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Vážení čtenáři,

v neděli 20. listopadu končí úspěšná výstava  Náš voják v boji za svobodu a demokracii. 
Přijměte před jejím závěrem pozvání na dvě derniérové akce:

 V pátek 11. listopadu se  připojíme k oslavě Dne veteránů, kterou připravuje 
jihočeská organizace Sdružení válečných veteránů ČR.

V expozici a výstavách bude při této příležitosti DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ . 
Všichni návštěvníci budou mít volný vstup.
Muzeum také navštíví účastníci setkání veteránů, které se tento den bude ve městě 
konat. Skupinová prohlídka výstavy Náš voják v boji za svobodu a demokracii, na jejíž 
přípravě se Sdružení válečných veteránů ČR podílelo, se uskuteční od 12.00 hodin.

 Ve středu 16. listopadu se v sálu muzea od 18 hodin uskuteční beseda Čs. letci 
v R.A.F. s PhDr. Libuší Konrádovou, autorkou knihy vzpomínek navigátora a pilota 
Jaroslava Nováka „Byl jsem letcem R.A.F.“. Program doplní dokumentární film.

Srdečně Vás zveme, těšíme se na Váš zájem a návštěvu.
                                            Mgr. Petr Jelínek, ředitel muzea

 VÝSTAVY
Pestré kameny 
- Umělecká stanoviska k Adalbertu Stifterovi ze tří zemí
Vystavují: 
Roman Brichcín, Dagmar Brichcínová, Jan Cihla, Jindra Čapek, Miroslav Páral   (Jižní Čechy)
Hansjürgen Gartner, Ernst Krebs, Manfred Karl Piontek, Gabriele Stolz, Walter Wittek  
(Künstergilde Esslingen e. V. – SRN)
Inge Dick, Gerhard Frömel, Franz Linschinger, Christine M. Moser, Heliane Wiesauer –
Reiterer 
( Künstergilde Salzkammergut – Rakousko )
Výstava potrvá do 15. 1. 2006

Adalbert Stifter malíř a kreslíř
Dokumentační chodbová výstava připravená k 200. výročí narození A. Stiftera.

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
UPOZORNĚNÍ: Výstava bude končit, poslední prohlídka je možná  20. listopadu 2005.

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 – listopad 2005:

úterý - pátek 9 – 16 hod. 
sobota – neděle 13 – 16 hod. 

Poslední prohlídky:
expozice 15.15 h., pouze výstavy 15.30 h. !

Zavírací den : pondělí.

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 – listopad
2005 :   

úterý - sobota
9 – 12 / 12.30 – 16 h.

Zavírací dny: neděle a pondělí.


Změna termínů a programu vyhrazena.

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.

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.



POZVÁNÍ NA BESEDU ČS. LETCI V R.A.F.

Ve středu 16. 11. 2005 v 18 hodin Vás srdečně zveme na besedu 
s autorkou knihy

„Byl jsem letcem R. A. F.“
dr. Libuší Konrádovou.

Tuto akci chápeme jako derniéru úspěšné výstavy Náš voják v boji za 
svobodu a demokracii, kterou od května mělo možnost vidět  na 13  
tisíc návštěvníků.
Besedu doplní projekce dokumentu o čs. pilotech v R.A.F.
Zájemci si budou také moci zakoupit knihu.

Vzpomínkové knihy letců, kteří za druhé světové války emigrovali a účastnili se vojenské služby 
v britské Royal Air Force vycházely ve třech obdobích: 1945-1948, v roce 1968 a po roce 1990. 
Některé z knih projevovaly sklon k beletrizaci (např. válečné povídky V. Bozděcha), či přímo 
uměleckou prózou byly (Nebeští jezdci), což namnoze stíralo autentičnost osobních vzpomínek. 
Vyprávění navigátora a pilota Jaroslava Nováka, po válce se usadivšího v Austrálii, které do 
knižní podoby sestavila Libuše Konrádová, tyto hodnoty dokumentu doby má. Při jeho četbě si 
představujeme všední válečný život, jeho útrapy i drobné radosti, vycítíme pohled jednoho z 
vojáků na mašinérii světové války, nikoliv vševysvětlující zobecnění ex post. Tím je kniha cenná, 
poskytuje totiž poněkud jiný, realističtější pohled na válečné i poválečné události, než memoáry 
leteckých es či politiků.
Knihu doplňují fotografie z archívu Jaroslava Nováka a závěrečné přílohy přibližující dnešnímu 
čtenáři historická fakta o válečných operacích, údaje o strojích, na nichž J. Novák létal, o 
bojové činnosti československých jednotek ve Velké Británii. Publicistka Libuše Konrádová v 
knize nevystupuje jako autorka, ale s citem sestavuje osobní vzpomínky do jednolitého celku, 
přičemž jim ponechává autentické prvky subjektivní výpovědi. Vydání prozaických vyprávění o 
životě jednoho z válečných letců má i půlstoletí po skončení druhé světové války opodstatnění 
pro svůj realistický pohled na válku i život obecně. Přiblíží svět dvacátého století těm, kteří 
popisované události sami nezažili, a vštípí jim i mnohé mravní hodnoty, na nichž spočívá lidská 
soudržnost a vzájemná úcta.

Z recenze Stanislava Buzka na www.tiscali.cz

200. VÝROČÍ DNE NAROZENÍ
ADALBERTA STIFTERA  BYLO V NEDĚLI 23. ŘÍJNA 2005 V HORNÍ 

PLANÉ VZPOMENUTO DŮSTOJNĚ 
ZA ÚČASTI STOVEK LIDÍ Z ČESKA, RAKOUSKA A NĚMECKA.

Hornoplánské slavnosti a závěru Stifterova jubilejního roku 2005 
věnujeme mimořádné vydání bulletinu M – MĚSÍČNÍK v průběhu 
listopadu.                               


