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MAPA MĚSTA A MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE 
Společenský večer se bude konat dne 14. 10. 2021 od 18:00 hodin 

v prostorách Original pivnice Budvarka Budvar (Karolíny Světlé 512/4). 
Doprava účastníků na místo společenského večera je individuální. 

 Krajský úřad Jihočeského kraje se nachází v ulici U Zimního stadionu 1952/2 → 

zastávka městské hromadné dopravy U Soudu, DK Metropol se nachází v ulici 

Senovážné náměstí 248/2 → zastávka městské hromadné dopravy Metropol. 
Doporučujeme využít trolejbus č. 2, doba jízdy cca 10 minut. Výstupní zastávka 

Budvar. Pivnice se nachází na protější straně ulice. Jízdenky lze zakoupit v automatu 

nebo prostřednictvím SMS. 

Odjezd ze zastávky U Soudu (Metropol +1 minuta) → směr Budvar 
17:00 17:10 17:20 17:34 17:49 18:04 18:21 

 
Odjezd ze zastávky Budvar (Metropol +1 minuta) → směr Metropol 

19:04 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 22:13 

 Z centra města se do místa konání společenského večera dostanete pěšky za cca 35 min. 

 Osobním automobilem se dostanete na místo za 5 minut, parkování je možné 

v přilehlých ulicích. 

CITY MAP AND PLACES WHERE THE 
CONFERENCE IS HELD  

The reception for conference participants is about to take place in the 
Original Beerhouse Budvarka in the Budvar Brewery on 14th October at 

18.00 (Karolíny Světlé 512/4). 
The participants of the reception will get to the place of the reception individually.  

 The Regional Authority of South Bohemian Region is located in the street U Zimního 
stadionu 1952/2 → public transport bus stop U Soudu (At the Courthouse), 
Metropol Cultural Centre is located in Senovážné náměstí (Senovážné Square) 248/2 
→ public transport bus stop Metropol. We recommend to take trolleybus No. 2, the 
transport should not take more than 10 minutes. The exit stop is called Budvar. The 
beerhouse is located opposite the bus stop. Bus tickets can be bought in a ticketing 
machine or via SMS.  

Departures from the bus stop U Soudu (Metropol +1 minute) → Budvar 
Direction 

17:00 17:10 17:20 17:34 17:49 18:04 18:21 
 

Departures from the bus stop Budvar (Metropol +1 minute) → Metropol 
Direction 

19:04 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 22:13 

 You can get from the city centre to the place of the reception on foot in app. 35 

minutes. 

 You can get to the place of the reception by car in 5 minutes, and you can park your 

car in nearby streets. 


