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Vážení čtenáři,

v měsíci září nabízíme již tradičně dvě možnosti k návštěvě našich expozic a výstav za sníženou 
cenu nebo gratis.
Ve dnech 10. a 11. září budeme v Českém Krumlově i v Horní Plané pořádat Muzejní víkend ku 
příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD – European Heritage Days) a v Českém Krumlově též 
v rámci celoměstských Dnů s handicapem. 
Po oba víkendové dny budou expozice a výstavy přístupny za zvláštní snížené vstupné: dospělí 20,-
Kč, děti a držitelé slevových karet 10,-Kč. Senioři a handicapovaní návštěvníci včetně jejich 
průvodců budou mít volný vstup.
Na sobotu 10. září jsme pro zájemce připravili komentované prohlídky keramického modelu 
Českého Krumlova, jejichž začátky jsou stanoveny na 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. 
Druhou tradiční zářijovou příležitostí k návštěvě muzea je noční prohlídka při Svatováclavské 
muzejní noci, která se letos koná v sobotu 24. září od 20.00 do 24.00 hodin. Poslední prohlídky však 
začínají již ve 23.15 ! Vzhledem k podpoře ze strany Města Český Krumlov budou mít všichni 
návštěvníci volný vstup. V přízemí bude tento den zpřístupněna výstava Adalbert Stifter malíř a 
kreslíř a v sále muzea bude koncertovat Krumlov classic guitar duo.
Srdečně Vás zveme, těšíme se na Váš zájem a návštěvu.

                                                   Mgr. Petr Jelínek, ředitel muzea



PROGRAM MUZEA V Č. KRUMLOVĚ – ZÁŘÍ

 NOVÁ VÝSTAVA
Adalbert Stifter malíř a kreslíř
Dokumentační chodbová výstava připravená k 200. výročí narození A. Stiftera. Zpřístupněna v rámci Svatováclavských 
slavností 24. 9. 2005. Potrvá do 15. 1. 2006.  

 VÝSTAVY LETNÍ SEZÓNY
Náš voják v  boji za svobodu a demokracii
– 60. výročí konce II. světové války
Výstava je členěna do tří tématických celků:
- 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
Potrvá do 20. listopadu 2005.

Hanzelka   Zikmund / Fotografie
Vynikající výstavní soubor fotografií legendární cestovatelské dvojice.
Výstava potrvá do 11. září 2005.

 DALŠÍ VÝSTAVY 

Obnovená krása
Výběr restaurovaných obrazů a plastik z muzejní sbírky výtvarného umění.

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…



 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 – září:

  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 
Dvojjazyčná 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.

 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.

Otevírací doba Památníku A.Stiftera v Horní Plané – září 2005 :   

Úterý - neděle  10 – 12.30 / 13.30 – 18 h.
Zavírací den: pondělí.



NEPŘEHLÉDNĚTE !
MUZEJNÍ VÍKEND 10. a 11. 9.

MUZEJNÍ NOC 24.9.

10. a 11. 9. budou expozice a výstavy v Českém Krumlově a v Horní Plané 
přístupny za zvláštní snížené vstupné: dospělí 20,-, děti a slevy 10,-, senioři a 
handicapovaní návštěvníci včetně jejich doprovodu volný vstup.
24. 9. se v rámci celoměstských Svatováclavských slavností koná muzejní noc od 
20.00 do 24.00 hodin. Poslední prohlídky jsou ve 23.15 hodin. Všichni návštěvníci 
mají vstup volný.



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.

ROZŠÍŘENÍ SLEV VSTUPNÉHO

Regionální muzeum v Českém Krumlově přistoupilo k projektu časopisu Dějiny a současnost a 
předplatitelům tohoto titulu poskytuje 50 % slevu při návštěvě svých expozic a výstav v Českém 
Krumlově a Horní Plané.

Po dobu trvání výstavy Náš voják v boji za svobodu a demokracii mají  50 % slevu vstupného 
členové Čs. obce legionářské, členové Sdružení válečných veteránů ČR a držitelé průkazu 
Válečného veterána ČR, vydaného Ministerstvem obrany ČR.

V měsíci září budou poskytnuty jednorázové  zvláštní slevy vstupného ku příležitosti Dnů 
evropského dědictví  10. a 11. 9. všem návštěvníkům. 
Při nočních prohlídkách 24. září bude vstup volný.



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.  





KALENDARIUM STIFTEROVA ROKU V ČR –  ZÁŘÍ 2005
Kdy – co – kde, kontakt ?

Až do 30. 10.
Adalbert Stifter slovem a obrazem
Dvojjazyčná výstava, založená na spojení Stifterových textů a aktuálních uměleckých fotografií míst, vztahujících se ke 
spisovatelovu životu a dílu. Autory výstavy jsou Hermann Fischer – fotografie a Edgar Frank – výběr textů.
Otevřeno: úterý – neděle 10 – 12 / 13 – 18 hodin, v pondělí zavřeno. Vstup volný.
Centrum Adalberta Stiftera, Jiráskova 168, Horní Planá, Miroslava Prokopová, tel. 380 738 034, fax 380 738 057, e-mail: 
cas.azs@horni.plana.cz , www.stifter-centrum.info .

Denně
Vítkův Hrádek, návštěva hradní zříceniny, vyhlídkové plošiny a naučné stezky.
Otevřeno: 10 – 17  hodin. Vstupné: děti do 15 let 10,- Kč, ostatní 20,- Kč.
Občanské sdružení Vítkův Hrádek, kontakt: Miroslav Kovačičin (předseda), U Jeslí 4, 370 01 České Budějovice, tel. 
602 409 378
Bližší informace: www.vitkuvhradek.cz



Dlouhodobá akce
Veřejná sbírka pro Park Adalberta Stiftera
Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku    na Dobré Vodě, Palackého ul. čp.21,  382 26  Horní Planá , tel: 380 738 473, 
e-mail:stifterpark@seznam.cz 
http://stifterpark.horniplana.cz

ZAJÍMAVOSTI NEJEN Z REGIONU

O NÁLEZECH MINCÍ NA ČESKOKRUMLOVSKU

Sborník Národního muzea v Praze přináší v nejnovějším čísle historické řady rozsáhlý  příspěvek Jiřího Militkého 
Nálezy mincí na Českokrumlovsku. 
Jak autor píše v úvodu, impulsem ke vzniku této práce se již v roce 1996 stala výstava našeho muzea 
Českokrumlovsko ve světle archeologických nálezů 1250 – 1700 (autoři Mgr. Michal Ernée a Mgr. Jiří Militký).  
Byla zde mimo jiné prezentována problematika mincovních nálezů z českokrumlovského regionu, což si vyžádalo 
komplexní revizi všech dostupných údajů o nálezech mincí. Na takto shromážděný materiál navázala příprava 
první a později druhé verze výše uvedeného příspěvku, jehož obsáhlá katalogová část je aktualizována ve stavu 
z roku 2004. 
Katalog nálezů mincí z Českokrumlovska zahrnuje více než polovinu publikované práce a je zpracován velmi 
podrobně. Kromě dokumentace vlastního numismatického materiálu byl velký důraz kladen na co nejpodrobnější 
nálezové okolnosti a přesnou lokalizaci. Nálezy jsou v katalogu řazeny abecedně podle katastrálních území.
Druhá polovina práce obsahuje komplexní rozbor  nálezů od depotů až po jednotlivé mince.
Závěrečný oddíl pak obsahuje poznámky, soupis pramenů a literatury, resumé a fotopřílohu.
Textová část je průběžně provázena řadou mapových vyobrazení.


Militký, Jiří: Nálezy mincí na Českokrumlovsku.
Sborník Národního muzea v Praze, 
řada A – Historie, LIX / 2005 / 1 – 2, Praha 2005

Výtisky ve volném prodeji si zájemci mohou objednat v obchodním oddělení Národního muzea, Václavské náměstí 
68, 115 79 Praha 1, telefon 224 497 159, fax 222 246 047.



RODOPISNÁ REVUE

Zájemcům o vlastivědu a zemskou genealogii        i heraldiku je určen časopis Rodopisná revue, který vychází jako 
čtvrtletník letos již sedmý rok. 
Předcházejích šest ročníků z let 1999 – 2004 bylo nedávno vydáno i na CD ROM. Ve 24 číslech časopisu se 
nachází celkem 768 příspěvků, obsahujících kromě textů ilustrace a rodopisné tabulky.

CD ROM Rodopisná revue 1999 – 2004 je možno objednat na adrese Miloslav Trnka, Suchý Vršek 2099, 158 00 
Praha 5, telefon 251 623 667 nebo e-mailem: trnkas@volny.cz . Cena 240,- Kč a poštovné. Při objednávce uvádějte 
způsob platby.

K orientaci stávajících odběratelů Rodopisné revue vyšel v edici Pramínek tištěný soupis článků a genealogických 
přehledů Šest let časopisu Rodopisná revue 1999 – 2004. Cena činí 28,-Kč a 15,- Kč poštovné. Kontakt viz výše.

Více o Rodopisné revui se můžete dozvědět na internetové adrese:
http://www.volny.cz/trnkas/trnkas/Rodorevue.htm

SOUVISLOSTI – SUDETY

Revue pro l iteraturu a kulturu SOUVISLOSTI věnuje ve svém druhém čísle letošního 
ročníku rozsáhlý prostor tématu Sudety.
Protože pod pojmem Sudety je v tomto případě míněna celá bývalá německá 
jazyková oblast (nikol iv pouze území bývalé Říšské župy Sudety), nachází  čtenář 
řadu zajímavých informací a podnětů, týkajících se Českokrumlovska a Kapl icka.
Z tohoto hlediska rádi upozorňujeme na příspěvek Petra Mikšíčka Sudetská pouť 
aneb Waldgang. Jde o úryvky ze stejnojmenné knihy, která vyšla v nakladatelství  
Dokořán.
„Srdcem Hercynského hvozdu“ – Šumavou  se zabývá Martin Gaži ve stati 
Hercynský hvozd: Končiny literární.  V překladech Jana Mareše i v originálním znění  
je publ ikován výběr z poezie šumavských autorů .
Pro doplnění  obrazu života v Českém Krumlově před rokem 1938, za války a krátce 
po jejím skončení  jsou významné Českokrumlovské vzpomínky , které napsala 
českokrumlovská rodačka Božena Pelánová, roz. Valkonyová.
Výčet zajímavých příspěvků uzavřeme upozorněním na esej Václava Maidla Sudety 
ve mně.
Revue SOUVISLOSTI se bude tématem Sudety zabývat i v připravovaném třetím 
čísle.



Více o revui SOUVISLOSTI zj istí te na adrese: http://www.souvislosti.cz .
Více o nakladatelství  Dokořán se dozvíte na adrese:

http://www.dokoran.cz .



VÝBĚR REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ
II. a III. čtvrtletí 2005 

(S použit ím dokumentů Jihočeské vědecké knihovny v  Českých Budějovicích : www.cbvk.cz a 
OIS www.ckrumlov.cz)

95. výročí
16.4. 1910 se v Českém Krumlově narodil Anton Riedl, šumavský německý básník a prozaik. 
Zemřel 30. 9. 1987 v rakouském Krems an der Donau.

110. výročí
28. 4. 1895 se narodil v Blažkově, okr. Český Krumlov, PhDr. Alois Gotsmich , univerzitní 
profesor klasické filologie a archeologie. Zemřel 15. 5. 1974 v německém Erlangenu.

60. výročí
5. 5. 1945 zemřel ve Vídni Matthias Hofbauer, vlastním jménem Matthias Lepschi ,  
nářeční šumavský básník. Narodil se 1. 1. 1872 v Hrušticích, okr. Český Krumlov.

150. výročí
13. 5. 1855 se v Horní Plané narodil PhMg. Antonín Stifter , lékárník, zakladatel bývalého 
městského muzea v Křinci, významný fotoamatér konce 19. století. Zemřel 15. 7. 1910 
v Křinci, okr. Nymburk.

60. výročí
30. 5. 1945 zemřel v rakouském Linci Franz Sautner, sochař, který se narodil   22. 3. 1872 
v Rychnově nad Malší, okr. Český Krumlov.

110. výročí
2. 6. 1895 se v Soběslavi, okr. Tábor narodil Jan Karták , malíř, učitel, ředitel školy a 
knihovny v Českém Krumlově.

110. výročí
9. 6. 1895 se v Českém Krumlově narodil Ernst Holzinger,  malíř a obchodník. Zemřel 14. 
10. 1995 v německém Wemdingu.

50. výročí
9. 6. 1955 se v Praze narodil Miroslav Páral , výtvarník, keramik a sochař, žijící v Českém 
Krumlově.

250. výročí
12. 6. 1755 se v Sedlicích, okr. Strakonice, narodil Antonín Borový, český kantor a hudební 
skladatel,  autor kostelních písní, satir a anekdot. Působil ve Zlaté Koruně, kde také 29. 3. 
1832 zemřel. Více o této osobnosti píše na stránkách OIS www.ckrumlov.cz Mgr. Milena 
Hajná:
Hudební aktivita zlatokorunského učitele Antonína Borového je dokumentována nejen hudebninami 
označenými daty provozování skladeb, ale i jeho kronikářskými záznamy. Sbírka obsahovala kromě obligátní 
latinské chrámové hudby značný počet skladeb na české texty (písně, české mše, pastorely), množství 
instrumentální hudby (partie pro pět dechových nástrojů, německé tance, serenády, kasace, fanfáry pro trubky 
a tympány, symfonie), varhanní knížku i zpěvohru o „Zlé ženě", provozovanou roku 1820 místními silami ve 
Zlaté Koruně. … Množství tanečních skladeb pro cembalo nebo dechovou harmonii (v obsazení 2 klarinety, 
2 lesní rohy a fagot) naznačuje, že Borový se svým souborem hrával i na hospodských zábavách.
K výročí narození A. Borového připravuje Státní okresní archiv v Českém Krumlově a 
Základní umělecká škola v Českém Krumlově ve spolupráci s naším muzeem vzpomínkovou 
kulturní akci, která se uskuteční v l istopadu t.r.



115. výročí
12. 6. 1890 se v rakouském Tulln an der Donau narodil Egon Schiele, malíř , který měl 
rodinné a tvůrčí vztahy k Českému Krumlovu. Zemřel 31. 10. 1918 ve Vídni.

110. výročí
28. 6. 1895 se v Rychnově nad Kněžnou narodil malíř a grafik Bohuslav Coufal . Zemřel 16. 
6. 1969 v Českém Krumlově.

105. a 35. výročí
25. 7. 1900 se v Přídolí u Českého Krumlova narodil Anton Neubauer, učitel a sběratel 
lidových písní. Zremřel 15. 7. 1970 v bavorském Freyungu.

15. výročí
4. 8. 1990 zemřel Josef Poláček , archeolog, mimo jiné se zasloužil o archeologický výzkum 
lokality Dívčí Kámen, okr. Český Krumlov. Narodil se 11. 3. 1924 v Němčičkách, okr. 
Břeclav.

155. výročí
26. 8. 1850 se v Rozpoutí u Kaplice narodil Johann Mathäus Klimesch , historik a lingvista, 
který se věnoval především historii j ižních Čech a Šumavy. Zemřel    13. 4. 1940 ve Vídni.

35. výročí
30. 8. 1970 zemřel Bořivoj Benetka , historik, spisovatel a publicista katolické orientace. 
V 50. letech 20. stolet í působil krátký čas ve funkci ředitele českokrumlovského muzea, poté 
vedl okresní archiv v Kaplici. Narodil se 9. 8. 1903 v Býkevi, okr. Mělník.

75. a 5. výročí
1. 9. 1930 se ve Veselí nad Lužnicí narodil Vlastimil Koutecký, akademický architekt a scénograf. Působil 
rovněž jako pedagog na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. V roce 1998 obdržel od prezidenta ČR 
státní vyznamenání Medaili za zásluhy III. stupně.
Zemřel 25. 2. 2000 v Českém Krumlově.

m měsíčník
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