  nejstarších iluzivních naznačení pravi-
delně opracovaného řádkového zdiva, 

nalinkovaného štětcem s  bílou barvou 
do  zavadlé malty. Tato technika se zde 
objevila dvě stě let před příchodem více 
propracovaných sgrafi tových fasád z Itá-
lie s dokonalejší iluzí. Těžko uvěřit, že zde 
neproběhla od poloviny 14. století žádná 
omítková oprava. Na středověký presby-
tář kontrastně navazuje šedobílá barokní 
patrová kruchta mnichů, která nahradila 
starší pětiboký závěr presbytáře. Touto 
stavbou klášter reagoval na potřebu var-
han a nových prostor pro zvyšující se po-
čet řeholníků. Fasádu, datovanou rokem 
1681, dosud zdobí malované sluneční 
hodiny s kruhovým ciferníkem.

redakce

N Za  zlatý hřeb své první 
státní návštěvy České republiky označil 
prohlídku Českého Krumlova prezident 
Republiky Singapur J. E. Tony Tan Keng 
Yam, který sem zavítal na konci května 
s manželkou Mary Tan. Přijel s delegací, 
kterou tvořilo dalších šestadvacet singa-
purských ministrů, poslanců, diplomatů 
a  novinářů, českou stranu zastupovali 
úředníci a delegáti z protokolu Pražské-
ho hradu a  “muži v  černém“ z  bezpeč-
nostní služby. 

Singapurského prezidenta přivítal 
na  radnici starosta Dalibor Carda, 
radní Jitka Zikmundová a  náměstek 
hejtmanky Jihočeského kraje Josef 

Knot. „Byla to pro nás obrovská čest 
přivítat v Krumlově tak vzácnou ná-
vštěvu, krátce jsem pohovořil o  his-
torii města, která prezidentský pár 
velmi zajímala, neskrýval také obdiv 

k architektuře města. Jako upomínku 
na  Český Krumlov jsem panu prezi-
dentovi věnoval brož s  vltavínem,“ 
uvedl starosta dění při ofi ciálním při-
jetí delegace.

Po  zápisu do  pamětní knihy města 
následovala procházka historickým cen-
trem k  Lazebnickému mostu. Dalším 
bodem návštěvy byla prohlídka barok-
ního divadla, zámeckých apartmánů 
a  interiérů. Na  nadšení singapurských 
hostů se notnou dávkou podepsal i pou-
tavý výklad kastelána Pavla Slavka, díky 
němuž delegace svoji návštěvu v  Čes-
kém Krumlově a  na  zámku na  vlastní 
přání, nehledě na protokol, prodloužila 
o celou hodinu. 

Prezident Tony Tan Keng Yam neo-
pomenul v průběhu návštěvy zdůraznit 
důležitost rozvíjení dobrých vztahů 
Singapuru s  Českou republikou, mezi-
národní spolupráce obou zemí má velmi 
dobře nakročeno.  

redakce

S Čtenáři Novin města Český 
Krumlov mohou soutěžit o  čtyři karty 
Český Krumlov Card. Karta poskytuje 
volný vstup na výstavy a do expozic cel-
kem pěti památek v centru města. Kon-
krétně do  Hradního muzea a  zámecké 
věže, Regionálního muzea v  Českém 

Krumlově, Musea Fotoateliér Seidel, 
Egon Schiele Art Centra, vybraných ex-
pozic Klášterů Český Krumlov. Platnost 
karty je 12 měsíců od  prvního využití, 
nejdéle však do  konce roku 2018, více 
na www.ckrumlo.info/card.

Soutěžní otázka: Jak se nazývá 
chodba v  bývalém klášteře klarisek, 
kde je instalována fotografi cká výsta-

va „Příběhy krumlovských klášterů“? 
Správné odpovědi zasílejte na noviny@
mu.ckrumlov.cz do  20. července 2017. 
Do  e-mailu prosím uveďte vaše jméno 
a  adresu. Ze zaslaných správných od-
povědí budou vylosováni dva výherci, 
každý obdrží dvě karty. Český Krumlov 
Card do soutěže věnovala vyjmenovaná 
muzea a instituce. Děkujeme.

Krumlov navštívil prezident Singapurské republiky

Zadní dvůr kláštera minoritů

Soutěž o Český Krumlov Card

Český 
ostrovní dům 
získal prestižní 
ocenění OSN

Foto: archiv klášterů

Foto: Lubor Mrázek

redakce

O Světovým oceněním za spo-
lečenskou odpovědnost a  udržitelnost 
se může pochlubit projekt Český ostrov-
ní dům Krumlováka Pavla Podruha, kte-
rý se zabývá budoucností soběstačnosti 
budov a jejich šetrností k přírodě.

Projekt Český ostrovní dům byl 
před časem odbornou porotou nomi-
nován do fi nálové sedmičky v kategorii 
soukromého sektoru prvního ročníku 
cen za  naplňování Cílů udržitelného 
rozvoje (Sustainable Development Go-
als – SDGs). Tento celosvětový formát 
prestižního ocenění společensky nej-
prospěšnějších aktivit u  nás organizuje 
Úřad vlády, centrum OSN v Praze, Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu a Asoci-
ace společenské odpovědnosti.

Do soutěže se přihlásilo 215 projektů 
a  do  výběru vítězů se kromě odborné 
poroty a  České rozvojové agentury za-
pojila také veřejnost, která v elektronic-
kém hlasování mezi vybrané fi nalisty 
rozdělila 8 293 hlasů.

Český ostrovní dům nakonec svou 
kategorii vyhrál. Jedná se o projekt týmu 
talentovaných studentů architektury 
a  stavitelství, kteří na  cestě k  soběstač-
nosti staveb spojují pokročilé technolo-
gie a šetrnost. Více k projektu naleznete 
na www.ceskyostrovnidum.cz

Město Český Krumlov gratuluje k úspě-
chu a přeje týmu Českého ostrovního domu 
další skvělé nápady, inspiraci a  energii 
v pokračování projektu. 

Vzácná návštěva. Singapurský prezident Tony Tan Keng Yam s manželkou.
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Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

S Městské lesy projektem out-
doorového fi tness navazují na  vybudo-
vané hřiště na Dubíku, které intenzivně 
a  s  oblibou využívají místní obyvatelé 
k  aktivnímu odpočinku. Projekt na  vý-
stavbu fi tness stezky řeší volnočasové 
aktivity obyvatel a  návštěvníků města 
na  lesním pozemku nad malým ryb-

níčkem a  místní komunikací. Jedná se 
o umístění šesti venkovních fi tness prv-

ků, dopadovou plochu k nim tvoří pry-
žová štěpka. „Polohou lesního pozemku 

v blízkosti zástavby a plánované výstavby 
rodinných domů jsou stávající porosty 
předurčeny k  plnění převážně mimopro-
dukčních funkcí lesa,“ vysvětluje Miroslav 
Štoll, jednatel Lesů města Český Krum-
lov s.r.o. Vybudováním outdoorového 
fi tness hřiště tak dochází k  dalšímu za-
traktivnění celé lokality. Společnost již 
v  tomto místě realizovala v  roce 2015 
výstavbu protipovodňové přehrážky. 

„Na výstavbu zažádáme o dotaci z Pro-
gramu rozvoje venkova – na neproduktivní 
investice v lesích,“ doplňuje možnost zís-
kání fi nancí Miroslav Štoll.

Hřiště je volně přístupné všem ná-
vštěvníkům lesa, městské lesy zároveň 
upozorňují na  dodržování provozního 
a návštěvního řádu. 

Městské lesy vybudovaly 
pro Krumlováky nový fi tness koutek

redakce

M Smyslem memo-
randa, které stojí na  základě předchozí 
intenzivní spolupráce s původní občan-
skou iniciativou a následně obnovenou 
Schwarzenberskou granátnickou gar-
dou, je uvést již fungující a  úspěšnou 
spolupráci na  ofi ciální úroveň. Cílem 
spolupráce je zajištění úspěšného a trva-
lého návratu schwarzenberských granát-
níků jak zpět do areálu hradu a zámku, 
tak i do života města. „Pro proces obnovy 
činnosti gardy a úspěch tohoto historického 
podniku jsou stejně zásadní jak fi nanční 
podpora, tak i  motivace občanů v  rámci 
jejich společných snah o  obnovu hradní 

stráže,“ uvedl hejtman gardy Martin 
Neudörfl .

Podpořte granátníky
V polovině června zahájili granátní-

ci celonárodní sbírku formou crowd-
fundingu, jejímž cílem je vybrat mini-
málně 1 000 000 Kč na obnovu činnosti 
gardy. „Sbírka probíhá na serveru Hithit.
com, přičemž do 30. července 2017 chce-
me tímto způsobem skrze zapojení spolu-

občanů a  jejich podporu zajistit nezbytné 
fi nance na  zajištění chybějícího vybavení 
pro granátníky a  především na  zahájení 
rekonstrukce kasáren a velitelství tak, aby 
mohla být obnovena činnost gardy plno-
hodnotně a  trvale k  roku 2018,“ uvádí 
Martin Neudörfl 

Spoluobčané, kteří se do sbírky zapo-
jí, se mohou těšit na více jak dvě desítky 
odměn, které pro ně jako výraz vděku 
granátníci připravili. Jedná se například 

o  autentické granátnické pohlednice, 
které poprvé od II. světové války znovu 
vydá fotoateliér Seidel, různé upomín-
kové předměty a publikace, zážitky v po-
době unikátních prohlídek v  Českém 
Krumlově či vyjížděk kočárem v  okolí 
města a rovněž i vysoce kvalitní pamět-
ní diplomy z dílny světově uznávaného 
grafi ka Jindry Čapka. Celé znění memo-
randa a více informací k sbírce naleznete 
na www.krumlovskagarda.cz

Memorandum stvrdilo spolupráci 
se Schwarzenberskou granátnickou gardou

Příznivcům workoutových aktivit 
přibylo v Českém Krumlově 
další místo, kde mohou trávit 
volný čas. Nový fi tness koutek 
U Trojice vybudovaly Lesy 
města Český Krumlov u rybníka 
v Domoradicích.

Na konci května podepsali 
na českokrumlovském zámku 
zástupci města Český Krumlov, 
Schwarzenberské granátnické 
gardy a Národního památkového 
ústavu memorandum 
o spolupráci ve věci 
plnohodnotné, důstojné a trvale 
udržitelné obnovy hradní stráže 
v Českém Krumlově a její 
činnosti. 

Foto: Petra NestávalováHřiště si nachází rychle své příznivce.

Slavnostního aktu se účastnili i pamětníci a rodinní příslušníci bývalých granátníků. Na fotografi i vpravo Lubor Mrázek ml. ukazuje 
dokumenty svého prapradědečka Josefa Zasadila, který v gardě působil v letech 1910–11. Foto: Lubor Mrázek


