
m měsíčník
BULLETIN REGIONÁLNÍHO MUZEA V Č. KRUMLOVĚ

Číslo  5  /   Ročník XIV.  /  Květen  2005
  

Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vás srdečně pozval  na čtyři mimořádné akce, které pořádáme v měsíci 
květnu.
 První z nich je Odpoledne otevřených dveří  v neděli 1. května. Připojili jsme se 
k programu Kouzelný Krumlov – Nechte se okouzlit (májovým) Krumlovem a díky 
podpoře Města Český Krumlov nabízíme všem zájemcům volný vstup.
 Druhou akcí jsou Dny otevřených dveří v rámci oslav 60. výročí osvobození o víkendu 
7. a 8. května. Při této příležitosti připomeneme též Mezinárodní den muzeí. Prohlídka bude 
již obohacena o novou výstavu Náš voják v boji za svobodu a demokracii. Všichni 
návštěvníci budou mít opět volný vstup.
 Třetí akci jsme připravili pro návštěvníky naší pobočky – Památníku Adalberta Stiftera 
v Horní Plané.
V sobotu 21. května  od 10 do 18 hodin zde pořádáme Den otevřených dveří a ve 14 hodin 
slavnostní předání nové expozice a výstavy veřejnosti                  s kulturním programem. 
Připomeneme si nejen Stifterův jubilejní rok  2005, ale také   Mezinárodní den muzeí.    I při 
této příležitosti budou mít všichni návštěvníci po celý den volný vstup.
 Čtvrtou akcí je slavnostní zahájení výstavy HanzelkaZikmund – Fotografie v sobotu   
28. května ve 14.00 hodin. Podrobný program tohoto dne je v době uzávěrky bulletinu ještě 
připravován, a proto      o něm budeme informovat později všemi dostupnými způsoby.
       Těšíme se na Váš zájem a návštěvu.

Mgr. Petr Jelínek


PROGRAM MUZEA – KVĚTEN

 VÝSTAVY LETNÍ SEZÓNY

Náš voják v boji 
– 60. výročí konce II. světové války
Výstava bude zahájena v rámci městských oslav 60. výročí osvobození 
v pátek 6. května 2005 v 17 hodin a po oba následující víkendové dny 
bude volně přístupná v rámci Dnů otevřených dveří v muzeu.

Hanzelka  Zikmund / Fotografie
Vynikající výstavní soubor fotografií legendární cestovatelské dvojice bude 
v Českém Krumlově představen při svém putování Českou republikou po 
Pražském hradu a před další zahraniční reprízou.
Slavnostní zahájení za přítomnosti ing. Miroslava Zikmunda se uskuteční v 
sobotu 28. května 2005 ve 14 hodin.
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 DALŠÍ VÝSTAVY 

Astrid Esslinger / Malba
Výstava potrvá do 8. května 2005.

Alexandr Avalov – Moskva / Fotografie 
a ZOO Ohrada / Hadi
Fotograf Zoologické zahrady v Moskvě A. Avalov představuje  snímky ze 
světa zvířat, květin i lidí. Výstavu doplňují terária s hady. 
Výstava potrvá  do 12. května 2005.
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…
Obnovená krása
Výběr restaurovaných obrazů a plastik z muzejní sbírky výtvarného 
umění.

 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 –
květen 2005:

  denně 10 – 17 hodin 
Poslední prohlídky: expozice 16.15 h., pouze výstavy 16.30 h. !

PROGRAM V POBOČCE 
– PAMÁTNÍK ADALBERTA STIFTERA V H. PLANÉ

 NOVĚ UPRAVENÁ EXPOZICE
Adalbert Stifter a rodný kraj 
Dvoujazyčná expozice připomíná osobnost i dílo Adalberta Stiftera ve 
vztahu k rodišti a Šumavě. 

 PREMIÉROVÁ SEZÓNNÍ VÝSTAVA
Adalbert Stifter v překladech 
- od regionálního písemnictví ke světové literatuře
Výstava přehledně a zajímavě přibližuje Stifterův přínos regionální 
„šumavské“ literatuře a mapuje začlenění literárních prací Adalberta 
Stiftera do kontextu světové literatury.
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 DALŠÍ VÝSTAVY

Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti
Výstava věnovaná historii a současné záchraně hradní zříceniny na česko-
rakouském pomezí.

Stifterův park v Horní Plané
Výstavku připravil Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku v Horní 
Plané.

Most mezi lidmi 
– Zvonková / Glöckelberg
Výstavka o historii a obnově místa za „železnou oponou“, které mělo 
zaniknout, ale po roce 1990 se stalo místem smíření a setkávání.

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V sobotu 21. května po celý den vstup volný. Ve 14.00 hodin slavnostní 
předání nově upraveného Památníku A. Stiftera veřejnosti. 

Otevírací doba Památníku A. Stiftera v Horní Plané 
– květen 2005:   
úterý až neděle   10 – 12.30 / 13.30 – 18 h.
Zavírací den: pondělí.

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  Domluva je možná 
na tel. č. 380 738 473 s kustodkou pobočky Lenkou Hůlkovou.
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MUZEJNÍ KRUH
  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.

Na internetových stránkách města Horní Planá www.horniplana.cz naleznete 
tento banner, kterým otevřete přehled projektů a akcí spojených s 200. 
výročím narození Adalberta Stiftera. Průběžně zde jsou umisťovány aktuální a 
rozšiřující informace v českém jazyce.  Informace v němčině naleznete na 
www.stifter2005.at .

K NOVÉ DLOUHODOBÉ VÝSTAVĚ  

Náš voják v boji za svobodu a demokracii 
– 60. výročí konce II. světové války

Výstava je připravena díky spolupráci s Vojenským muzeem Český Krumlov, 
Československou obcí legionářskou, Jihočeskou krajskou organizací Sdružení 
válečných veteránů ČR a českokrumlovskými modeláři a sběrateli. Je začleněna do 
kampaně Asociace muzeí a galerií ČR „Muzea a 20. století“.

   Znak čs. armády v zahraničí za   
II. sv. války

 Velešín, 11. 5. 1945
    Setkání vojáků USA a SSSR 
    Foto: sbírka RM ČK
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Výstava obsahuje tři tématické celky:
- Od čs. legií k mírovým misím Armády ČR (1914 – 2005)
- Konec II. světové války na Českokrumlovsku
- Modely pozemní výzbroje a techniky armád ze II. světové války
Všechny celky obsahují atraktivní exponáty – od stejnokrojů našich vojáků z různých 
období a součástí jejich výstroje i výzbroje až po takřka dvě stovky modelů 
pozemních bojových prostředků armád Německa, Velké Británie, SSSR a USA 
z období  II. světové války. 
Osvobození Českokrumlovska je připomínáno ukázkami stejnokrojů US Army a 
Sovětské armády, jejich zbraní a výběrem z  dobové fotografické a další 
dokumentace.  Jsou zde vzpomenuty poslední oběti války, osvobození vězňů 
z transportu smrti a prostřednictvím snímků z rodinných alb také vítání osvoboditelů. 
Pozornost je věnována vytýčení demarkační linie mezi armádami USA a SSSR.
Výstava potrvá od 6. května, kdy bude zahájena malou vernisáží, do 20. listopadu 
2005.

V rámci městských oslav 60. výročí osvobození Českého Krumlova 
americkou armádou je ve víkendových dnech 7. a 8. května 2005 volně 
přístupná.

K HLAVNÍ SEZÓNNÍ VÝSTAVĚ  
Hanzelka   Zikmund - Fotografie

Výstava s  t ímto lakonickým názvem přenese každého
návštěvníka prostorem do exotických koutů Země a časem do let 
1947 – 1950 a 1959 – 1964, kdy slavná cestovatelská dvojice Jiří 
Hanzelka (*1920 +2003) a Miroslav Zikmund (*1919) uskutečnila 
své dvě expedice: první stříbřitým automobilem TATRA 87 do 
Afriky a Jižní a Střední Ameriky, druhou vozy TATRA 805 na 
Blízký Východ, do monzunové Asie, na indonéské a japonské 

ostrovy a zejména do asijské části tehdejšího Sovětského svazu.
Na svých cestách pořídili H&Z více než 120 000 snímků, které jsou dnes uloženy 
v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Z tohoto množství vybrali autoři výstavy 
Radovan Koděra a Přemysl Řepa dvě stovky záběrů pro zhotovení velkoformátových 
výstavních fotografií. Na začátku této práce stáli ještě oba cestovatelé, ing. Miroslav 
Hanzelka se však premiéry výstavy, která byla v roce 2003 v Plzni, nedožil. 
Pětašedesátileté přátelství obou cestovatelů a projekt jejich cesty kolem světa jsou 
úctyhodné. Ing. Miroslav Zikmund na ně dodnes rád vzpomíná i aktivně navazuje.

Při tiskové konferenci v Praze v březnu 2005 ing. Miroslav 
Zikmund vyprávěl o mocném kouzlu starých fotografií.
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