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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

V září Vás srdečně zveme zejména k návštěvě 

5. Svatováclavské noci otevřených muzeí a galerií v sobotu 30. 9.

Program zahajujeme již v 18 hodin koncertem ke 100. výročí narození 
skladatele Jaroslava Ježka (*25.9.1906). Expozice a výstavy budou otevřeny 

od 19 hodin. Poslední prohlídky začínají ve 23.15 hodin. 
Po celý večer bude koncertovat kytarové duo Radek Interholz a Jindra Čapek.

Těšíme se na Vaši návštěvu.



PROGRAM MUZEA ZÁŘÍ 2006 
 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.
Výstava potrvá  do 14. 1. 2007

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.
Výstava potrvá do 30. 9. 2006.

„Musejní jubilejní…“

Výstava stručně připomíná historii muzea a za pomoci vybraných sbírkových 
předmětů přehledně seznamuje s muzejní sbírkou.
Chodba a sál v přízemí.

Na skle malované

Výstava podmaleb   -  lidových obrázků na skle ze Šumavy. 
Potrvá do 14. 1. 2007

 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.
U modelu města je k dispozici tříjazyčný ( Č, A, N) elektronický zvukový 
průvodce.
Průvodní tištěné texty expozicí jsou k dispozici v Č, A, N a F.

Otevírací doba výstav a expozice v Českém Krumlově – září 2006:
denně  10 – 17 hodin.

Poslední prohlídky:
expozice 16.15 h., 

pouze výstavy 16.30 h. !



 AKCE V MUZEU

Dny evropského dědictví 
 EUROPEAN HERITAGE DAYS 

9. – 10. 9. 2006
Po oba dny snížené vstupné do všech výstav a expozice:
dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč, registrovaní účastníci Dnů 
s handicapem a jejich průvodci 0,-Kč.
Veškeré informace o programu Dnů evropského dědictví na adrese:
http://www.shscms.cz/ehd/

Seminář „Památková obnova Českého Krumlova v letech 1990 – 2005“ 
pořádají ve dnech 9.- 10. 9. 2006 v muzeu Umělecká beseda, Muzeum stavebních dějin a 
řemesel a Město Český Krumlov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Českém 
Krumlově.
Kontakt: Mgr. Jiří Bloch, tel. č. 380 711 681, artes@ckrumlov.cz

Ve spolupráci s Kiwanis klubem Český Krumlov 
bude objekt muzea zpřístupněn handicapovaným 
návštěvníkům. Speciální výstavka pro zrakově 
postižené „Dotkni se Českého Krumlova“.
Registrovaní účastníci celoměstské akce a jejich 
průvodci mají volný vstup.
Podrobné informace o celé akci na adrese:
www.ckrumlov.cz/handicap

Svatováclavské slavnosti v muzeu 

sobota 30. 9. 2006 

Od 18.00 do 19.00 hodin v sále muzea
Svatováclavský podvečerník ke 100. výročí narození 

Jaroslava Ježka
Na úvod muzejní noci účinkují:

Romana Strnadová, 
sólistka Jihočeského divadla

Swingtrio 
Libor Petřvaldský – housle, Libor Heřman – kontrabas, Jan Vaněček – kytara

Host:
Michael Bartoš – klavír

(student Ježkovy jazzové konzervatoře)
Dramaturgie koncertu:



Jan Vaněček
Záštitu nad koncertem převzal vicehejtman Jihočeského kraje 

ing.arch. Robin Schinko.
Akci finančně podpořilo Město Český Krumlov.

Od 19.00 do 24.00 hodin
5. Svatováclavská noc otevřených muzeí a galerií

Muzejní expozice a výstavy jsou díky podpoře Města Český Krumlov volně 
přístupné. Poslední prohlídka ve 23.15 hodin.

V sále muzea koncertuje Krumlov Guitar classic duo
Radek Interholz a Jindra Čapek

Na neděli 1. 10. 2006 připravujeme
soutěžní hru pro děti a rodiče

v rámci Dne otevřených srdcí na závěr Svatováclavských slavností.

Kompletní program 5. ročníku Svatováclavských slavností v Českém Krumlově, které se 
letos konají ve dnech 28. 9. až 1. 10. hledejte na adrese:
www.ckrumlov.cz/slavnosti

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.

Otevírací doba Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané 
září 2006:

út – ne vč. státního svátku 28. 9. 
10 – 12.30 / 13.30 – 18 hodin

Zavírací den: pondělí.



 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V PAMÁTNÍKU 
ADALBERTA STIFTERA V HORNÍ PLANÉ 9. - 10. 9. 2006 
Pro všechny návštěvníky sleva vstupného: dospělí 20,- Kč, 
děti 10,- Kč.

Památník je lokálním garantem Dnů evropského dědictví 
v Horní Plané. 
Bližší informace najdete na adrese: 

http://www.shscms.cz/ehd/kataloghtml.php?search_obec=HORNÍ%20PLANÁ

SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné služby dle badatelského řádu zajišťují odborní 
pracovníci po předchozí domluvě na tel. č. 380 711 674 :
Archeologie – dočasně v omezeném rozsahu zastupována Janem Račákem / Historie, 
audiovizuální dokumentace – Mgr. Jiří Řezníček / Nejnovější dějiny – Mgr. Petr Jelínek / 
Národopis, řemesla, fotodokumentace města a regionu – Mgr. Alice Glaserová / Umění, 
umělecká řemesla, umělecký průmysl, historie, sbírková knihovna, stifteriana  - Mgr. 
Ivan Slavík, spolupráce se školami – Miloslava Caisová.

Požadavky a objednávky archeologických dohledů 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.
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