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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 listopadu Vás srdečně zveme zejména na výstavu uměleckých prací 
českokrumlovské rodačky Věry Boudníkové – Špánové.
Vernisáž se koná v sobotu 25. 11. v 15.00 hodin. 
 Nenechte si rovněž ujít dernisáž výstavy Krása květin česko-
krumlovských vápenců. Koná se ve středu 15. 11. od 17.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.



PROGRAM MUZEA LISTOPAD 2006 

 VÝSTAVY
Věra Boudníková – Špánová
„VESELÉ POHÁDKY“
(Ohlédnutí za prací 1996 – 2006)

>Textil je pro autorku materiálem, který zpracovává s bravurou, suverénně ho ovládá 
a činí ho dokonalým nositelem svých záměrů. …Výstava poskytuje možnost setkat 
se s umělkyní, která ovládla výrazové prostředky svého umění natolik, že je jimi 
schopna sdělit nejen zprávu o sobě samé a svém uměleckém chtění, ale i 
komentovat stávající situaci jazykem, který je výstižnější a univerzálnější, než by kdy 
dokázala být slova.<

Z článku Marie Rakušanové na www.imc.cas.cz .

Vernisáž se koná v  sobotu    25. listopadu 2006 
v 15.00 hodin. 

Výstava potrvá do 14. ledna 2007.

Port rét Věry  Boudníkové namalova l  MUDr. Vác lav  Bedřich 
(sb írka RM ČK)

Krása květin českokrumlovských vápenců
Výstavu nejen fotografií  připravili  Václav Kahovec a Martin 
Lepší.  Zapůjčilo ji  Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 

Ideou výstavy je seznámení širší veřejnosti s krásou unikátních rostlin, 
které rostou      na vápencích Českokrumlovska.  Jedinečnost  zdejší 
vápencové flóry spočívá především    v její podobnosti s květenou Alp. 
Můžeme se zde setkat např. se vzácnými druhy orchidejí a hořců, které 
mají původ a hojné rozšíření v Alpách. Flóra českokrumlovských vápenců 
se dá s trochou nadsázky označit za ostrůvek alpské flóry, vysunutý do 
České kotliny.



Výstava velkoformátových barevných fotografi í  a preparovaných 
rostl in potrvá  do 19. listopadu 2006 včetně. 
Dernisáž výstavy se koná 15. 11. od 17 hodin. Na 
programu je beseda s ing. Martinem Lepším, 
botanikem JčM v Č. Budějovicích.

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

„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, plastiky, obrazy, nábytek    a další zajímavé exponáty.

Expozice je nově vybavena popiskami v Č, A, N.



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

Otevírací doba výstav a expozice v Českém Krumlově – listopad 2006:
út - pá  9 – 16 hodin, so – ne a státní svátek 17. 11.   13 – 16 hodin

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

Otevírací doba Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané 
Listopad  2006:

út – so vč. státního svátku 17. 11. 
10 – 12.30 / 13.30 – 18 hodin
Zavírací den: neděle a pondělí.



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.

POZVÁNKY NA VÝSTAVY U SOUSEDŮ

   ZVEME VÁS NA VÝSTAVU VE STÁTNÍM OKRESNÍM ARCHIVU
"Zábava našich předků na přelomu 19. a 20. století".
Pořádající Státní okresní archív v Českém Krumlově ve spolupráci             
s krumlovským pracovištěm Státního oblastního archívu v Třeboni              
a Regionálním muzeem v Českém Krumlově přiblížuje, jak se dříve bavily 
různé společenské vrstvy. 
Návštěvníci prostřednictvím vystavených dokumentů poznají, v čem 
nalézali naši předkové přibližně před sto lety potěšení, jakým způsobem 



obvykle odpočívali po celodenní namáhavé práci, co považovali za vtipné, 
veselé a zábavné. 
Výstava potvrzuje, že důležitými faktory tehdejšího života byla 
soudružnost a dobré mezilidské vztahy. 
K vidění je i několik dobových her a hraček. 

Výstava potrvá do 12. prosince a přístupná je od pondělí do pátku 
mezi 9 a 17.30 h.

   DÁLE  VÁS  ZVEME DO RADNIČNÍ VÝSTAVNÍ SÍNĚ V ČESKÝCH 
BUDĚJOVICÍCH NA VÝSTAVU „Městské cechy na jihu Čech“. 
Na výstavě se exponáty ze svých sbírek podílejí muzea zřizovaná 
Jihočeským krajem: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Muzeum 
Jindřichohradecka, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Prachatické
muzeum, Prácheňské muzeum v Písku a Regionální muzeum v Českém 
Krumlově.
Výstava je pořádána pod záštitou prvního náměstka hejtmana Ing. arch. 
Robina Schinka.

S lavnos tn í  z ahá jen í  se  ko ná v ú terý  7 .  11 .  2006  
v 16  hod in .

Výstava potrvá do 9. prosince 2006. Otevřeno: pondělí až pátek  9 
– 16, sobota 9 – 15 hodin. Zavírací den: neděle.
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