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Regionální 
muzeum 

v Českém Krumlově 
 

Měsíční muzejní zpravodaj 

NNNEEEWWWSSSLLLEEETTTTTTEEERRR 

Říjen 2016 
 

 

RYCHLÝ PŘEHLED 
 

VÝSTAVY: 
• Adolf Born aneb Jak vzniká 

poštovní známka 
• Hvězdy stříbrného plátna 
• Musejní jubilejní (do 2. 10. 2016) 
• Od Šumavy k Tatrám – 

Historické lidové kroje 
Československa (do 2. 10. 2016) 

 

PŘEDNÁŠKY: 
• Českokrumlovsko v době 

Lucemburské – Petr I. 
z Rožmberka a jeho synové  

 

AKCE: 
• Adalbert Stifter – Život a dílo 

Předpremiéra filmového 
dokumentu o životě a díle 
Adalberta Stiftera 

 
WORKSHOPY: 
• „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 
 

ADOLF BORN 
aneb JAK VZNIKÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA 
Od 11. 10. 2016 do 8. 1. 2017 bude v komorním prostoru výstavní chodby 
přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově probíhat putovní 
výstava „Adolf Born aneb Jak vzniká poštovní známka“, věnovaná 
našemu přednímu grafikovi a populárnímu ilustrátorovi Adolfu Bornovi 
s cílem představit především jeho známkovou tvorbu z bohatých fondů 
Poštovního muzea v Praze. Výstava bude zahájena v úterý 11. 10. 2016 
v 18:00 hodin v Regionálním muzeu v Českém Krumlově. 

Nezaměnitelný výtvarný rukopis a inteligentní humor v 
díle Adolfa Borna má řadu příznivců a obdivovatelů. Znají 
jej milovníci výtvarného umění, grafiky, krásných knih, ale i 
sběratelé poštovních známek. Jeho tvorba oslovuje lidi 
napříč generacemi i kontinenty. Nesmírně populární jsou 
nepochybně i Bornovy Večerníčky a animované filmy.  

Krátký pohled do známkové tvorby nás ujistí, že Adolf Born se na poli nejmenší 
užité grafiky, jíž nepochybně jsou poštovní známky, pohybuje s noblesou 
a nadhledem. Originální zpracování a jednoznačná linka jeho kresby dává vyniknout 
celkovému vyznění námětu. Řečeno slovy Adolfa Hoffmeistra: poštovní známky se 
stávají malými uměleckými díly, s nimiž se setkává velké množství lidí. Poštovní 
muzeum, Era a Poštovní spořitelna iniciovaly a vytvořily na základě rozrůstající se 
spolupráce unikátní putovní výstavu věnovanou našemu přednímu grafikovi 
a populárnímu ilustrátorovi Adolfu Bornovi, jejímž cílem bylo představit především 
jeho známkovou tvorbu z bohatých fondů Poštovního muzea.  

Adolf Born je autorem mnoha poštovních známek, z nichž na výstavě budou 
k vidění například příležitostný aršík k 500. Výročí objevení Ameriky (1992), návrhy 
obou známek, které vznikly k 740. výročí narození cestovatele Marca Pola, populární 
vánoční známky v nominální hodnotě 2 Kč z roku 1993, originální výtvarné předlohy 
pro známky z cyklu Europa – s tématem Pověsti a legendy, návrh známky Dětem 
z roku 2003 (Mach a Šebestová). Výstavní kolekci doprovodí ojedinělé fotografie 
Martina Říhy, dokumentující tvůrčí úsilí Mistra v prostředí vlastního atelieru nebo 
litografické dílny Tomáše Svobody v Praze. K vidění bude rovněž originálně 
zpracovaná maketa poštovní schránky vzor Zemánek, vyzdobená ak. mal. Adolfem 
Bornem.  

(Mgr. Filip Lýsek, ředitel RMCK) 

Návrh a koncepce výstavy: Martin Říha/Poštovní muzeum Praha,  
Odborná spolupráce: Ivana Švandelíková, Alena Reichová/Poštovní muzeum. 

 



PROGRAM REGIONÁLNÍHO MUZEA říjen 2016 

• VÝSTAVY: 
 

11. 10. 2016 – 8. 1. 2017 
ADOLF BORN aneb JAK VZNIKÁ 
POŠTOVNÍ ZNÁMKA 
Výstava je věnovaná našemu přednímu grafikovi 
a populárnímu ilustrátorovi Adolfu Bornovi a jejím cílem je 
představit především jeho známkovou tvorbu z bohatých 
fondů Poštovního muzea v Praze. 

Slavnostní zahájení výstavy: úterý 11. října 2016 v 18:00 h 
 

 
 

18. 10. 2016 – 8. 1. 2017 
HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA 
Hlavní podzimní a zimní výstava představí filmové 
a divadelní hvězdy První republiky a Protektorátu a jejich 
další osudy, a to prostřednictvím kolekce výstavních 
exponátů včetně části osobní pozůstalosti Adiny Mandlové. 

Slavnostní zahájení výstavy: úterý 18. října 2016 v 18:00 h 
 

 
 

• DOBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY: 
 

4. 6. – 2. 10. 2016 
OD ŠUMAVY K TATRÁM 
Historické lidové kroje Československa 
Výstava prezentuje kolekci svátečních lidových  krojů 
a krojových součástí venkovských oblastí Čech, Moravy 
a Slovenska z 19. a 20. století. Výstavu doplňují doprovodné 
texty a obrazový materiál. 
 

   

20. 4. – 2. 10. 2016 
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. 
 

   
 

• PŘEDNÁŠKY: 
 

25. 10. 2016 od 18:00 h 
ČESKOKRUMLOVSKO V DOBĚ 
LUCEMBURSKÉ – PETR I. 
Z ROŽMBERKA A JEHO SYNOVÉ  
Podíl Jindřicha I. z Rožmberka na příchodu Jana 
Lucemburského do Českého království. Vztahy Petra I. 
z Rožmberka k prvnímu Lucemburkovi na českém trůnu. 
Vztahy synů Petra I. z Rožmberka ke Karlovi IV. Jindřich III. 
z Rožmberka a  Václav IV. Prameny k dějinám této doby 
v jihočeských archivech. Pořádáno v rámci projektu Karel IV. – 
700 let. 

Přednášející: Mgr. Anna Kubíková, SOA v Třeboni, 
oddělení Č. Krumlov 
Vstupné: 20,- Kč 
 

• AKCE: 
 

13. 10. 2016 v 18:00 h 
ADALBERT STIFTER – ŽIVOT A DÍLO  
Předpremiéra filmového dokumentu o životě a díle 
Adalberta Stiftera.   
 

 
 

 

• WORKSHOPY: 
 

1. 10. 2016, 9:30 – 13:00 h 

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

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. 
 

*Změna programu vyhrazena



• STÁLÁ EXPOZICE 
 

HISTORICKÝ OBRAZ 
ČESKOKRUMLOVSKA OD PRAVĚKU DO 
KONCE 19. STOLETÍ 
Stálá expozice muzea přibližuje bohatý dějinný vývoj 
regionu i města. 
 

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. 
 

 

CENÍK VSTUPNÉHO 
Plné vstupné: 
Slevy: 
Rodinné vstupné: 
Školní skupiny: 

*DNE 2. 10. 2016 MIMOŘÁDNÝ VSTUP DO MUZEA ZDARMA
 

KONTAKT: 

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

REGIONÁLNÍ MUZEUM V
 

Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v
jezuitského gymnázia. Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím 
byla postavena na místě šesti starších měšťanských domů v letech 1650 
(kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov jezuitského řádu, povolanéh
Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732
Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z
dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města 
– největší svého druhu na světě.  
 

Otevírací doba: Út – Ne, 9:00 
 

 
 

 

ČESKOKRUMLOVSKA OD PRAVĚKU DO 

přibližuje bohatý dějinný vývoj 

UNIKÁTNÍ KERAMICKÝ MODEL 
HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA ČESKÝ 

Zachycuje historické centrum města kolem roku 1800 

 

BAROKNÍ JEZUITSKÁ LÉKÁRNA 
Je ojediněle dochovaným souborem zařízení barokní 

50,- Kč 
25,- Kč 

100,- Kč 
20,- Kč 

DNE 2. 10. 2016 MIMOŘÁDNÝ VSTUP DO MUZEA ZDARMA 

ADALBERT STIFTER

 

Předpremiéra filmového dokumentu
Adalberta Stiftera

Čtvrtek, 13. 10. 2016 v
 

Dokumentem provází vzpomínky Adalberta Stiftera v
Josefa Somra na dětství prožité v
benediktinském gymnáziu v
první lásku Fanny Griepelovou. Přináší výpovědi a
o studiích ve Vídni a rozhodnutí věnovat se umělecké dráze jako 
malíř a spisovatel, seznamuje s
a tvorbou včetně odkazu a významu jeho 
díla pro současnost a vztahy mezi Čechy a 
Němci. Není opomenuta také jeho láska 
k Amalii Mohauptové. Poprvé mohou diváci 
spatřit jeho první uveřejněnou práci 
vydání povídky Kondor z
uveřejněné v časopise „Wiener Zeitschrift für 
Kunst, Literatur, Theater und Mode“ a 
ucelený komplet jeho malířského díla.

V dokumentu se diváci mohou také 
seznámit s vyznamenáními, která Adalbert Stifter během svého 
života obdržel. Dějem dále provází vý
významu Adalberta Stiftera Dr. Petera Bechera, Dr. Petry
Dallinger, Mgr. Vlasty Dvořákové, Dr. Raimunda Paleczka, Prof. 
Martina C. Putny, Mgr. Ivana Slavíka, Mgr. Josefa Štemberka a Dr. 
Wolfganga Schwarze.  

 Samostatná kapitola je věnována pomníkům Adalberta 
Stiftera. O jednom z nich - nad Plešným jezerem 
Raimund Paleczek, jehož prastrýc Josef Paleczek se zúčastnil 
stavby jako mistr skupiny dřevařů a kameníků.
 

Film byl natočen v koprodukci České televize, Tvůrčí 
producentské skupiny Ondřeje Šrámka a Mgr. Zdeňka Flídra 
FILM, za finančního přispění
budoucnosti a Jihočeského kraje ve spolupráci s: Adalbert Stifter 
Verein (spolek Adalberta Stiftera) v Mnichově, Li
im StifterHaus (Literární muzeum Horního Rakouska ve Stifterově 
domě) v Linci, Regionálním Muzeem v
Památníkem - rodným domem Adalberta Stiftera v
a Městem Horní Planá. 

Režie: Zdeněk Flídr, kamera: Andrej Barla, 
 

 

REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého 
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
(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, 

aké historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města 

, 9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 

  

ADALBERT STIFTER 

ŽIVOT A DÍLO 
Předpremiéra filmového dokumentu o životě a díle 

Adalberta Stiftera 

tvrtek, 13. 10. 2016 v 18:00 h 

Dokumentem provází vzpomínky Adalberta Stiftera v podání 
dětství prožité v Horní Plané, studia v  

benediktinském gymnáziu v Kremsmünsteru, jeho osudovou 
Griepelovou. Přináší výpovědi a komentáře 

studiích ve Vídni a rozhodnutí věnovat se umělecké dráze jako 
je s jeho životem 

a tvorbou včetně odkazu a významu jeho 
díla pro současnost a vztahy mezi Čechy a 
Němci. Není opomenuta také jeho láska 

Amalii Mohauptové. Poprvé mohou diváci 
spatřit jeho první uveřejněnou práci - první 
vydání povídky Kondor z roku 1840 - 

časopise „Wiener Zeitschrift für 
Kunst, Literatur, Theater und Mode“ a 
ucelený komplet jeho malířského díla. 

dokumentu se diváci mohou také 
vyznamenáními, která Adalbert Stifter během svého 

života obdržel. Dějem dále provází výpovědi o díle a současném 
významu Adalberta Stiftera Dr. Petera Bechera, Dr. Petry-Marii 
Dallinger, Mgr. Vlasty Dvořákové, Dr. Raimunda Paleczka, Prof. 
Martina C. Putny, Mgr. Ivana Slavíka, Mgr. Josefa Štemberka a Dr. 

ola je věnována pomníkům Adalberta 
nad Plešným jezerem - vypráví Dr. 

Raimund Paleczek, jehož prastrýc Josef Paleczek se zúčastnil 
stavby jako mistr skupiny dřevařů a kameníků. 

koprodukci České televize, Tvůrčí 
producentské skupiny Ondřeje Šrámka a Mgr. Zdeňka Flídra - ZF 
FILM, za finančního přispění Česko-německého fondu 
budoucnosti a Jihočeského kraje ve spolupráci s: Adalbert Stifter 

Stiftera) v Mnichově, Literaturmuseum 
im StifterHaus (Literární muzeum Horního Rakouska ve Stifterově 
domě) v Linci, Regionálním Muzeem v Českém Krumlově, 

rodným domem Adalberta Stiftera v Horní Plané 

: Andrej Barla, hudba: Jaroslav Krček 

ČESKÉM KRUMLOVĚ 

impozantní budově bývalého 
Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím 

1652. Společně s kolejí 
o do Českého 

byla k objektu dostavěna seminární kaple sv. 
oboru archeologie, 

aké historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města 

www.muzeumck.cz 

 
 



02/2016 

Památník  
–  

Rodný dům  
Adalberta 

Stiftera 
v Horní Plané 

 
 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAA
• VÝSTAVY: 
 

1. 4. - 15. 12. 2016 
„Kdy len ještě cenu měl…“ 
LEN NA ŠUMAVĚ A HORNOPLÁNSKU
Výstava o pěstování, zpracování a významu lnu v
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 o životě a díle spisovatele ve vztahu k
a Šumavě. 
 

• AKCE: 
 

12. 10. 2016 v 19:00 h 

ADALBERT STIFTER – ŽIVOT A DÍLO
Předpremiéra filmového dokumentu o životě a díle 
Adalberta Stiftera.   

Místo konání: KIC Horní Planá 
Vstup volný 

 

PAMÁTNÍK – RODNÝ DŮM ADALBERTA STIFTERA
 

Součástí Regionálního muzea je pobočka Památník 
tohoto „básníka Šumavy“. 
 

Adresa: Palackého 21, 382 26 Horní Planá  
Tel.:/Fax: +420 380 738 473 
E-mail: stifter@muzeumck.cz 
 

  

RAAAMMM   –––   ŘŘŘÍÍÍJJJEEENNN
 

 

LEN NA ŠUMAVĚ A HORNOPLÁNSKU 
Výstava o pěstování, zpracování a významu lnu v životě 

 

Nově uspořádaná a rozšířená výstava umožňující pohled na 
dno Lipenského přehradního jezera před stavbou přehrady. 

 

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

ŽIVOT A DÍLO 

Předpremiéra filmového dokumentu o životě a díle 

„Stifterovské“ středy
 
19. 10. 2016 od 17:00 h 
„Přástky u Stifterů“ 

Hrst zajímavostí k výstavě ZE BŘEHŮ 
STARÉ VLTAVY 
Setkání a beseda s Mgr. Petrem Jelínkem k
o vltavském údolí zaplaveném vodami lipenské přehrady.

Vstup zdarma 
 

26. 10. 2016 od 17:00 h 
„Přástky u Stifterů“ 

MUZEJNÍ DUŠIČKOVÁ DÍLNA s
dušičkového pečiva
O dušičkových zvycích spojených s
a o tom, že každá země má svůj ráz, tradice a bytosti, které 
uctívá.  

Vstupné: 20,- Kč 

 

RODNÝ DŮM ADALBERTA STIFTERA 

Památník – rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

OTEVÍRACÍ DOBA: Út 

  

 

NNN   222000111666 

 

„Stifterovské“ středy 

Hrst zajímavostí k výstavě ZE BŘEHŮ 

Mgr. Petrem Jelínkem k nové výstavě 
údolí zaplaveném vodami lipenské přehrady. 

MUZEJNÍ DUŠIČKOVÁ DÍLNA s pečením 
dušičkového pečiva 

ých zvycích spojených s uctěním předků 
tom, že každá země má svůj ráz, tradice a bytosti, které 

Horní Plané, který mapuje život a dílo 

Út – Ne 09:00 – 12:00 / 12:30 – 16:00 

  


