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Vážení čtenáři,
v pátek 28. února 2005 byl  v Linci slavnostně zahájen
STIFTERŮV ROK na počest 200. výročí narození spisovatele a
malíře Adalberta Stiftera, rodáka z Horní Plané na
Českokrumlovsku.

Těžiště jubilejního STIFTEROVA ROKU leží v šumavské oblasti okolo hranic
Horního Rakouska, Čech a Bavorska.
( Odkaz: www.stifter2005.at/alias/karte . )
Tato kulturní krajina bude po celý rok místem konání „malých senzací“ -
setkávání se Stifterem – při více než šedesáti kulturních a společenských  akcích
( výstavách, prezentacích, přednáškách, koncertech a dalších událostech ) a také
při cestách přírodou a za pamětihodnostmi  Stifterova kraje, nebo za
kulinářskými zážitky „Se Stifterem u stolu“ ve 22 rakouských i českých
hostincích a restauracích.
Naše muzeum vstoupí do programu STIFTEROVA ROKU   15. dubna 2005,
kdy otevře nově reinstalovanou stálou expozici Adalbert Stifter a rodný kraj a
původní sezónní výstavu Stifter v překladech  v prostorách Stifterova rodného
domu v Horní Plané.
Příprava těchto prezentací a jejich uskutečnění se děje v rámci projektu
STIFTER 2005, nad nímž převzala záštitu Česká komise pro UNESCO.
Těšíme se na Váš zájem a návštěvu.

Mgr. Petr Jelínek
(Odkaz: www.stifter2005.at )
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PROGRAM MUZEA – BŘEZEN

���� VÝSTAVY
Piju, piješ, pijeme…
Výstava z muzejní sbírky uměleckého řemesla – hrnky, konvice, džbány, poháry,
korbele, karafy, servisy na kávu, čaj, horkou čokoládu ze skla, porcelánu,
keramiky, cínu, mědi…
Dívčí Kámen – přírodní rezervace a dějiny osídlení
Ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les.



Obnovená krása
Výběr restaurovaných obrazů a plastik z muzejní sbírky výtvarného umění,
doplněný o ukázky dokumentace restaurátorských postupů.

���� STÁLÁ EXPOZICE
Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století
Archeologie – historie – řemesla – umění – národopis – spolky atd.
Unikátní keramický model Českého Krumlova 1:200, barokní „jezuitská“ lékárna
a další zajímavé exponáty

Otevírací doba výstav a expozice v Českém Krumlově – od 15. března
2005:
út – pá  9 – 16 h., so – ne 13 – 16 h.
Poslední prohlídky: celé muzeum 15.15 h., pouze výstavy 15.30 h. !
Zavírací den: pondělí.
POZOR ! Až do 14. března 2005 je    v  expozici a výstavách muzea
technická přestávka !

PROGRAM V POBOČCE – PAMÁTNÍK ADALBERTA
STIFTERA V HORNÍ PLANÉ

���� Z důvodu úprav a reinstalace expozice je pobočka muzea v Horní Plané
dočasně uzavřena.
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SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné služby dle badatelského řádu
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě na tel. č. 380 711 674 :
Archeologie – Mgr. Petra Effenberková / Historie, spolupráce se školami,
fotodokumentace města a regionu, audiovizuální dokumentace – Mgr. Martin
Jakab / Nejnovější dějiny – Mgr. Petr Jelínek / Národopis, řemesla – Mgr. Alice
Glaserová / Umění, umělecká řemesla, umělecký průmysl, historie, sbírková
knihovna, stifteriana / Mgr. Ivan Slavík .

Požadavky a objednávky archeologických dohledů a záchranných
archeologických výzkumů
dojednávejte s Mgr. Petrou Effenberkovou. Služby jsou poskytovány v souladu se
zákonem o památkové péči.

Muzejní knihovna
umožňuje pouze prezenční studium. Službu zajišťuje knihovník Mgr. Ivan Slavík.

Detašovaná badatelna v pobočce v Horní Plané
má po dobu stavebních úprav objektu omezený provoz. Domluva je možná na
tel. č. 380 738 473 s kustodkou pobočky Lenkou Hůlkovou.

Pronájem sálu muzea na březen 2005



dojednávejte s pokladníky na tel. č. 380 711 674. Od dubna 2005 do ledna 2006
je sál zadán pro konání výstav.

MUZEJNÍ KRUH

☺   V současné době je v  adresáři Muzejního kruhu zapsáno celkem 26 zájemců o
poskytované výhody. Z toho je 15 jednotlivců, 3 rodiny, 7 škol a 1 agentura.
Zájemci se mohou přihlašovat po celý rok, po úhradě příslušné částky poskytujeme
výhody po dobu 14 měsíců.

Zájemce Částka   Výhody
Jednotlivec 200,-Kč Celoroční volný vstup do expozic a výstav

v Českém Krumlově i v Horní Plané, 50%
vstupné na akce pořádané muzeem, zasílání
bulletinu

Rodina
(4 osoby)

300,- Kč Jako jednotlivci

Škola 1000,-
Kč

Mimořádné vstupné 10,-Kč/žák ve školní
výpravě, pedagogický doprovod vstup volný,
další jako jednotlivci

Cestovní agentura,
firma, instituce,
spolek

2000,-
Kč

50% sleva vstupného do expozic a výstav u
hromadných návštěv, průvodci skupin vstup
volný

Přihlášky jsou k dispozici v pokladně muzea.  Na vyžádání je zašleme  e - mailem,
faxem či poštou.
Bližší informace na č. tel. 380 711 674
Těšíme se na vaši návštěvu.

PŘEHLED REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ
V I. ČTVRTLETÍ ROKU 2005
( S použitím informací na internetových stránkách Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích www.cbvk.cz , http://platon.cbvk.cz/kniha a Oficiálního informačního
systému Český Krumlov www.ckrumlov.cz připravil Petr Jelínek. )

105. výročí
5. 1. 1900 zemřel v Linci Johann Rint ( narozen    2. 1. 1814 v Kuksu ), řezbář a přítel
spisovatele Adalberta Stiftera.
Žil mj. i v Českých Budějovicích a pro rod Buquoyů vyzdobil řezbami rodové muzeum
v hradu Rožmberk nad Vltavou.

100. výročí
10. 1. 1905 zemřel ve Vídni Joseph Andreas Huschak ( narozen 8. 6. 1834 v  Českém
Krumlově ), knížecí schwarzenberský ústřední inspektor, německy píšící básník a
spisovatel. V letech 1860 až 1905 vydal několik sbírek zčásti nářečních básní a humoresek.

10. výročí



10. 1. 1995 zemřel v Českých Budějovicích  Joan Brehms ( narozen 5. 7. 1907 v lotyšské
Libavě ), český scénograf, divadelní výtvarník a experimentátor, tvůrce otáčivého hlediště
v Českém Krumlově.  Zastoupen ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
Regionálního muzea v Českém Krumově a dalších.
( Odkaz: www.ckrumlov.cz/cz1250/osobno/o_joabre.htm )

60. výročí
12. 1. 1945 zemřel v Jindřichově Hradci Hynek Gross ( narozen 1. 7. 1859 v Jindřichově
Hradci ), archivář Schwarzenberského ústředního archivu ve Vídni od r. 1891. V roce 1892
se s archivem přestěhoval do Českého Krumlova a v letech 1910 až 1932 jej řídil. Od r.
1910 člen Královské české společnosti nauk. Těžištěm jeho práce byly česky psané prameny
ze 14. – 16. století, uložené v českokrumlovském archivu.
(Odkaz: www.ckrumlov.cz/cz1250/osobno/t_hyngro.htm )

80. výročí
14. 1. 1925 se v Českém Krumlově narodil Willi Fischer, sochař a keramik žijící ve Švédsku.
Syn českokrumlovského malíře Wilhelma Fischera.
155. výročí
14. 2. 1850 se v Černé v Pošumaví narodil Adolf Schimann, schwarzenberský lesní úředník,
německy píšící prozaik a básník. Svůj život spojil zejména se Šumavou – sloužil např.
v Želnavě, Březníku, Modravě. Zemřel v Klagenfurtu (Korutany) 28. 12. 1940. Psal črty
z lesnického prostředí, nářeční verše a divadelní hry ze Šumavy.
( Odkaz: http://platon.cbvk.cz/kniha/data/w_schima.php )

65. výročí
17. 2. 1940 zemřel v Českých Budějovicích Anton Schacherl ( narozen 24. 11. 1872
v Mladoňově, okres Český Krumlov ), redaktor nakladatelství Moldavia v Č. Budějovicích,
pilný publicista a vůdčí duch vlastivědného časopisu „Waldheimat“, sběratel šumavské
lidové slovesnosti.
( Odkaz: http://platon.cbvk.cz/kniha/data/w_schac.php )

270. výročí
26. 2. 1735 se ve Chvalšinách narodil Josef Rosenauer, schwarzenberský knížecí inženýr,

projektant a stavitel tzv. Schwarzenberského plavebního kanálu. Zemřel v Českém
Krumlově 10. 3. 1804. Osobnost a dílo Josefa Rosenauera připomíná Muzeum
schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách.
( Odkaz: www.ckrumlov.cz/cz1250/osobno/t_josros.htm )



70. výročí
27. 2. 1935 se v Olšině u Horní Plané narodila Kamilla Hütlová, roz. Stremerová, autorka
vzpomínek na dětství v rodné vsi. Žije v Burgstallu ( SRN ).

255. výročí
22. 3. 1750 se narodil v Divicích, okr. Louny, Johann Nepomuk Maxant, ředitel školy,
varhaník a hudební skladatel. Od svých osmnácti let hrál na varhany v klášterech, v letech
1773 až 1776 působil ve Schläglu a poté učil v Aigenu. Zemřel 19. 12. 1838 ve Frymburku,
kde žil a působil od roku 1786. Napsal 18 mší, 42 árií, 6 rekviem a další skladby. Vychoval
přes padesát hudebníků, mezi nimi i frymburského rodáka – skladatele Šimona Sechtera.
( Odkaz:  www.ckrumlov.cz/cz1250/osobno/t_jnvmax.htm )

85. výročí
27. 3. 1920 se ve Zlaté (Goldbergu), okr. Český Krumlov, narodila Anna Kanglerová,
učitelka a německy píšící spisovatelka. Dětství a krátký čas své učitelské praxe prožila
v kraji dnes zaniklých obcí v okolí Ondřejova (Andreasbergu). Psaní se věnovala od mládí.
Je autorkou adventních a vánočních her, pověstí a příběhů a nářečních básní.
( Odkaz: http://platon.cbvk.cz/kniha/data/w_kangl.php )

325. výročí
31. 3. 1680 zemřel v Kájově František Lechner    ( narozen v Českých Budějovicích ),
převor a letopisec kláštera ve Zlaté Koruně.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ
ČESKÉ ARCHEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jihočeská pobočka České archeologické společnosti (ČAS) pořádá ve spolupráci
s Prácheňským muzeem v Písku plenární zasedání, které se koná v sobotu 5. března
2005 v 10.00 hodin v přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku, Velké
náměstí 114. Bližší informace o programu zájemcům sdělí Mgr. Ondřej Chvojka,
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, tel. č. 387 316 114, e-mail:
chvojka@muzeumcb.cz, nebo archeologové píseckého muzea Jiří Fröhlich, tel.
382 201 125, e-mail: frohlich@prachenskemuzeum.cz a Mgr. Jaroslav Jiřík, tel.
382 201 123, e-mail: jirik.pm@tiscali.cz .
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