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RYCHLÝ PŘEHLED
REGIONÁLNÍ MUZEUM
Z důvodu rekonstrukce je muzeum od 1. 5.
2017 aţ do 26. 2. 2018 pro veřejnost
uzavřeno.
AKTUALITY:
 www.muzeumck.cz
 Facebook
 Instagram
Navštivte naší pobočku v Horní Plané.

PAMÁTNÍK - RODNÝ DŮM
ADALBERTA STIFTERA
VÝSTAVY:



Ze břehů staré Vltavy
Len na Šumavě a Hornoplánsku

AKCE:


Řemeslné dílny „u Stifterů“

STÁLÁ EXPOZICE:


Adalbert Stifter a rodný kraj

OTEVÍRACÍ DOBA:
1. 4. – 30. 9.
úterý – neděle: 10 – 12,30 / 13,30 – 18 h
zavírací den: pondělí
Palackého 21, 382 26 Horní Planá
Tel./Fax: 380 738 473

VÝZVA VEŘEJNOSTI
PŘÍPRAVA DOKUMENTÁRNÍCH VÝSTAV K ROKU 1918 A 1968
Regionální muzeum v Českém Krumlově připravuje na rok 2018 dvě dokumentární výstavy, věnované významným
historickým mezníkům v dějinách naší země. Tématem těchto výstav bude připomenutí stého výročí konce
1. světové války a následného vzniku Československé republiky v roce 1918 a padesátiletého výročí
událostí roku 1968, jehož slibné vyhlídky ukončil srpnový vstup vojsk tzv. Varšavské smlouvy na území našeho státu.
Prostřednictvím této výzvy se na Vás obracíme se ţádosti o poskytnutí zápůjček z osobního vlastnictví,
které by obě zamýšlené výstavy nesporně obohatily o dosud nezveřejněné místní a regionální dokumenty,
včetně konkrétních lidských příběhů.
Vlastníte-li k výše uvedeným historickým událostem jakékoliv zajímavé trojrozměrné předměty, deníky, vzpomínky
pamětníků, korespondenci, tištěné letáky, dobové novinové články a fotografie, kontaktujte prosím, naše odborné
pracovníky, pověřené přípravou výstav. Případné vystavení nebo pořízení kopií pro potřeby veřejné prezentace bude
provedeno pouze po osobní dohodě a s výlučným souhlasem majitele.
Kontakt na odborné pracovníky:
Mgr. Vladimíra Podaná (výročí roku 1918), tel. 380 711 674, email. podana@muzeumck.cz
Mgr. Ivan Slavík (výročí roku 1968), tel. 380 711 674, email. slavik@muzeumck.cz
Za veškeré formy vstřícné spolupráce si dovolujeme předem poděkovat jménem muzea i jménem veřejnosti, pro
kterou je naše činnost určena. Mgr. Filip Lýsek, ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově

KRUMBENOWE – DOBROVOLNICKÝ PROGRAM
ARCHEOLOGIE TĚ POTŘEBUJE!
Toužíte po nevšedních zážitcích a láká vás poznávání nových
lidí a inspirativních míst? Svůj volný čas rádi trávíte aktivně a
nebojíte se přiložit ruku k dílu? Pak se zapojte do našeho
dobrovolnického programu a první týden v září se staňte
součástí týmu, který bude budovat již čtvrtý ročník
archeologicko-zážitkové akce Kupecká osada Krumbenowe,
jejíž brány se návštěvníkům otevřou ve dnech 9. - 10. září
2017.

CO SE NAUČÍŠ?
Zažijete s námi mnoho veselí, ale také se naučíte leccos
nového. Třeba jak postavit neolitickou pec, osekat klády,
uplést rákosové rohože nebo vyplést plot. Ovšem získáte
praktické zkušenosti i z dnešního pohledu. Zkušenosti s přípravou velké oživené akce pro tisíce návštěvníků (loni
jsme jich za víkend měli 4 tisíce), nahlédnete do
koordinace a PR i do zákulisí velkého muzea. Všechno v překrásném a klidném prostředí na břehu Vltavy, v Pivovarské
zahradě v Českém Krumlově, v jeho historickém centru i v
malebném jihočeském okolí.

PRO KOHO JE PROGRAM VHODNÝ?
Naše nabídka je otevřena všem bez rozdílu věku i pohlaví, jediné, co požadujeme, je přátelská nálada a chuť tvořit. Přípravný
týden bude probíhat ve dnech 5. - 8. 9. 2017, přijet však můžete kdykoli se vám to bude hodit. Podmínkou je ochota ubytovat
se přímo v zahradě pod stanem, případně mít bydliště v dojezdové vzdálenosti. Kdo bude mít chuť zapojit se pak i do
víkendového programu, je samozřejmě vítán. V případě zájmu bychom zajistili i dobový kostým, abyste si akci mohli užít se
vším všudy! Obzvláště vítáme zájemce, kteří by se na víkend chtěli ponořit do doby bronzové!
Zaujala vás naše nabídka? Není nic snazšího, než nám napsat:
Mgr. Lucie Šmahelová, Ph.D smahelova@muzeumck.cz
Mgr. Veronika Mikešová mikesovaveronika@gmail.com
Podrobnosti k akci se dočtete na adrese www.krumbenowe.cz
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Památník
–
Rodný dům
Adalberta
Stiftera
v Horní Plané

PROGRAM – ČERVENEC 2017
VÝSTAVY:

ŘEMESLNÉ DÍLNY „U STIFTERŮ“

1. 4. - 15. 12. 2017
„Když ještě len velkou cenu měl…“

Středy od 14:00 – 17:00 h

LEN NA ŠUMAVĚ A HORNOPLÁNSKU

12. 07. – Výroba mýdla a kosmetiky
19. 07. – Suché plstění ovčí vlny, výroba mýdla
26. 07. – Kolorování historických pohlednic

Výstava o pěstování, zpracování a významu lnu v životě
člověka a lidových zvycích.

16. 7. – 15. 12. 2017

ZE BŘEHŮ STARÉ VLTAVY
Příběhy řeky, krajiny a lidí
Nově uspořádaná a rozšířená výstava umožňující pohled
na dno Lipenského přehradního jezera před stavbou
přehrady.

STÁLÁ EXPOZICE
1. 4. – 15. 12. 2017

ADALBERT STIFTER A RODNÝ KRAJ

02. 08. – Mokré plstění ovčí vlny, výroba mýdla
09. 08. – Pyrografie, výroba mýdla
23. 08. – Tkaní na hřebenových a náramkových stavech,
karetkách a rámech, výroba mýdla

Expozice o životě a díle spisovatele ve vztahu k Horní
plané a Šumavě.

PAMÁTNÍK – RODNÝ DŮM ADALBERTA STIFTERA
Součástí Regionálního muzea je pobočka Památník – rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané, který mapuje život a dílo
tohoto „básníka Šumavy“.
První memoriální expozici zde připravili dr. Hugo Rokyta jako zástupce Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v
Praze a tehdejší ředitel českokrumlovského muzea Jan Huleš.
Památník Adalberta Stiftera byl slavnostně otevřen 23. října 1960 v den 155. výročí spisovatelova narození.
Současná dvoujazyčná expozice Adalberta Stiftera rodný kraj vznikla v roce 2005 a obsahově je zaměřena především na
Stifterův osobní a tvůrčí vztah k rodné Horní Plané a milované Šumavě. Také v památníku jsou každoročně pořádány
krátkodobé sezonní výstavy i další kulturní a společenské akce.
Adresa: Palackého 21, 382 26 Horní Planá
Tel.:/Fax: +420 380 738 473
E-mail: stifter@muzeumck.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: Út – Ne 10:00 – 12:30/ 13:30 – 18:00

INSPIRACE - LETNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY V HORNÍ PLANÉ

Šicí dílna - taška

Modrotisk

Slaměná inspirace

Pečení drobného pečiva – velikonoční jidáše

POVÍDKA NA LÉTO
VÝBĚR Z POVÍDEK LITERÁRNÍ SOUTĚŢE „Depot“

Kovář Tarin

Z

ačalo svítat. Sluneční paprsky už prosvítaly
skrze dveře a v poletujícím prachu
ukazovaly jeho dlouhé prsty různá místa.
Místností se rozlilo teplo z ohně, do kterého někdo
přihodil pár kousků dřeva. Byl čas vstávat. Elba už
začala připravovat kaši z obilí a čerstvě nadojeného
kozího mléka. Všechny vytáhla z postelí její
nezaměnitelná vůně. Na dnešek se všichni těšili.
Elba měla připravený hrnek medu, který pečlivě
střežila pro chvíle, jako je ta dnešní. Tarin se už
zítra vydá na cestu po osadách, aby prodal a
vyměnil nástroje a šperky, které několik měsíců
pečlivě vyráběl a připravoval.
Kluci se už při snídani Tarina ptali, jestli mu
i dnes mohou pomáhat v jeho práci. Tarin byl jen
rád, že má nějakou tu pomocnou ruku. Hned po
snídani se vydali sbírat suchá polínka. Topit v peci
se musí dlouho a vydatně, aby se kov mohl
roztavit. A navíc musí být dřevo suché a ne moc
dlouhé. Lámání větví kluci ovládali znamenitě.
„Dnes, kluci, rozděláte oheň vy,“ řekl Tarin. To bylo
pro kluky jako odměna. Ale byli dva. Kdo z nich má
zapálit oheň? „Gorene, jsi starší. Zapálíš oheň
ty….“ „Krane, ty budeš mít také důležitou práci.
Připrav si celou pec tak, abychom do setmění měli
sekerku odlitou!“ Kluci se dali do práce. Rozdělávat
oheň ale nebylo jednoduché. Z křesadla musel
Goren trefit jiskru přímo na kopičku připraveného
troudu. Povedlo se. Z hromádky začal stoupat malý
sloupek dýmu. Goren do hromádky jemně
foukal a jiskra se v troudu rychle rozšiřovala do
všech stran. Když přidal ještě pár drobných kousků
dřívek, vyšlehl malý plamínek. Goren rychle
přesunul hořící hromádku do pícky a ještě chvíli
pomáhal ohni svým dechem. Bylo vyhráno. Kluci
přidali ještě pár polínek a čekali, až Tarin připraví
misku s kovem.
Všichni netrpělivě čekali, až bude kov připraven
na nalití do formy. „Formy a nakoupený kov jsou
naše jmění. Musíme na ně
dávat pozor. Až zítra půjdu na cestu, uložíme je do
naší skrýše,“ řekl Tarin. Tam kluci ještě nikdy
nebyli. Jejích zvídavost rostla víc a víc.
Miska s roztaveným kovem už byla úplně
bílá a v rozžhavené pícce už splývala se vším, co
bylo uvnitř. „Už je ten pravý čas, Gorene, připrav
formu… Krane, vezmi kleště a já vyndám misku.“

Nalití kovu do formy bylo jako kouzlo. Od
rozžhaveného kovu šel velký žár. „Teď musíme
počkat, až sekera ve formě zchladne. „Všichni tři
byli nedočkaví, až uvidí, jestli se jim dílo povedlo.
Konečně Tarin rozhodl, že mohou formu otevřít.
Sekera byla dokonalá. Čerstvě odlitý kov zářil
žlutohnědou barvou. Teď už jen trochu
očistit a bude připravena na zítřejší cestu. Všichni
tři měli velkou radost.
Začalo se stmívat. Byli hladoví, ale před sebou
měli ještě jeden úkol. Před Tarinovou cestou ukrýt
formy a kov na zpracování. Cesta ke skrýši nebyla
dlouhá. Místo bylo však schováno před celým
okolím. Blízko byla nebezpečná bažina a les byl
hodně hustý. „Tady je naše skrýš,“ zašeptal Tarin.
„Potichu odvalte tenhle kámen.“ Goren s Kranem
udělali vše, co jim Tarin řekl. Pod kámen zahrabali
jejich nejcennější majetek a vrátili kámen na jeho
původní místo. Nikdo by nepoznal, že tu někdo byl.
„Teď je snad vše v bezpečí.“
Vrátili se za Elbou a všichni se těšili na
připravené jídlo. Večer byli všichni veselí, i když
pořád mysleli na to, až zítra Tarin odejde. Elba mu
dala trochu medu a řekla mu: „Vrať se brzy…“
Tarin kluky požádal, aby dávali na maminku
pozor. Ráno se vydal na cestu…
Autor: J.Č.

Povídka „Kovář Tarin“ se v literární soutěži „DEPOT“
umístila na prvním místě v kategorii dětí do 15 let.
Literární soutěž proběhla v roce 2016 ve spojení s putovní výstavou
„Poklady,
depoty,
obětiny…“

REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého
jezuitského gymnázia. Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím
byla postavena na místě šesti starších měšťanských domů v letech 1650 - 1652. Společně s kolejí
(kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov jezuitského řádu, povolaného do Českého
Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna seminární kaple sv.
Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie,
dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města
– největší svého druhu na světě.

Z DŮVODU STAVEBNÍ REKONSTRUKCE JE HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
OD 1. 5. 2017 – 26. 2. 2018 PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA.
Kontakt:
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Horní 152, 381 01 Český Krumlov
Tel: 380 711 674
Web: www.muzeumck.cz
Email: info@muzeumck.cz

