REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Pří s p ěv k o vá o r gan i z ac e Ji h o č e sk éh o kr a j e ,
z ap san á v ob ch od n í m r ej st ří ku u K raj s k éh o s ou du v Č e s ký c h Bu dě j o vi cí ch
v od dí l u Pr , vl o ž c e č í sl o 43 2

Horní ulice č. 152, PSČ 381 01
Tel. č. 380 711 674 * Fax č. 380 714 249 * E-mail: lysek@muzeumck.cz
IČO 00070572
DIČ CZ – 00070572
Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov č. ú. 1077261 / 0300

Tisková zpráva – výstava
„Českokrumlovsko ve třetím odboji“
9. 10. – 23. 11. 2014
Od čtvrtka 9. října do neděle 23. listopadu 2014 bude probíhat v Regionálním muzeu v Českém Krumlově
výstava „Českokrumlovsko ve třetím odboji“, která se bude věnovat protikomunistickým odbojovým skupinám
působícím v 50. letech 20. století na Českokrumlovsku a síti spolupracovníků kurýra čs. sekce při francouzské
zpravodajské službě SDECE (Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage, Služba zahraniční
dokumentace a kontrašpionáže).
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 9. 10. 2014 v 18:00 v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.
V jubilejním roce 2014, kdy si připomínáme nejen 100 let od vypuknutí I. světové války ale i 25 let
od pádu železné opony, zařazuje muzeum na říjen a listopad výstavu „Českokrumlovsko ve třetím odboji“, která
se u příležitosti výročí čtvrtstoletí od pádu železné opony věnuje fenoménu tzv. třetího odboje mezi léty 1948 –
1956 a to se zvláštním zřetelem k neznámým nebo zapomenutým osudům některých jeho regionálních
protagonistů, dobovému kontextu čs. vězeňství 50. let., amnestiím či bezpečnostním složkám. Součástí výstavy
bude mj. dobová zpravodajská technika používaná složkami Státní bezpečnosti v 50. let 20. století, předměty
vztahující se k činnosti kurýrů, pohraniční stráže nebo československého vězeňství.
V rámci výročí 25 let od pádu železné opony se Regionální muzeum jako projektový partner spolupodílí
na realizaci vzdělávacího projektu pro studenty Gymnázia Český Krumlov s názvem ŽIVOT V DEMOKRACII,
organizovaného Městem Český Krumlov a Gymnáziem Český Krumlov.
____________________________________________________________________________________________
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.
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