3



Tisková konference - středa  26.11. 2003 - 10.00 hodin 

Syndikát Jihočeských novinářů, Karla IV. č.p.8, České Budějovice
– Hotel Malý Pivovar, Primátorský salonek v 1. patře (k dispozici výtah)
Kontaktní osoba: p. Zwettlerová – 607 866 917
Pořadatel: Město Český Krumlov 
Organizační a technické zajištění: ČKRF s.r.o. – Destinační management, Mgr. Zdena Flašková (602 166 686)

Témata: 
Oficiální spuštění Webové kamery v Českém Krumlově - www.ckrumlov.cz/webcam

Projekt Handicap - průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované -  www.ckrumlov.cz/handicap

Adventní a vánoční program v Českém Krumlově - www.ckrumlov.cz/advent

Účast: 
Ing. Arch. Robin Schinko – místostarosta Města Český Krumlov, člen rady Jihočeského kraje 
	Mgr. Zdena Flašková - Destinační management, Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o. 
	Radomír Přibyl - vozíčkář, spoluautor průvodce Handicap, člen Kiwanis Clubu Český Krumlov
	Ing. Tibor Horváth - Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o., prezident Kiwanis Clubu Český Krumlov
	Mgr. Lubor Mrázek - správce Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov
	Jana Zuziaková – Město Český Krumlov, oddělení vnějších vztahů

ÚVODNÍ VSTUP - Základní souhrn všech tří projektů 
Ing. Arch. Robin Schinko, místostarosta Města Český Krumlov, člen rady Jihočeského kraje 

Oficiální spuštění Webové kamery v Českém Krumlově:
projekt je realizován v souladu s cílem Strategického plánu města Český Krumlov pro oblasti „Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a historických hodnot a vnější vztahy“ -  „Intenzivně zajišťovat naplnění komplexu aktivit sloužících k propagaci cestovního ruchu města a regionu“ 
	panoramatická kamera umístěná na budově Základní umělecké školy v historickém jádru města poskytuje nepřetržité 24 hodinové on-line zpravodajství z Českého Krumlova na Internetu – celosvětově dostupná informace
prezentace Města ČK prostřednictvím webové kamery je součástí dlouhodobé marketingové strategie propagace našeho města v oblasti cestovního ruchu a doplňuje tak celý komplex jeho propagačních a PR aktivit tvořený tištěnými materiály, Internetovými stránkami, prezentací na domácích a zahraničních veletrzích, spoluprácí se zahraničními a domácími médii atd… 
	projekt pro Město Český Krumlov - zajištěn ve spolupráci Oficiálního informačního systému regionu ČK, ČKRF spol. s.r.o. za sponzorské podpory Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov a firmy Gemite.
	Zásadní moment – podpora sponzorů:
Celkové náklady: 130 773,- Kč
	Poděkování přítomnému zástupci Firmy Gemite Ing. Armenu Jegijanovi za sponzorský příspěvek 30 000,- Kč 

poděkování Nadaci barokního divadla zámku Český Krumlov za sponzorský příspěvek 10 000,- Kč (zástupce Nadace BD bohužel nebude přítomen)
zbývající částku ve výši 90 773,- Kč uhradil ČKRF spol. s.r.o. jako 100% dceřinná společnost Města ČK


Projekt Handicap - nový průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované 
projekt je realizován v souladu s cílem Strategického plánu města Český Krumlov pro oblasti „Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a historických hodnot a vnější vztahy“ - Podporovat nové trendy a vymezené cílové skupiny v oblasti cestovního ruchu
	projekt podpořený grantovými prostředky Krajského úřadu Jihočeského kraje – v rámci Grantového programu na podporu cestovního ruchu v Jihočeském Kraji na rok 2003 – 
	projekt realizovaný ve spolupráci Města Český Krumlov, ČKRF spol s.r.o., Kiwanis Klubu Český Krumlov a fy UNIOS, podpořen Centrem Paraple
	tištěná brožura (7 500 ks celkem) a Internetové stránky (www.ckrumlov.cz/hancicap) ve 3 jazykových mutacích – ČJ, NJ, AJ
Celkové náklady: 117 595,- Kč
	Z toho Krajský úřad Jihočeského kraje: 60 000,- Kč (51,02% z celkových nákladů)
	Město Český Krumlov: 18 000,- Kč (22% z celkových nákladů)
	Kiwanis Klub Český Krumlov: 25 870,- Kč (11,67% z celkových nákladů) 
	Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o. 13 725,- Kč (15,31% z celkových nákladů)



Adventní a vánoční program v Českém Krumlově
projekt je realizován v souladu s cílem Strategického plánu města Český Krumlov pro oblasti „Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a historických hodnot a vnější vztahy“  - „Celoročně rozšířit a zkvalitnit sortiment služeb pro návštěvníky i obyvatele města a regionu, podpořit rozložení návštěvnosti města v průběhu celého roku“
	adventní a vánoční program realizovaný ve spolupráci Města ČK, Městského divadla o.p.s., Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s.r.o. a Nadačního fondu Festival komorní hudby s jednotlivými pořadateli kulturních a společenských akcí a provozovateli kulturních a turistických atraktivit
adventní a vánoční program jako nástroj „podpory turistické mimosezóny“, ale zároveň podpory občanského soužití v rámci Českého Krumlova s cílem přivést opět do centra města, kde je koncentrováno veškeré hlavní dění okolo adventního programu, i lidi z jednotlivých okrajových městských částí, ze sídlišť atd… Překonání pomyslné „bariéry“ mezi historickým jádrem ČK a okolím
celkem je připraveno přes 30 jednotlivých akcí poskytujících bohatou programovou nabídku – od 30.11. 2003 do 2.1.2004



Český Krumlov on-line – webová kamera: www.ckrumlov.cz/webcam" www.ckrumlov.cz/webcam 
Mgr. Lubor Mrázek, správce OIS regionu Český Krumlov 

Nejvýznamnější inovací Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov je kromě pečlivé přípravy kompletního přechodu na novou verzi informačního systému 2. generace zejména spuštění panoramatické webové kamery a webového teploměru. Tyto dvě novinky zpřístupňují Český Krumlov celému světu v reálném čase a každý uživatel sítě Internet se díky nim může podívat, jak to právě v dané chvíli vypadá v Českém Krumlově a jaké je tam počasí.

Panoramatická webová kamera SONY SNC-RZ30 je umístěna na střeše budovy Základní umělecké školy v Českém Krumlově odkud může snímat turisticky nejzajímavější místa města Český Krumlov. Kamera má předprogramováno 13 záběrů, které nepřetržitě a cyklicky snímá:
	Ciferník věžních hodin 

Mincovna, Hrádek a Zámecká věž 
	Horní hrad 
	Plášťový most 
	Zámecké divadlo 
	Zámecké divadlo, Plášťový most a historické centrum města 
	Horní hrad a historické centrum města 

Náměstí 
Střechy starého města a bývalý kostel sv. Jošta 
	Bývalý kostel sv. Jošta 
	Klášter křížovníků s červenou hvězdou a Pivovar Eggenberg 

Bývalý kostel sv. Jošta, Mincovna, Hrádek a Zámecká věž 
Zámecká věž a Hrádek

V běžném režimu kamera posílá 1 snímek o velikosti 320 x 240 bodů každých 10 sekund. Na samostatné webové adrese http://webcam.ckrumlov.cz je možno nastavit i jiný způsob zobrazení. K dispozici je např. i velký formát záběru v rozlišení 640 x 480 bodů.

Kamera umožňuje i přímý přenos video signálu po Internetu v reálném čase (25 obr./s) a v kvalitě VGA. Díky tomu předpokládáme i mimořádné přímé videopřenosy z významných akcí, jako jsou např. Slavnosti pětilisté růže apod. Díky svým mimořádným schopnostem dává nová webová kamera možnosti k realizaci i celé řady dalších projektů. Se Správou zámku Český Krumlov jsme již předběžně projednali projekt „Český Krumlov mává světu“. V hrubých rysech by se mohlo jednat o to, že ve stanovenou dobu (například každé úterý od 16 do 17 hod.) bude webová kamera snímat ochoz zámecké věže a z něj budou moci zájemci zamávat svým blízkým – třeba i na opačnou polokouli světa.


Projekt Handicap - nový průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované 
Radomír Přibyl, spoluautor projektu, Ing. Tibor Horváth – prezident Kiwanis Klubu Český Krumlov – nositel projektu

Hlavním smyslem projektu je zmapování dostupnosti turisticky zajímavých objektů v Českém Krumlově a předložit pohybově handicapovaným návštěvníkům soubor specializovaných informací v elektronické i tištěné podobě.

Kiwanis Klub Český Krumlov www.kiwanis.ckrumlov.cz je součástí celosvětové sítě Kiwanis International, který je jedním ze tří největších mezinárodních klubů na světě. Je to servisní klubová organizace sdružující muže i ženy, kteří prostřednictvím vlastních humanitárních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem. Jedním z realizovaných projektů Kiwanis klubu Český Krumlov je i projekt „Handicap“, navazující na projekt Jihočeské centrály cestovního ruchu, průvodce Jihočeským krajem „Cestujeme… i s handicapem“, který vyšel v prosinci 2002. 

Realizační tým projektu se rozhodl, že doplní dosud nashromážděné údaje o možnostech návštěvy turisticky zajímavých objektů handicapovanými turisty (zdravotně postiženými, seniory a rodiči s malými dětmi) doplnit a umístit i na internetové stránky OIS (Oficiální informační systém) Českého Krumlova www.ckrumlov.cz. 

Byla zřízena specializovaná internetová adresa v rámci OIS www.ckrumlov.cz/handicap, kde byly nashromážděné údaje umístěny ve formě tématicky členěného seznamu objektů: legenda,  informační servis,  kulturní památky,  muzea a galerie,  kulturní zařízení,  ubytovací zařízení,  stravovací zařízení,  sportovní zařízení,  WC,  telefonní automaty,  bankomaty, banky a pošty,  zdravotnická zařízení a lékárny,  doprava,  vyhrazená parkoviště,  supermarkety,  Internet,  policie, vše s ikonami, adresou, e-mailovým kontaktem, internetovými odkazy a telefonním číslem. 

Tištěný „Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované“ vytištěný nákladu 7500 ks, zvlášť v české, anglické a německé mutaci, je oboustranný celobarevný skládaný průvodce formátu 64 x 46 cm. Obsahuje specializovaného průvodce šesti turisticky nejzajímavějšími prohlídkovými trasami pro návštěvníky na invalidním vozíku s 22 fotografiemi, dále 3 mapy s legendou s vyznačenými trasami se specializovanými ikonami turistické infrastruktury a informacemi o geografické členitosti terénu a konečně tématicky členěný seznam objektů s jejich ikonografickým popisem, adresou a telefonním číslem. Budoucnost projektu: Využití shromážděných informací při odstraňování architektonických bariér v oblasti turismu, průběžná aktualizace projektu a rozšíření spektra jazykových mutací, doplnění informací o přístupnosti turisticky zajímavých objektů v českokrumlovském regionu.

Distribuce průvodce bude probíhat bezplatně – cílená, konkrétním zájemcům z řad handicapovaných návštěvníků s možností přispět na konto klubu Kiwanis – na aktualizované vydání publikace 2004/2005. Číslo konta: www.kiwanis.ckrumlov.cz.


Adventní a vánoční program v Českém Krumlově – www.ckrumlov.cz/advent
Mgr. Zdena Flašková, ČKRF spol. s.r.o. – Destinační management

Letos do Českého Krumlova návštěvníky přiláká i v prosinci bohatý adventní a vánoční program. Již 30. listopadu proběhne v kostele sv. Víta slavnostní mše se svěcením adventních věnců a večer pak (v 17.30 hod) se na zahájení adventu rozzáří vánoční stromek na krumlovském náměstí. 

Na náměstí a v historickém jádru města bude celý prosinec stále něco k vidění. V hříšném reji pekelníků projde městem Mikuláš, za doprovodu andělů se otevře vánoční nebe, atmosféru blížících se svátků přinesou zpěváčci vánočních koled, dopisy dětí pro Ježíška si vyzvednou nebeští pošťáci.

Město oživí vánoční koncerty, v podání souborů Chairé či krumlovského souboru Kapka zazní tradiční koledy, atmosféru města podtrhne středověká vánoční hudba souboru Kvinterna, nebude chybět jásavá Rybova vánoční mše a dočkáme se i blues. Zajímavý bude např. koncert 6.12., který bude věnován připomenutí 11. výročí zápisu Českého Krumlova na Seznam UNESCO. V rámci tohoto koncertu vystoupí soubory Chairé, Fioretto a Krumlovští pištci, jeho sponzorem je Firma Auviex Český Krumlov s.r.o.

Náměstí zabydlí okouzlující Živý Betlém a děti i dospělí  oslaví vánoce s krumlovskými medvědy. Krumlovská R galerie nabídne tradiční vánoční ozdoby z přírodních materiálů a ukázky výroby vánočního pečiva. Do dálky vonící dobroty a svařené víno budou od 12. do 14. prosince lákat na adventní trh na krumlovském náměstí, který nabídne originální dárky ze „zlatých rukou“ českých řemeslníků. 

Pro děti je připraven pravidelný cyklus předvánočních pohádek v Městském divadle, který začíná již v neděli 30.11. 2003 pohádkou „Ježíškova košilka“ a pokračuje pak každou neděli odpoledne až do 21. prosince.

I letos se podařilo rozšíření otvírací doby v areálu českokrumlovského zámku až do konce roku. Speciální prohlídka nabízí návštěvu nejzajímavějších zámeckých interiérů včetně světově unikátního barokního divadla. Dále bude v prostorách zámku možné každý víkend navštívit Mezinárodní galerii keramického designu ve Václavských sklepích a podívat se na město z ptačí perspektivy při návštěvě zámecké věže.

Lákavou nabídkou jsou i „Kulinářské vánoce“ ve středověké krčmě U Dwau Maryí, kde návštěvníci ochutnají tradiční vánoční jídla připravovaná podle staročeských receptů. Pro zahřátí se bude podávat horká medovina a na uklidnění předvánočních stresů slaďoučké vánoční cukroví.

Na Štědrý den dopoledne nemohou v žádném případě chybět tradiční Medvědí vánoce, které slaví krumlovští méďové spolu se svým medvědářem a svými dětskými kamarády. 

Závěr roku, Silvestr a Nový rok jsou opět ve znamení hudby a tradičních koncertů – „Koncert na konci roku, Silvestrovský a Novoroční koncert – a kdo holduje spíš sportu nežli vážné hudbě, může se vypravit na Novoroční den na Hvězdárně Kleť.

Partner pro turistický servis - aktuální informace, speciální nabídky pobytů, rezervace:
INFOCENTRUM
Náměstí Svornosti 2, CZ - 381 01 Český Krumlov
Tel. :+420 380 704622-23
Fax.:+420 380 704619
E-mail: infocentrum@ckrf.ckrumlov.cz

Podrobný program a další informace:
www.ckrumlov.cz


