01/2016

Regionální
muzeum
v Českém Krumlově

Měsíční muzejní zpravodaj

NEWSLETTER
Září 2016
RYCHLÝ PŘEHLED

KRUMBENOWE – Kupecká osada
Veletrh pravěké a středověké kultury

VÝSTAVY:
•
•

Musejní jubilejní
Od Šumavy k Tatrám –
Historické lidové kroje
Československa

PŘEDNÁŠKY:
•
•
•

Karlovy Čechy evropským
dopravním centrem?
Vznik a původ názvu města
„Český Krumlov“
Móda nejen v dobách otce
vlasti

AKCE:
•

Kupecká osada
KRUMBENOWE – veletrh
pravěké a středověké kultury

WORKSHOPY:
•
•

Den lovců mamutů
„Paměť – město – muzeum“

STÁLÁ EXPOZICE
•

•

•

Historický obraz
Českokrumlovska od pravěku
do konce 19. století
Unikátní keramický model
historického jádra města Český
Krumlov
Barokní jezuitská lékárna

V kůžích oděný paleolitický lovec napíná silnými pažemi tětivu luku a
neslyšně se plíží k vzrostlému divočákovi. Neolitická vesnička je
prodchnuta dýmem z hliněné pece a veselými hlasy mužů, brousících
kámen a žen, drtících obilí. Rusovlasá kráska z doby bronzové proplétá
hbitými prsty v dřevěném rámu vlněnou krosienku. Halštatský pár
sklářů usilovně dmýchá oheň v tavicí pícce a navíjí barevné skleněné
korálky. Zaplněná laténská osada žije cvičnými souboji a uměním práce
s textilem. V germánském ležení se připravují a ochutnávají lahodné
pokrmy. Středověcí řezbáři dotahují své dřevěné zboží k dokonalosti.
Kupecká osada Krumbenowe si žije svým poklidným životem, když tu
náhle ji přeruší tragická událost...
Takto dramaticky před rokem probíhal druhý ročník oživené historické akce Kupecká
osada KRUMBENOWE. Sobotní večer totiž přeťala keltskogermánská potyčka, která vyústila v germánský pohřební
obřad s tancem a hostinou. Naše pravěké a středověké kupce
to ale neodradilo, a tak se pomalu začínají znovu chystat na
cestu, na již třetí ročník Krumbenowe, který proběhne ve
dnech 10. - 11. 9. 2016 v Pivovarské zahradě Eggenberg v
Českém Krumlově. Tentokrát je ovšem čekají události
mnohem veselejší!
Na této významné křižovatce obchodních a kulturních cest na
jihu Čech se totiž letos v rámci kupecké sešlosti odehraje
svatba. A to ne ledajaká! Vůdčím tématem letošního
Krumbenowe bude jedno z nejvýznamnějších období v našich
dějinách - počátek mladší doby kamenné, přelom mezolitu a neolitu. V této době se
totiž náš životní styl postupně měnil od lovecko-sběračského k zemědělskému
způsobu obživy. Tato obrovská proměna nás ovlivňuje dodnes, a tak jsme se rozhodli
vám toto období přiblížit prostřednictvím konkrétních příběhů, které tehdejší lidé
mohli podle našich archeologických úvah prožívat. Jak ale vše proběhne a co takový
rituál bude obnášet? A kolik kupců a řemeslníků z dávnověku do osady dorazí? Na to
se přijeďte osobně podívat!
(Mgr. Veronika Mikešová)
Vstup do Kupecké osady Krumbenowe i do Regionálního muzea v Českém Krumlově
bude při této příležitosti ZDARMA!

PROGRAM REGIONÁLNÍHO MUZEA
•

VÝSTAVY:

4. 6. – 2. 10. 2016

OD ŠUMAVY K TATRÁM
Historické lidové kroje Československa
Výstava prezentuje kolekci svátečních lidových krojů
a krojových součástí
částí venkovských oblastí Čech, Moravy
a Slovenska z 19. a 20. století. Výstavu doplňují doprovodné
texty a obrazový materiál.

září 2016

Přednášející: M. A. phil., Ing. Regina Hadjio-Wieland,
Hadjio
absolventka oboru romanistika/slavistika
anistika/slavistika na Univerzitě
v Münsteru
Vstupné: 20,- Kč
Pořádáno u příležitosti 3. ročníku veletrhu pravěké
a středověké kultury „Kupecká osada KRUMBENOWE“

13. 9. 2016 od 18:00 h

MÓDA NEJEN V DOBÁCH OTCE VLASTI
Prezentace představí vývoj středověkého evropského
odívání s důrazem na módu vrcholného středověku ve
Francii. V souvislosti s letošním jubileem Karla IV. upozorní
na inspirace, které budoucího panovníka ovlivnily během
jeho pobytu v mládí.
Přednášku doprovodí
rovodí množství dobové ikonografie, včetně
střihů oděvů a bude doplněna malou "módní přehlídkou".
Přednášející: Mgr. Kateřina Cichrová, NPÚ Č. Budějovice
Vstupné: 20,- Kč

20. 4. – 2. 10. 2016

Pořádáno v rámci projektu Karel IV. – 700 let.

MUSEJNÍ JUBILEJNÍ
Výstava pořádána ke třem význačným jubileím: 125 let
muzejních snah v Českém Krumlově, 100 let od otevření
německého městského muzea a 70 let ustavení současného
muzea.

•

AKCE:

10. 9. – 11. 9. 2016

KUPECKÁ OSADA - KRUMBENOWE
Veletrh pravěké a středověké kultury
I letos se v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově sejdou
pravěcí kupci
a řemeslníci ze vzdálených končin
a zapomenutých
ch časů, aby se pochlubili svým zbožím
a dovednostmi.. Bude mnoho zajímavého k dívání
i vyzkoušení, kromě tradičních interaktivních řemesel
nebudou na programu chybět ani přednášky, scénky či
hudební vystoupení.

•

PŘEDNÁŠKY:

6. 9. 2016 od 18:00 h

KARLOVY ČECHY EVROPSKÝM
DOPRAVNÍM CENTREM?
Přednáška na téma vývoje tras dálkových cest a způsobů
dopravy ve středověku ve vztahu ke změnám české
společnosti ve 13. a 14. století a ambiciózní politice Karla IV.

Sobotní večer vyvrcholí obřadem z mladší doby kamenné a
symbolicky nám přiblíží nejvýznamnější zlom v historii
lidstva – Konec lovců a sběračů v Čechách aneb Kterak
první zemědělci do Křivého luhu přišli.
Aktivní částí programu bude velké i malé návštěvníky opět
provázet „Naučná
Naučná stezka pravěkého kupce“,
kupce v rámci které si
letos aktuálně připomeneme také historii
histori olympijských her.
Vstupné zdarma

Přednášející: Mgr. Tomáš Klimek Ph.D., Národní knihovna
ČR, Klementinum
Vstupné: 20,- Kč
Pořádáno v rámci projektu Karel IV. – 700 let.

9. 9. 2016 od 18:00 h

24. 9. 2016 od 20:00 – 24:00 h

VZNIK A PŮVOD NÁZVU MĚSTA „ČESKÝ
KRUMLOV“

SVATOVÁCLAVSKÁ NOC OTEVŘENÝCH
MUZEÍ A GALERIÍ

Inspirativní, jazykově-historický
historický pohled na vznik a původ
názvu města „Krumlov“. Toponymie od Keltských Bójů ke
Slovanům. V rámci přednášky bude představena autorská
publikace “KRUMLOV, KRUMBENOWE, KRUMAU –
pátrání po etymologických stopách“.

Svatováclavská noc otevřených muzeí a galerií nabízí
netradiční zážitek z noční návštěvy muzea.
Od 20:00 – 24:00 h vstup do muzea zdarma.

•

WORKSHOPY:

•

28. 9. 2016 od 10:00 do 17:00 h

STÁLÁ EXPOZICE:

DEN LOVCŮ MAMUTŮ

HISTORICKÝ OBRAZ ČESKOKRUMLOVSKA
OD PRAVĚKU DO KONCE 19. STOLETÍ

Další tradiční setkání s pravěkými lovci v Dobrkovické
jeskyni proběhne ve středu na svatého Václava.

Stálá expozice muzea přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu
i města.

Kromě povídání o výzkumu v jeskyni s ukázkami nálezů
si můžete sami vyzkoušet všední život pravěké tlupy
včetně rozdělávání ohně, lovu na divou zvěř a přípravy
pokrmů. Nový paleolitický
leolitický ateliér jeskynní malby
nabídne prostor pro všechny umělecky založené
neandrtálce, kteří chtějí probudit svůj talent s Ludmilou
Buchalovou. Od břehů Malše připutuje velký lovec Jiří
Jindra, proslulý svým umem při zpracování kůží, dřeva
či pigmentu. Naše pozvání přijali také
aké hosté ze spřátelené
pravěké tlupy v plzeňské ZOO, Vladimír Karel a Robert
Trnka, kteří jsou mistři v opracování kamenných
nástrojů.

UNIKÁTNÍ KERAMICKÝ MODEL
HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA ČESKÝ
KRUMLOV
Zachycuje historické centrum města kolem roku 1800
v měřítku 1:200.

BAROKNÍ JEZUITSKÁ LÉKÁRNA
Je ojediněle dochovaným souborem zařízení barokní oficíny.

30. 9. 2016, 9:00 – 17:00 h

*Změna programu vyhrazena

„PAMĚŤ – MĚSTO – MUZEUM“
Workshop pro odbornou i laickou
spolupráci s FF UK Praha a ÚSTRCR

veřejnost

ve

Historická dílna, volně navazující na projekt „Muzeum –
škola – paměť“ se zaměří na fenomén regionálního
muzea jako živé „paměťové instituce“. Více informací a
přihláška na www.dejepis21.cz/historicke-dilny
dilny.
Další termín workshopu: 1. 10. 2016, 9:30 – 13:00 h

ADRESA:
Horní 152
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 711 674
E-mail: info@muzeumck.cz
www.muzeumck.cz

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
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,
la, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města
– největší svého druhu na světě.

Otevírací doba: Út – Ne,, 9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00

www.muzeumck.cz
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Památník
–
Rodný dům
Adalberta
Stiftera
v Horní Plané

PROGRAM – ZÁŘÍ 2016
•

VÝSTAVY:

1. 4. - 15. 12. 2016
„Kdy len ještě cenu měl…“

LEN NA ŠUMAVĚ A HORNOPLÁNSKU
Výstava o pěstování, zpracování a významu lnu v životě
člověka a lidových zvycích.

16. 7. – 15. 12. 2016

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. 2016

ADALBERT STIFTER A RODNÝ KRAJ
Expozice
xpozice o životě a díle spisovatele ve vztahu k Horní Plané
a Šumavě.

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 dvojjazyčná expozice „ADALBERT STIFTER
A RODNÝ KRAJ“ vznikla v roce 2005 a obsahově je
zaměřena především na Stifterův osobní
osob a tvůrčí vztah
k rodné Horní Plané a milované Šumavě.
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

ZE BŘEHŮ STARÉ VLTAVY – PŘÍBĚHY ŘEKY, KRAJINY A LIDÍ
Před sedmdesáti lety, dne 8. července 1947, přijala tehdejší československá vláda programové prohlášení, které se stalo mimo
jiné startovacím bodem výstavby vodního díla Lipno.
Lipenská přehrada s podzemní elektrárnou a vyrovnávací nádrží u Vyššího Brodu byla dokončená v roce 1960. V údolí Vltavy
se rozlilo přehradní jezero, které změnilo tvářnost zdejší krajiny a významně ovlivnilo život nejenom v jeho blízkém okolí.
Příběhy řeky, krajiny a lidí v souvislosti se vznikem lipenského vodního díla jsou předmětem
předmě
nově uspořádané výstavy v
Památníku – Rodném domku Adalberta Stiftera v Horní Plané, pobočce Regionálního muzea v Českém Krumlově.
Výstava je instalována v kryté části dvorku a ve dvou nádvorních výstavních místnostech. Návštěvníkům představuje bohatou
bohato
fotografickou dokumentaci, četné mapy a grafická zobrazení. Pro tuto výstavu byl také zhotoven velký model úseku staré
Vltavy v místě bývalých Předních Hamrů u Horní Plané.
Výstava byla zpřístupněna při Markétské pouti 16. července 2016. Téma výstavy budee na programu podzimních Přástek u
Stifterů.
Mgr. Petr Jelínek

