
m měsíčník
BULLETIN REGIONÁLNÍHO MUZEA V Č. KRUMLOVĚ

Číslo 10  /  Ročník XIV. / Říjen 2005


Vážení čtenáři,

v měsíci říjnu vyvrcholí letošní jubilejní mezinárodní Stifterův rok 
oslavou v Horní Plané.
Adalbert Stifter se v tomto městě narodil 23. října 1805.
V neděli 23. října 2005 si tedy v jeho rodišti připomeneme krásně kulaté 
výročí.   200 let od narození této osobnosti, která svým významem 
přerostla hranice rodné Šumavy a německy hovořících států. Díky 
rozsáhlému zájmu překladatelů se povědomí o tomto tvůrci, jeho díle a 
myšlenkách rozšířilo po celé Evropě i mimo ni.
Oslava se koná pod patronací České komise pro UNESCO a ve spolupráci s Jihočeským krajem a 
naším muzeem. Hlavním pořadatelem je Město Horní Planá a na akci se podílejí další partneři 
z ciziny (zejména Horního Rakouska v jehož hlavním městě Stifter působil až do konce svého života, 
tedy do r. 1868) a z tuzemska.
Oslava začíná již v sobotu 22. října česko – německým večerem v lidovém tónu. V hlavním nedělním 
programu se nachází mimo jiné Den otevřených dveří ve Stifterově rodném domku s odpoledním 
kulturním programem. Podrobnosti  přinášíme v tomto čísle našeho bulletinu. 
Srdečně Vás zveme, těšíme se na Váš zájem a návštěvu.

                                            Mgr. Petr Jelínek, ředitel muzea



PROGRAM MUZEA – ŘÍJEN

 NOVÁ VÝSTAVA

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 )
Výstavu, pořádanou v rámci projektu STIFTER 2005 pod záštitou České komise pro 
UNESCO, dále podpořili:
Jihočeský kraj, České Budějovice
Bayerische Staatsministerium für Arbeit, Familie und Frauen, München
Kulturreferat des Landes Oberösterreich, Linz
Vernisáž se koná v sobotu 1. října 2005 
ve 14. 00 hodin.
Výstava potrvá do 15. 1. 2006



 DALŠÍ VÝSTAVY

Adalbert Stifter malíř a kreslíř
Dokumentační chodbová výstava připravená k 200. výročí narození A. Stiftera.
Výstava potrvá do 15. 1. 2006.

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.

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…
Obě výstavy potrvají do 15. 1. 2006.

 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 – říjen:

úterý - pátek vč. st. svátku 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 – říjen 2005 :   

úterý - neděle  vč. st. svátku 28. 10.
9 – 12 / 12.30 – 16 h.
Zavírací den: pondělí.

Mimořádná úprava otevírací doby:

neděle 23. 10. 2005  
 Den otevřených dveří     9 – 17 hodin.

  
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

 Předplatitelům časopisu Dějiny a současnost s průkazkou poskytujeme 50 % slevu 
vstupného při návštěvě expozic a výstav v Českém Krumlově a Horní Plané.



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.  


POZVÁNKA DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Ve spolupráci s Regionálním muzeem v Českém Krumlově pořádá Městská knihovna v Českém 
Krumlově, Horní 155 (bývalá Prelatura) několik kulturních akcí k 200. výročí narození Adalberta 
Stiftera, obohacujících zároveň program Týdne knihoven.
 Výstava originálních ilustrací Lucie Müllerové k dílu Adalberta Stiftera v odd. pro 
dospělé Městské knihovny od 3. do 7. 10., po, út, čt, pá 9 – 18 h.
 Den s Adalbertem Stifterem – 5. 10. 2005 v oddělení pro děti od 10 h. akce pro děti od 
5 let Barvy Šumavy – tvorba výtvarných prací. V oddělení pro dospělé od 18 h. Adalbert 
Stifter známý i neznámý, setkání nad nově vydanou knihou A. Stiftera s její ilustrátorkou. 
Četba z dosud nevydané korespondence A. Stiftera.



PROGRAM SLAVNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 
200. VÝROČÍ DNE NAROZENÍ
ADALBERTA STIFTERA 
V HORNÍ PLANÉ 

Program slavnosti bude zahájen již v sobotu 22. října, tedy v předvečer jubilejního 
dne.     V Centru Adalberta Stiftera začne v 18.30 hod. pořad Hudba z kraje Adalberta 
Stiftera, ve kterém účinkují lidové soubory z Mnichova a ze Strakonic.
Na neděli 23. října je připraven sled událostí, začínající v 8.00 Mší svatou v kostele 
sv. Markéty. Od 10.00 hodin začne Slavnostní setkání v Kulturním a informačním 
centru, v jehož programu vystoupí představitelé Horního Rakouska, Bavorska, 
Jihočeského kraje a Města Horní Planá, slavnostní referát přednese Milan Uhde a 
v hudebním programu budou účinkovat členové Jihočeské komorní filharmonie a 
dětských pěveckých sborů z Ulrichsbergu a Horní Plané.
Program bude pokračovat ve 13.00 hodin v Centru A. Stiftera prohlídkou výstavy a 
vystoupením bavorské a jihočeského souboru, ve 14.30 je připraveno vystoupení 
pěveckých sborů z Horní Plané a Haslachu v Památníku A. Stiftera, kde bude také od 
9 do 17 hodin probíhat Den otevřených dveří. Na 15.30 je připravena procházka 
Stifterovým parkem a v 16.00 hodin budou položeny věnce u Stifterova pomníku na 
Dobré Vodě. V 16.45 bude Mariánská pobožnost v poutním kapli na Dobré Vodě a od 
18.30 začíná v Centru A.S. Literární večer k poctě Adalberta Stiftera. Rakouska a 
Německa. Autorské čtení sedmi literátů doprovází Krumlovské kytarové duo.
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