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Regionální 
muzeum 

v Českém Krumlově 
 

Měsíční muzejní zpravodaj  

NNNEEEWWWSSSLLLEEETTTTTTEEERRR 

Březen 2017 
 

 

RYCHLÝ PŘEHLED 
 

VÝSTAVY: 
• Lea Konvalinková. 

Restaurátorské práce a křídla 
motýlí                                         
(28. 2. – 16. 4. 2017)                
Vernisáž: 1. 3. 2017 od 18:00 h 

 

WORKSHOPY: 
• Ručně šitý Patchwork            

(18. 3. 2017 od 10:00 – 17:00 h) 
 
STÁLÁ EXPOZICE 
• Historický obraz 

Českokrumlovska od pravěku 
do konce 19. století 

• Unikátní keramický model 
historického jádra města Český 
Krumlov 

• Barokní jezuitská lékárna 
 

 

 

 



• VÝSTAVY:  
 

28. 2. – 16. 4. 2017 
LEA KONVALINKOVÁ 
RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE a křídla 

motýlí 
Výstava představí nejen dlouholetou spolupráci muzea 
s významnou českokrumlovskou restaurátorkou při obnově 
uměleckých děl z rozsáhlého fondu výtvarného umění 
muzea a soubornou dokumentaci její 
institucích a městech, ale rovněž i náhled do její současné 
volné tvorby. 
 

 

• WORKSHOPY: 
 
18. 3. 2017, 10:00 – 17:00 h 
Ručně šitý Patchwork 
Výtvarnou dílnou Vás bude provázet Marcela Losenická.

Vítány jsou zbytky nejlépe bavlněných látek a ostré nůžky.

Vstupné: 50,- Kč  

 

• STÁLÁ EXPOZICE 
 

HISTORICKÝ OBRAZ ČESKOKRUM
SKA OD PRAVĚKU DO KONCE 
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: 

Výjimky jsou uvedeny. 

 

a křídla 

holetou spolupráci muzea 
významnou českokrumlovskou restaurátorkou při obnově 

rozsáhlého fondu výtvarného umění 
dokumentaci její práce v jiných 

náhled do její současné 

 

Výtvarnou dílnou Vás bude provázet Marcela Losenická. 

Vítány jsou zbytky nejlépe bavlněných látek a ostré nůžky. 

KRUMLOV-
SKA OD PRAVĚKU DO KONCE 19. ST. 

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 oficíny. 

 

50,- Kč 
25,- Kč 

100,- Kč 
20,- Kč 

 

 

• KONTAKT 

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

 

Sledujte nás také na: 

  

LEA KONVALINKOVÁ
RESTAURÁTORSKÉ 
PRÁCE a křídla motýlí.

Během třiceti let spoluprá
s Regionálním muzeem v
Krumlově (od roku 1986) se 
Lea Konvalinková zasloužila o záchranu bezmála pa
obrazů ze sbírky výtvarného umění, především olejomaleb 
z 18. a 19. století s církevní a světskou tématikou (vy
obrazení světců, šlechtické
obrazy s motivy Českého K

Obrazy nejen zašlé drobnou 
případu též značně zdevastované fyzickým poškozením, 
vlhkostí, působením nečistot a plísní či přemalb

odbornými zásahy či přemal
neodbornými zásahy v
získávají díky její odbornosti a peč
livosti původní estetickou i trvalou 
kulturní hodnotu.
vystaveny ve stálé expozici 
muzea
Adalberta Stiftera v Horní Plané. 

Volná tvorba L. Konvalinkové je 
viditelným uvolněním od přísně 

stanovených postupů, které je jako rest
originálu povinna striktně a bezvýhradně dod
bez minimální možnosti jak
subjektivní umělecký pohled, pocit a rozlet. Dle jejich 
vlastních slov maluje vše, co ji zajímá, a vše, v čem vidí 
smysl. Témata a motivy zpra
cyklech a variacích, z nichž každá je svébytným 
originálem.  

Křídla motýlí jsou metaforou 
ozdravné svobody projevu a žá
doucí terapie vůči restaurá
torskému drilu. „Maluji, jako 
když spisovatel píše a líčí děj 
příběhu. Snažím se 
zevnitř, jako příroda sama. Má 
ruka vede štětec, ale tvoří ta 
síla uvnitř, která mnou prochází, a já jsem jen 
prostředníkem.“ 

Více informací: www.muzeumck.cz
 

V pokladně muzea lze zakoupit výroční turistickou vizitku 
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LEA KONVALINKOVÁ  
RESTAURÁTORSKÉ 

a křídla motýlí. 

Během třiceti let spolupráce 
nálním muzeem v Č. 

ě (od roku 1986) se 
zasloužila o záchranu bezmála padesáti 

obrazů ze sbírky výtvarného umění, především olejomaleb 
letí s církevní a světskou tématikou (vy-

tické a měšťanské portréty, krajiny, 
obrazy s motivy Českého Krumlova).  

nejen zašlé drobnou patinou stáří, ale ve většině 
též značně zdevastované fyzickým poškozením, 

, působením nečistot a plísní či přemalbami a ne-
odbornými zásahy či přemalbami a 

bornými zásahy v minulosti, 
získávají díky její odbornosti a peč-
livosti původní estetickou i trvalou 
kulturní hodnotu. Mnohé z nich jsou 

staveny ve stálé expozici 
muzea i jeho pobočky, Památníku 
Adalberta Stiftera v Horní Plané.  

Volná tvorba L. Konvalinkové je 
viditelným uvolněním od přísně 

stanovených postupů, které je jako restaurátorka vůči 
originálu povinna striktně a bezvýhradně dodržovat, a to 
bez minimální možnosti jakkoliv svobodně projevit 
subjektivní umělecký pohled, pocit a rozlet. Dle jejich 
vlastních slov maluje vše, co ji zajímá, a vše, v čem vidí 

ivy zpra-covává ve vícečetných 
cyklech a variacích, z nichž každá je svébytným 

Křídla motýlí jsou metaforou 
ozdravné svobody projevu a žá-
doucí terapie vůči restaurá-

Maluji, jako 
když spisovatel píše a líčí děj 
příběhu. Snažím se tvořit 
zevnitř, jako příroda sama. Má 
ruka vede štětec, ale tvoří ta 
síla uvnitř, která mnou prochází, a já jsem jen 

www.muzeumck.cz 

V pokladně muzea lze zakoupit výroční turistickou vizitku  

 

 

 



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 

Upozornění: od 1. 5. 2017 –

 

 
 

 

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 

Ne, 9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 

 
– 26. 2. 2018 bude z důvodu stavební rekonstrukce muzeum 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

muzeum uzavřeno 

 

 
 


