Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt
Schlosshof 2, A-4240 Freistadt, Tel. 0043 7942 72274
Schlossmuseum.freistadt@gmx.at; www.museum-freistadt.at

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ
Přeshraniční putovní výstavy Horní Rakousko – jižní Čechy

ROK RŮŽE - Rožmberkové a naše společná historie
v pátek 20. ledna 2012 v 16 hodin
v kulturním centru Salzhof Freistadt
a k prohlídce výstavy
od 21. ledna do 31. března 2012
v zámeckém muzeu (Schlossmuseum) Freistadt

Program:
1. Hudební skladba
2. Uvítání – Mag. Christian Jachs
3. Hudební skladba
4. Projevy hejtmanů
Mgr. Jiří Zimola – jižní Čechy
Dr. Josef Pühringer – Horní Rakousy
5. Hudební skladba
6. Procházka do zámeckého muzea a
prohlídka výstavy
7. Raut v kulturním centru Salzhof

Vážené dámy, vážení pánové!
V listopadu 2011 uplynulo 400 let od smrti Petra Voka, kdy po meči vymřel slavný rod vladařů Rožmberských.
Přes čtyři století rozhodovali páni z Rožmberka, „páni první po králi“, o osudu regionu. V této době měli
Rožmberkové významné vazby i do Horního Rakouska, včetně významného vlastnictví, což dělá naši společnou
historii velmi zajímavou.
Z toho důvodu bude velmi úspěšná výstava Jihočeského kraje z roku 2011 „Rok růže“ obohacená o prvky
společné historie, v roce 2012 prezentována jako putovní výstava.
Hejtman Jihočeského kraje, pan Mgr. Jiří Zimola a hejtman země Horního Rakouska, pan Dr. Josef Pühringer, se
velice zasloužili o uskutečnění této velmi informačně bohaté putovní výstavy i v Horním Rakousku.
Zámecké muzeum ve Freistadtu má tímto čest zahájit v regionu Mühlviertel tuto výstavu a zároveň upozornit
na Zemskou výstavu v roce 2013, která rovněž spojuje Horní Rakousko, zejména region Mühlviertel s jižními
Čechami (Freistadt, Český Krumlov, Vyšší Brod, Bad Leonfelden).
Páni hejtmani Mgr. Zimola a Dr. Pühringer slavnostně zahájí v přítomnosti četných historicky zainteresovaných
návštěvníků z obou zemí vernisáž v kulturním centru Salzhof.
Rádi bychom Vás při této slavnosti a navazující prohlídce putovní výstavy srdečně přivítali.
Děkujeme a srdečně Vás zveme!

Váš starosta Mag. Christian Jachs
Organizační tým jižní Čechy / Horní Rakousko
A Vaše zámecké muzeum Freistadt

Otevírací doba muzea: po-pá: 9-12 a 14-17 hodin, so,ne, svátky: 14-17 hodin

