
 

 

 

 

PROGRAM 
SJEZDU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS 

GRAFICKÉ SYMPÓZIUM ČESKÝ KRUMLOV 2019, 

04. – 06. října 2019 v zámeckých prostorách Studijního centra Český 

Krumlov, první nádvoří zámku, Zámek čp. 232, 381 01 Český Krumlov. 
 

Program a propozice grafického sympózia (dále jen sjezd SSPE)  
 

Pátek 04. října 2019  
 

12:00 – 18:00  hodin – prezence a zápis účastníků ve vestibulu Sloupové síně Studijního 
centra. K výměně bude účastníkům do 20:00 hodin k dispozici předsálí a 
velký sál. 

17:00  hodin – zahájení sympózia, sjezdu organizátorem a představiteli města 

vernisáží z mezinárodní soutěže pořádané k 37. kongresu FISAE                            

ve výstavních prostorách Regionálního muzea Český Krumlov (Horní 

ulice 152), hudební a pěvecké vystoupení, občerstvení. 

17:20   hodin – předání čestných uznání umělcům, výtvarníkům a sběratelům  
   od členů výboru SSPE. 
 

Sobota 5. října 2019  
 

8:00 – 12:00    hodin – prezence a zápis účastníků ve vestibulu Sloupové síně Studijního 

centra. 

8:00 – 20:00    hodin – výměna ve velkém sále i malém sále Sloupové síně a salónku 

prvního patra.  

14:00 hodin – setkání umělců, dětí, žáků a studentů, vyhlášení a ocenění 

vítězných prací mezinárodní výtvarné grafické dětské a studentské 

soutěže Český Krumlov „Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice“. 

Zahájení a prezentace putovní výstavy vítězných prací. Setkání vítězů a 

účastníků sympózia dětské a studentské tvorby s výtvarnými umělci. 

(areál Klášterů Český Krumlov, ateliéry Klášterní /Latrán 50). 

18:00  hodin – skupinové historické komentované prohlídky města Český 

Krumlov (sraz účastníků s průvodkyní u radnice na hlavním náměstí 

města Český Krumlov, náměstí Svornosti 1). 

20:00 – 22:00 hodin – společenský večer se slavnostní večeří (pivovar Eggenberg). 
  
Neděle 6. října 2019 
 

8:00 – 14:00     hodin – výměna v Sloupové síni.  
9:30 – 17:00  hodin – samostatné prohlídky Hradního muzea a zámecké věže, 

Regionálního muzea, fotoateliéru Seidel, Egon Schiele Art Centra a 
Klášterů Český Krumlov. 

 

Sjezd je pořádán pod záštitou Mgr. Dalibora Cardy, starosty města Český Krumlov a Pavla Hrocha, náměstka hejtmanky 
Jihočeského kraje. Akce je podpořena z grantového rozpočtu Jihočeského kraje. 



 

 

 

 

Dodatečné informace: 
 
Prostory, zabezpečení a vizitky 
Účastníkům jsou plně k dispozici prostory Studijního centra, dva sály a salón prvního patra.                               
Oblečení zle uložit do šatny u vchodu nebo v každém ze sálů na vnitřní šatnový závěsný systém. 
K dispozici účastníkům bude drobné občerstvení, voda, káva.  
Při registraci ve vchodu do budovy obdrží všichni řádně registrovaní účastníci registrační kartu                              
s barevnou šňůrkou na krk. Tuto kartu je každý účastník povinen mít u sebe při odchodu a též                         
při opětovném příchodu do budovy. Pokud nebude prokázána účastníkova identita, bude 
z kongresových prostor vykázán nebo nebude vpuštěn dovnitř. 
 
Barevná označení: ORANŽOVÁ – ÚČASTNÍCI SJEZDU (sběratelé apod.) 

MODRÁ – DOPROVOD 
ŽLUTÁ – ORGANIZÁTOR 
ČERVENÁ – ZABEZPEČENÍ 

Publikace 
Prodej spolkových publikací bude probíhat v sobotu 05. 10. 2019 od 10:00 – 17:00 ve vestibulu 
Studijního centra. 
 
Parkování 
Určené a zamluvené parkovací místo pro řádně přihlášené členy sjezdu SSPE (ti, kteří vyznačili 
v přihlášce) se nachází na parkovišti P2 Pod poštou, Český Krumlov, GPS: 48.8142539N, 14.3180717E. 
Parkování je zamluvené a zdarma po tři dny 04. - 06. 10. 2019. Pokud pojede účastník sjezdu dříve, lze 
parkovat na jakémkoliv parkovišti města mimo jeho centrum. Parkovací automaty jsou na každém 
parkovišti, platby se provádějí před výjezdem na automatických pokladnách (lze platit bankovkou). 
 
Prodejní místa parkovacích a bodových karet: INFOCENTRUM – Náměstí Svornosti 2 a centrála P-Bus 
Chvalšinská 242.  
 
Možnosti pokud nemáte zajištěno parkování nebo přijíždíte dříve než 04. 10. 2019: 
1.  Vyžádat si u provozovatele ubytovacího zařízení, aby účastníkovi zajistil povolení k vjezdu                    

do centra (popřípadě dopředu zakoupil jednodenní parkovací kartu).  
2.  Osobně zakoupit parkovací kartu na náměstí nebo autobusovém parkovišti – jedno a vícedenní 

parkovací kartu na vybraném parkovišti.  
3.  Dojet na odstavné parkoviště P1 -P5 a využít do centra taxi. 

Odkaz k dalším informacím: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/doprava_parking1.xml 
 
Slavnostní večeře 
Slavnostní večeře bude probíhat v pivovaru Eggenberg (Pivovarská 27, u parkoviště P2), cca 6 minut 
pěšky od Studijního centra. Slavnostní večeře je určena pouze pro účastníky, kteří si tuto službu 
objednali. Při objednání jídla v restauraci se účastník prokáže stravenkou, kterou obdrží při registraci 
společně se sjezdovou taškou, a následně tuto stravenku (večeře, nápoj) odevzdá personálu pivovaru. 
Slavnostní tabule je složena z přípitku, předkrmu, polévky, hlavního jídla (výběr ze tří možností) a 
zákusku. V ceně je jeden nápoj alkoholický (pivo, víno) nebo nealkoholický. Ostatní konzumaci si hradí 
účastník na vlastní náklady. 
 
Krumlov card 
Na obdrženou kartu, opravňující jejího držitele do vstupu všech uvedených institucí, je možné vykonat 
prohlídky Hradního muzea a zámecké věže, Regionálního muzea, fotoateliéru Seidel, Egon Schiele Art 
Centra a Klášterů Český Krumlov, a to kdykoliv v otevíracích časech viz níže. Není vázáno na sjezd. 
 
 

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/doprava_parking1.xml


 

 

 

 

Výstavy 

 Městská knihovna Český Krumlov (v ulici Horní 155) doprovodná výstava sběratele pana 
Jiřího Hlinovského na téma „Osobnosti hudebního divadla na exlibris“. 

 Areál Klášterů Český Krumlov, ateliéry Klášterní /Latrán 50, výstava mezinárodní dětské a 
studentské grafické soutěže exlibris u příležitosti sjezdu SSPE v Českém Krumlově v roce 2019 
„Český Krumlov Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice“. 

 Regionální muzeum Český Krumlov, výstava mezinárodní soutěže pořádané k 37. kongresu 
FISAE. 

 
Prohlídky 
Historické komentované prohlídky města Český Krumlov, v daném čase viz program, začínají srazem 
účastníků s průvodkyněmi, a to u radnice města Český Krumlov na hlavním náměstí. Průvodci budou 
označeni nápisem SSPE. Délka prohlídky 1,5 – 2h. 
 
Odkazy 
Studijní centrum Český Krumlov – Zámek 232, 48.8124389N, GPS: 14.3169767E 
Regionální muzeum Český Krumlov – Horní ulice 152, GPS: 48.8103072N, 14.3136919E 
Otevřeno denně 09:00-12:00, 12:30-17:00 
Pivovar Eggenberg – Pivovarská 27, GPS: 48.8130469N, 14.3197989E 
Areál Klášterů Český Krumlov, ateliéry Klášterní /Latrán 50, GPS: 48.8129239N, 14.3189522E 
Radnice města Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, GPS: 48.8107419N, 14.3153589E 
Fotoateliér Seidel, Linecká 272, 48.8083192N, 14.3163981E 
Otevřeno denně 09:00-12:00, 13:00-17:00. Pokud požadujete focení, je nutné kontaktovat a zamluvit 
si termín dopředu. Kontakt: +420 736 503 871 (denně od 9:00 do 17:00) e-mail: info@seidel.cz 
Egon Schiele Art Centrum, Široká 71, GPS: 48.8106339N, 14.3132669E. 
Otevřeno denně 10.00 – 18:00 
Domek Egona Schieleho, Linecká 343, GPS: 48.8072692N, 14.3163808E. 
Otevřeno denně 10.00 – 18:00 
Kláštery Český Krumlov, Klášterní Dvůr 97, GPS: 48.8133239N, 14.3180275E. 
Otevřeno denně 09.30 – 18:00 
Městská knihovna - Galerie Český Krumlov, Horní 155, GPS: 48°48'36.9"N 14°18'59.8"E.  
Otevřeno denně 10:00 – 16:00 
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