BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
MÁ V KRUMLOVĚ OTEVŘENO 4 DNY V TÝDNU
Bezplatná právní poradna je v Krumlově, kromě středy, otevřena každý všední den. Obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov,
která poradnu již 10 let provozuje, získala i pro letošní rok finanční podporu Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci ochrany
spotřebitele. Poradna v Krumlově i její pobočky v dalších obcích tak mají i letos vyčleněnu část provozní hodiny pro řešení spotřebitelské
problematiky.

„Nemalou část agendy poradny zahrnuje v posledních letech dluhová
problematika, poradna se snaží pomoci lidem, kteří se dostali do tíživé
finanční situace. Přibývá také klientů, kteří řeší nevhodně uzavřené smlouvy, kdy neobdrželi dostatečné informace, či byli uvedeni v omyl“, vysvětluje Tereza Valachová z Bezplatné právní poradny motivaci pro vyčlenění
části provozních hodin směrem k ochraně spotřebitele.
Bezplatná právní poradna má dnes již pět poboček, na které se
obrací ročně na osm stovek klientů. Poradny v Českém Krumlově (od
ledna sídlí v ul. 5. května dole na Plešivci - v budově na fotografii), v Trhových Svinech, Nových Hradech, Kaplici a ve Větřní, doplňují v rámci

spotřebitelské problematiky ještě partnerské poradny v Prachaticích a
ve Vimperku. Poradny pomáhají klientům nejen v oblasti spotřebitelské, ale i v dalších oblastech jako je například dluhová problematika,
bydlení, problémy v rodině (například výživné, svěření nezletilých dětí
do výchovy), v práci (uzavírání, ukončování pracovních smluv atd.).
Přestože pracovníci poradny doporučují dopředu se objednat, v pondělí dopoledně a v pátek odpoledne je poradna v Krumlově dostupná
i bez objednání.
Kontakty Bezplatné právní poradny na straně 4

Neuspěli jste s reklamací?
Potřebujete něco reklamovat?
Nejste spokojení s jakostí zboží?
Domníváte se, že jste podepsali
nevhodnou spotřebitelskou smlouvu
a chcete zjistit, jestli od ní můžete
odstoupit?
Nejen v těchto případech se vám pokusí
pomoci Bezplatná právní poradna.
V Krumlově, Větřní, Trhových Svinech,
Nových Hradech, Kaplici, Prachasticích
a ve Vimperku.

SPOLU - PODPORA RODIN
A DĚTÍ V OHROŽENÍ
Pomáháme rodinám, kde to z nějakých důvodů nefunguje…
Více na straně 3

Z obsahu:
Získejte nové zkušenosti. Staňte se dobrovolníkem str. 2
Otevírací doba Bezplatné právní poradny
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Nabídka zboží dětského bazárku
RC Krumlík je i online na Mimibazaru
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Informace Centra pro pomoc dětem a mládeži
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Úvodem…
„[…] Existuje mnoho receptů na štěstí, já vám nabídnu jeden, navíc
velmi jednoduchý. Pomozte někomu, kdo pomoc potřebuje. Může to být
dítě, postižený člověk, senior, ale stejně dobře to může být člověk, který
se momentálně jenom dostal do potíží. Ptáte se jak? Stačí mít srdce a oči
otevřené, zajímat se o druhé lidi. Nevíte-li si rady, jak pomáhat, zjistěte si
něco o DOBROVOLNICTVÍ. Pomohu-li někomu, tak pomohu nejen jemu,
ale hlavně sobě. Ten krásný pocit štěstí, radosti a uspokojení, když vím, že
jsem pro někoho důležitá, se nedá jiným způsobem zažít. Přeji tento prožitek všem dobrým lidem!“ Autorkou těchto slov je dobrovolnice Hančí,
jedna z dobrovolnic, které působí pod místním Dobrovolnickým centrem,
konkrétně v domově pro seniory.
Bez pomoci dobrovolníků, lidí ochotných svůj volný čas věnovat
druhým, by byl život mnoha z nás daleko chudší, některé z programů na
pomoc druhým by fungovat vůbec nemohly. Proto je tu Dobrovolnické
centrum, které napomáhá na Českokrumlovsku tam, kde je potřeba. Vyškolení dobrovolníci docházejí do domovů pro seniory, dětského domova,
doučují děti, tráví čas s dětmi s postižením či vedou Informační centrum
pro seniory, které zajišťuje stovku akcí ročně. Zároveň ale dobrovolnické
programy umožňují mladším i starším z nás (dobrovolníkům) aktivně
trávit čas, realizovat vlastních nápady, získávat nové zkušenosti a dovednosti. Máte-li trochu volného času a chuť pomáhat, zkuste kontaktovat
naše Dobrovolnické centrum. Pokusíme se vám najít takovou činnost,
která vám bude vyhovovat. Nebo máte chuť pomáhat, ale nemáte moc
volného času? Nevadí. I vy můžete jednoduše pomáhat a podpořit pro-

spěšné služby a aktivity ve svém okolí. Více se dočtete na straně 5 tohoto
zpravodaje v sekci „Klikni a pomáhej“.
Inspirativní čtení vám přeje
Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Dobrovolníci Láďa a Vlasta se svým „svěřencem“ Kristiánem

ZÍSKEJTE NOVÉ ZKUŠENOSTI!
STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM
Chcete nahlédnout do fungování různých organizací, získat cenné
zkušenosti a zároveň pomáhat druhým? Zkuste dobrovolnictví! Prostřednictvím českokrumlovského Dobrovolnického centra můžete
zpestřit a zpříjemnit náplň volného času klientům domovů pro seniory, dětského domova, můžete utvořit dvojici s dítětem - klientem
Střediska výchovné péče Spirála a věnovat se mu ve volném čase.
Můžete také pomáhat s doučováním dětí, organizací v Rodinném centru Krumlík, dobročinném dětském Bazárku či Informačním centru pro
seniory. V současné době působí pod Dobrovolnickým centrem přes
čtyři desítky dobrovolníků. Přidejte se i vy.
Magdaléna Zronková, koordinátorka Dobrovolnického centra

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
pracoviště ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251, Plešivec
381 01 Český Krumlov
PO, ČT 14:00 - 16:00 hodin (je možné domluvit si i jiný termín setkání)
Kontaktní osoba: Bc. Magdalena Zronková
E-mail: dobrovolnictvi@krumlov.cz
Tel.: 774 719 767
www.icos.krumlov.cz, www.facebook.com/DCCeskyKrumlov

Jak vidí svou činnost dobrovolníci?
„Dobrovolnictví mě vždy oslovovalo. Nemám ráda větu 'a co za to?'. Vím, že dobrovolnictvím více dostávám, než dávám. Pracuji již 4 roky v Domově
pro seniory a klienti jsou úžasní, mají za sebou vysokou školu života a ten život tak přijímají, s pokorou, láskou a vděčností,“ dobrovolnice Helena
Matějčková, Domov pro seniory Kaplice, pracoviště v Českém Krumlově.
„Dobrovolnictví je příjemný způsob, jak se realizovat i mimo vystudovaný/pracovní obor, získat dobrý pocit z pomoci druhým a je nevšední příležitostí k poznání nových lidí/kamarádů. Velmi mě těší, že i já mohu alespoň nějak a trochu přispět k tomu, že může v Krumlově fungovat tolik moc
potřebný a především inspirativní prostor pro maminky a jejich děti - Rodinné centrum Krumlík“, dobrovolnice Lenka Lapšanská, RC Krumlík

Programy Dobrovolnického centra fungují v roce 2016 i za finanční podpory Ministerstva školství mládeže ČR, Ministerstva vnitra ČR, města český Krumlov a Jihočeského kraje.

Využijte nový výhodný prostor pro Vaši inzerci ve zpravodaji. Více info na www.icos.krumlov.cz (sekce zpravodaj, ceník inzerce).
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SPOLU - PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ
I díky podpoře grantu z Islandu, Lichtejnštejnska a Norska pomáhá na Českokrumlovsku služba Podpora rodin a dětí v ohrožení již dva
roky. Jen za rok 2015 jsme pomohli více než 120 rodinám. Některým krátkodobým poradenstvím, jiným delší terapií či asistovaným kontaktem. S více jak 20 rodinami jsme pak spolupracovali velmi intenzivně v rámci terénní práce.
„Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.“
LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

Pomáháme rodinám, kde to z nějakých důvodů nefunguje
„Většina lidí si při první zmínce o této službě představí ty nejpalčivější
problémy v rodinách jako je domácí násilí, dramatické odebírání dětí či
týrané děti. Samozřejmě i s těmito situacemi se setkáváme a pomáháme
je efektivně řešit, ale daleko častěji pomáháme běžným rodinám, kde to
z nějakých důvodů nefunguje“, upravuje obvyklé představy o službě
„Podpora rodin a dětí v ohrožení“ Ingrid Jílková, výkonná ředitelka
obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov. Každá rodina řeší
v průběhu života náročné životní situace. Některé rodiny si dokážou
pomoci samy, jiné potřebují pomoc odborníků.
Velkou část rodin, které přicházejí především do poradenství,
jsou rodiny, kde nefunguje komunikace, objevuje se problematické
chování u dětí, dále rodiny, které procházejí opakovanými závažnými
konflikty. A samozřejmě rodiny, které se rozpadají a hledají pomoc,
bohužel často až v situaci, kdy rozpad rodiny doléhá na děti. Rodinám
poskytujeme jak poradenství psychologické, tak rodinné, včetně terapie. „Naší snahou není za každou cenu dát rodinu dohromady, cílem je
zklidnit a zpřehlednit situaci tak, aby byla řešitelná a měla co nejmenší
negativní dopad na děti“, říká výkonná ředitelka ICOS Jílková. „Úkolem
poradenství je zmírnit negativní projevy chování u dětí, ale především
odbourat či alespoň zmírnit příčiny tohoto chování.“
Mediace pomáhá ke vzájemné dohodě
Od poloviny minulého roku nabízíme rodinám také mediaci. Tedy
řešení konfliktů za pomoci nestranného odborníka, který pomáhá
jednotlivým stranám dojít ke vzájemně přijatelné dohodě. Mediaci lze

využít při všech typech rodinných konfliktů, jako je například rozvod,
péče o děti, majetek, dědictví.
Ve složitých situacích před či po rozpadu rodiny zajišťujeme také
asistované kontakty a asistované předávání. Tj. odbornou pomoc,
kdy rodiče nemohou a nedokážou spolu bez konfliktu komunikovat,
zároveň je ale důležité zachovat vztah mezi dítětem a rodičem, u
něhož dítě nežije. Asistovaný kontakt může obdobně probíhat i mezi
dítětem a prarodičem, tetou... Pokud se rodičům dlouhodobě nedaří
domluvit se společně na způsobu vzájemného kontaktu, nařizuje
tento způsob pomoci i soud. Nejčastěji probíhají asistované kontakty
v bezpečném prostředí Rodinného centra Krumlík, které je zařízené a
vybavené pro potřeby dětí.
Významná část služby se věnuje i terénní práci s rodinami, které
jsou v péči oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a potřebují
podporu a pomoc, aby mohly fungovat a nemuselo dojít k odebrání
dítěte z rodiny. Často se jedná o rodiče, kteří sami neměli příležitost se
naučit být „dobrým rodičem“, neumí hospodařit, mají strach z úřadů,
mají vlastní osobní či zdravotní problémy, neumí si poradit v zátěžové
situaci. Ale zároveň chtějí rodinu udržet, milují své děti a jsou ochotni
spolupracovat. V několika rodinách se nám ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi podařilo celkovou situaci stabilizovat tak, že
jsme alespoň aktuálně zažehnali riziko odebrání dítěte z rodiny.
Více se o nabízených službách dozvíte na www.icos.krumlov.cz
v sekci „Podpora rodin.
Ingrid Jílková a Petra Cajthamlová, ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Momentka z rodinné terapie pod vedením Mgr. J. Tůmy a prostory Rodinného centra Krumlík, které jsou využívány při asistovaných kontaktech.
Vydáno v rámci projektu „Spolu - Podpora rodin a dětí v ohrožení“.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Rozvoj služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“ v roce 2016 také významně finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, město Český Krumlov, Nadace Agrofert a Jihočeský Kraj.
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PROVOZNÍ DOBA BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY V ČESKÉM KRUMLOVĚ
5. května 251, Plešivec, Český Krumlov
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hodin
Pondělí dopoledně a pátek odpoledne je poradna v Krumlově otevřena i pro neobjednané. Jinak je potřeba se dopředu objednat.
Tel.: 774 110 124, 380 727 600, e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz
na stránkách najdete provozní hodiny všech poboček,
k dispozici je zde i webová poradna - ta je však zaměřena výhradně na spotřebitelskou problematiku
Provoz Bezplatné právní poradny byl v roce 2016 podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Jihočeský krajem, městem Český Krumlov, městem Trhové Sviny, Sdružením Růže,
městem Kaplice, obcí Větřní. V Oblasti spotřebitelské problematiky pak také Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
SDRUŽENÍ RŮŽE

Oddlužovací poradna/poradna pro podávání osobních bankrotů
Chcete podat osobní bankrot a sami si na to netroufnete? Obraťte se na naši poradnu, která úspěšně podává Návrhy na povolení oddlužení.
V případě zájmu kontaktujte naši poradnu na telefonu 774 110 124, vždy v úterý a čtvrtek od 8.00-12.00 nebo mailem valachova@latran.cz.
Tato služba není součástí běžných služeb Bezplatné právní poradny a je zpoplatněna. Více na www.icos.krumlov.cz.

OD ZÁŘÍ BUDE HLÍDÁNÍ DĚTÍ
V RC KRUMLÍK JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ
Díky podpoře z Evropského sociálního fondu na podporu zařízení
péče o děti předškolního věku měníme od 1. 9. 2016 systém i ceny hlídání dětí v Rodinném centru Krumlík. Nově se budeme transformovat
na dětskou skupinu s kapacitou 8 dětí v jeden okamžik, čímž chceme
ještě více podpořit kvalitu a individuální přístup při péči o vaše děti.
Naším cílem je pomoci vám skloubit práci s péčí o rodinu.
Hlídat budeme děti již od 12ti měsíců věku (po domluvě i mladší),
a to každý všední den. Cena hlídání se bude odvíjet od počtu hodin,
které dítě v našem centru stráví. Při využívání hlídání 3 až 5 dnů

v týdnu bude, dle využívaných hodin, poplatek 700 až 1400 Kč/měsíčně. Při kratším hlídání zůstane platný stávající ceník, kde se cena jedné
hodiny hlídání pohybuje od 55 do 75 Kč v závislosti na typu zakoupené permanentky. Nadále nabízíme a budeme nabízet i hlídání dětí
v domácnostech a hotelech, zde se podmínky nijak nemění.
Bližší informace o hlídání naleznete na našich webových stránkách
www.krumlik.krumlov.cz.
Květa Valčuhová, vedoucí RC Krumlík

BAZÁREK S DĚTSKÝM OBLEČENÍM
V přízemí Rodinného centra Krumlík v Urbinské ulici již několik let
funguje charitativní Bazárek s dětským oblečením, hračkami a dalšími
potřebami (židličky, vaničky apod.). Od letošního roku si naše zboží
můžete nakoupit i online na Mimibazaru. Vybrané zboží si zde můžete
i zamluvit a vyzvednout osobně, abyste ušetřili za poštovné.
Květa Valčuhová, vedoucí RC Krumlík
Otevírací doba Bazárku v RC Krumlík (Urbinká 184):
pondělí a úterý: 9:00 - 11:30 a 16:00 - 18:30 hod.
středa, čtvrtek a pátek: 9:00 - 11:30 hod.
Rodinné centrum děkuje za spolupráci a podporu.

Aktivity Rodinného centra Krumlík finančně podpořili v roce 2016 zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, město Český Krumlov a Jihočeský kraj.
Příměstské tábory se konají za podpory Ministerstva školství a mládeže ČR.
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OSOBNÍ ASISTENCE PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY
Osobní asistence vstoupila do
nového roku s velkým odhodláním
„porazit“ předchozí rok a pomoci
ještě více klientům. K tomu by nám
měl dopomoci i další automobil, který jsme získali na jaře. Osobní
asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory se tak opět
přiblíží klientům i v odlehlejších částech regionu. V ulicích nás nepřehlédnete, na fotografii je zbrusu nový kabátek jednoho z našich
vozidel.
V současnosti přijímáme nové klienty. Pokud se chcete třeba
jen informovat o poskytování osobní asistence, neváhejte a kontaktujte nás.
Petra Dvořáková, vedoucí Osobní asistence ICOS Český krumlov, o.p.s.
tel.: 773 587 758, e-mail: asistence@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz

Sociální služba Osobní asistence funguje pod ICOS Český Krumlov, o.p.s. v roce 2016 zejména za finanční podpory města Český Krumlov, Jihočeského kraje,
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Nadace Agrofert.
Osobní asistence pomáhá dětem (od 1 roku věku), dospělým se zdravotním postižením i seniorům se sníženou soběstačností již od roku 2008.

KLIKNI A POMÁHEJ
Ahoj všem,
jsme registrovaní na www.givt.cz.
Pokud nakupujete přes internet, je to
informace právě pro Vás. GIVT je portál, který na jedné straně shromažďuje
neziskové organizace a na druhé straně
obchody. Díky vašemu nákupu přes GIVT získá část peněz vámi zvolená nezisková organizace. Vás to ale nestojí navíc žádné peníze. Vaší
investicí je nakupovat přes tento portál. Kolik, který obchodník posílá,
se dozvíte na GIVTu. Je to jednoduché:

1. jděte na www.givt.cz
2. zaregistrujte se
3. přes portál vstupte na svůj oblíbený obchod a nakupujte
4. váš obchod pošle vámi zvolené neziskovce příspěvek
Díky nákupu na oblíbeném eshopu, můžete podpořit obecně prospěšné služby ICOS Český Krumlov. Děkujeme.
Daniela Jíchová, koordinátorka péče o dárce ICOS Český Krumlov

Chcete udělat radost sobě i druhým? Na stránkách www.icos.krumlov.cz
můžete on-line finančně podpořit potřebné služby ve svém okolí. Stačí
kliknout na obrázek „Darujte radost“ a otevře se vám zabezpečený
platební portál Darujme.cz, který vznikl za podpory České spořitelny,
a.s. Platební portál umožňuje i potvrzení o vašem daru pro účely daňového zvýhodnění. Darujte radost jednoduše. Děkujeme.
Obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov

ULICEMI KRUMLOVA
Stejně jako v loňském roce připravuje CPDM, o.p.s. a jeho pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež projekt zaměřený na techniky
street artu a tvoření ve veřejném prostoru, a to v termínu od 11. 7.
do 14. 7. 2016. Projekt je určen dětem a mládeži ve věku 10-18 let.
Účastníci získají informace o pouličním umění, legislativních otázkách
tvoření v ulicích, vyzkoušejí si různé techniky, které se v rámci street
artového umění používají.
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Přihlášku a další informace získáte:
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Špičák - T. G. Masaryka 114, Český Krumlov
tel: 380 712 427, 739 363 374, e-mail: icm@icmck.cz
Více info také na www.cpdm.cz v sekci „Ulicemi Krumlova“.
Další informace CPDM, o.p.s. na straně 6
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INFORMACE
CPDM, O.P.S. ČESKÝ KRUMLOV, ŠPIČÁK 114

VÝTVARNÝ PROJEKT
„SOCHY A DĚTI“
Klub Bouda (pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.)
si dovoluje pozvat děti a mládež z Českokrumlovska na čtrnáctý ročník
výtvarného projektu s názvem „Sochy a děti“. Návštěvníci si budou
moci za pomoci akademického sochaře Petra Fridricha, dlouholetého
spolupracovníka CPDM, vyzkoušet několik zajímavých technik práce
se dřevem.
Tento tradiční výtvarný projekt se uskuteční ve dnech od pondělí
16. do pátku 20. května 2016 vždy od 8.00 do 16.00 hodin v areálu
zahrady CPDM, o.p.s. na Špičáku (T.G. Masaryka 114, Český Krumlov).
Akce je určena dětem a mládeži ve věku od 6-ti do 15-ti let. V dopoledních hodinách je čas vyhrazen pro organizované skupiny a v odpoledních hodinách pro volně příchozí.
Vstup na výtvarný projekt „Sochy a děti“ je díky podpoře MŠMT
a města Český Krumlov zdarma.

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2016
„PRÁZDNINY V POHYBU“
Centrum pro pomoc dětem a mládeži nabízí volná místa pro holky a kluky ve věku od 8-mi do 15-ti let na tradičním letním táboře
„Prázdniny v pohybu“. Tábor se uskuteční na Čeříně u Rožmitálu na Šumavě v termínu od neděle 7. srpna do soboty 20. srpna 2016.
Programové zaměření tábora: vodácký výcvik v jízdě na kanoích a raftových člunech, splutí části řeky Vltavy, netradiční sporty a soutěže, stezka
odvahy, celotáborová hra na motivy „Divokého západu“ a mnoho dalších táborových aktivit.
Cena tábora: 4.300 Kč (sourozenci mají slevu: 4.000 Kč / 1 dítě)
Co vše zahrnuje cena: ubytování (stany) + teepee + velký vojenský stan, v případě nepříznivého počasí je domluven prostor v Rožmitále na Šumavě, celodenní stravování (5 x denně),
programové vybavení (lodě, rafty ad.), úrazové pojištění, pedagogické a zdravotní zajištění, organizační doprava, zajištění programu, vstupné do kulturních objektů.
Přihlášky a další informace:
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s, Špičák - T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 712 427, mobil: 739 363 374, e-mail: icm@icmck.cz
Více informací také na www.cpdm.cz (sekce Letní tábor „Prázdniny v pohybu“).

POZVÁNKA NA 11. ROČNÍK MULTIKULTURNÍHO
FESTIVALU CIHELNA-VYSTUPOVAT 2016
V pátek 1. července 2016 začne od 18.00 hodin dvoudenní festival „Cihelna - Vystupovat 2016“ v areálu bývalé cihelny v Chlumu u Kremže.
Na této tradiční akci zahraje a vystoupí patnáct hudebních a jedna divadelní skupina. Zveme všechny nadšence k účasti na tomto skvělém hudebně dramatickém zážitku, který svou paletou nejrůznějších žánrů obohacuje kulturu českokrumlovského regionu již jedenáctým rokem.

Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků MPSV ČR, MPO ČR, MŠMT ČR, příspěvků města Český Krumlov a Jihočeského kraje, nadace Agrofert, grantu z Islandu, Lichtejnštejnska a Norka v rámci EHP fondů.
Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska poskytovatelů dotací. Nepodepsané příspěvky jsou redakční.
Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydala v březnu 2016 obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov, 5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, IČO 70815089, tel./fax 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz.
Redakce: Tomáš Zunt, ředitel ICOS, zunt@latran.cz. Informace pro inzerenty: icos@krumlov.cz.
Grafická úprava, tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov; distribuce: Česká pošta, s. p.; náklad: 6.200 ks
ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E 14469
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