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REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ

1891  115. výročí muzejních snah ve městě

1916  90 let od zpřístupnění německého městského muzea

1946  60 let od založení současného muzea

2006  JUBILEJNÍ ROK

Vážení čtenáři, návštěvníci a příznivci našeho muzea, 

dovoluji si Vás upozornit na tři události:

- 1. června je Den dětí a proto nabízíme po celý den vstup dětí a jejich 
doprovodu zdarma. Kromě toho máme pro předškoláky a prvňáky připraven dopolední 
program ve spolupráci s Městskou knihovnou a Základní uměleckou školou v Českém 
Krumlově. Den dětí oslavíme volným vstupem i v pobočce Památníku Adalberta 
Stiftera v Horní Plané.

- 13. června v 17 hodin zahajujeme výstavu Zachráněné dědictví – opravené 
památky v šumavském pohraničí, připravenou ve spolupráci se Správou Národního 
parku a CHKO Šumava.

- 15. června v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy Nekonečný příběh 
bižuterie, připravenou ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci n. N.

Srdečně Vás zvu.

Těšíme se na Vaši návštěvu i spolupráci.
                                            

Mgr. Petr Jelínek, 
ředitel muzea



PROGRAM MUZEA – ČERVEN 2006 

 ZAHAJOVANÉ VÝSTAVY

Zachráněné dědictví

Výstava je připravena ve spolupráci se Správou Národního parku a CHKO Šumava ve 
Vimperku. Připomíná výsledky programu „Ochrana kulturního dědictví“, zaměřeného 
na opravy drobných kamenných památek dochovaných v krajině: pamětních křížů, 
božích muk, pamětních kamenů, historických mezníků, nápisů na skalách a pod.
Vernisáž se koná v úterý 13. 6. v 17.00 hodin.
Nad výstavou převzal patronát doc. JUDr. Petr Pithart, 1. místopředseda Senátu 
Parlamentu ČR, který výstavu zahájí.
Výstava potrvá  do 14. 1. 2007

„Drobné kamenné památky byly často poškozeny nebo povaleny a na všech dílech zapracoval 
„zub času“. Péčí Správy NP a CHKO Šumava a za finanční podpory Rotary klubu Praha, jeho 
partnerských Rotary klubů v Německu a Rakousku a Česko – německého fondu budoucnosti 
byla tato náboženská, historická a umělecká díla od roku 2000 postupně opravena a uvedena do 
důstojného stavu. …Vracejí tedy některým šumavským místům ztracený charakter krajiny 
kulturní.“

Ze statě Jana Podlešáka „Paměť krajiny“.

Více o programu „Ochrana kulturního dědictví“ se dočtete na stránkách 
Správy Národního parku a CHKO Šumava:

http://www.npsumava.cz/stranky.php?idc=851
    

Nekonečný příběh bižuterie

Výstava  z  bohatých  sbírek  Muzea  skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je členěna 
do následujících okruhů: historická bižuterie, černá (jetová) bižuterie, secesní 
bižuterie, bižuterie ve stylu Art Deco, luxusní bižuterie z let 1918 – 1938, bižuterie 
z umělých hmot, hliníková a litá bižuterie, kovová bižuterie, skleněné perličky – rokajl, 
skleněná broušená bižuterie, studentské práce    ze    Střední uměleckoprůmyslové a 
Vyšší odborné školy v Jablonci n. N., současné výrobky firem Vladimír Svatoň, Atlas, 
Yani, Strass, Jadi, Pearl Bohemica,  H Glass, Jablonex Group.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 15. 6. v 17.00 hodin. 
Výstava potrvá do listopadu 2006.

 DALŠÍ VÝSTAVY

„Musejní jubilejní…“

Výstava připomíná letošní výročí  muzea: 115 let muzejních snah ve 
městě, 90 let od otevření německého městského muzea a 60 let od 
založení soudobého muzea.



Dokumentuje dosavadní vývoj muzejní práce v Českém Krumlově            
a podává aktuální přehled o našem sbírkovém fondu a jeho využívání.
Výstava potrvá do listopadu 2006.

Na skle malované

Výstava podmaleb   -  lidových obrázků na skle ze Šumavy (Kvilda) a 
zejména oblasti Pohoří na Šumavě (Buchers)   - Sandl ze sbírky našeho 
muzea.
Krása obrázků, kdysi zdobících snad každou obytnou světnici Šumavanů, 
vyniká zejména u souboru nově restaurovaných podmaleb ze sbírky 
muzea, který je vystavován poprvé.

Obnovená krása
Výběr restaurovaných obrazů a plastik z muzejní sbírky výtvarného 
umění.
Svět dítěte
Výstava pro děti  i dospělé, připomíná rané údobí lidského života - čas od 
kolébky ke školním lavicím.
Výstava končí 4. června.

„OTESÁNEK A MY DRUZÍ“
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v Českém Krumlově 
končí 8. června.

 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.
Expozice je nově vybavena popiskami v Č, A, N a
u modelu města je rovněž tříjazyčný elektronický zvukový průvodce.
Průvodní tištěné texty expozici jsou k dispozici v Č, A, N a F.

 1. ČERVNA - DEN DĚTÍ 

Děti i jejich doprovod mají vstup volný. Od 9 do 10.30 je připraven 
program pro předškoláky a prvňáky.

 SLEVY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
    SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE 

O víkendu 17. – 18. 6. poskytneme 50 % slevu vstupného při prokázání 
vstupenkou na Slavnosti



Otevírací doba 
výstav a expozice v Českém Krumlově – červen 2006:

denně  10 – 17 hodin.
Poslední prohlídky:

expozice 16.15 h., pouze výstavy 16.30 h. !

PROGRAM V POBOČCE – PAMÁTNÍK ADALBERTA 
STIFTERA V H. PLANÉ

 STÁLÁ EXPOZICE

Adalbert Stifter a rodný kraj 
Dvoujazyčná Č – N expozice připomíná osobnost i dílo Adalberta Stiftera 
ve vztahu k rodišti a Šumavě. 
Nový elektronický zvukový průvodce obsahuje základní informace v Č, A, 
N.

 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.

  1. ČERVNA - DEN DĚTÍ  

Děti i jejich doprovod mají po celý den vstup volný.



Otevírací doba 
Památníku A.Stiftera v Horní Plané – červen 2006:

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 (dočasně zastupována Janem Račákem / Historie, 
fotodokumentace města a regionu, audiovizuální dokumentace – dočasně omezeno / 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 Janem Račákem. 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.

m měs í čn ík
Bulletin Regionálního muzea v Českém Krumlově, e-verze pro internet
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