
PRAHA MÁ METRO, proč by jižní Čechy nemohly mít že-
lezniční tunel až k Jaderskému moři? Odvážné plány a vize, 
z nichž některé působí s odstupem času úsměvně a při-
pomínají nápady Járy Cimrmana, rozbalili tvůrci výstavy 
v českokrumlovském Regionálním muzeu a z více než dva-
ceti neuskutečněných představ vytvořili výstavu nazvanou 
„Co by, kdyby.“ Návštěvníci se tam dozví například to, že 
Šumava mohla být jednou z hvězd na vlajce Spojených 
států amerických. Dokazuje to dopis z června roku 1945, 
v němž němečtí Šumavané žádají amerického prezidenta 
o ochranu a vyhlášení Šumavy spolkovým státem USA.  

Nově opravená synagoga 
Zemská výstava, která do 3. listopadu spojuje čtyři jiho-
česká a hornorakouská města, má v Krumlově zastoupení 
i v nedávno rekonstruované synagoze. Elegantní secesní 
dům na levém břehu Vltavy, vzdálený od náměstí pouhých 
deset minut chůze, pochází z roku 1909 a patří k nemnoha 
synagogám, které přečkaly válku. I tak byl osud té krum-
lovské pohnutý, sloužila například jako křesťanský kostel 
pro americké vojáky nebo skladiště divadelních kulis. Od 
letošního léta opět vypráví historii židovské komunity v re-
gionu a pravidelně ji oživují koncerty a výstavy. Ta první 
má název „4 fotografové, 2 země, 1 region“ a představuje 
díla čtyř umělců malujících světlem, kteří působili na konci 
19. a v první polovině 20. století ve všech městech Zem-
ské výstavy, tedy v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad 

Leonfeldenu a Freistadtu. Mimořádné výstavy v muzeu 
a synagoze nejsou v Krumlově ovšem jedinými atrakcemi, 
kde mohou návštěvníci v nastupujícím chladnějším počasí 
zažít příjemné chvíle. 

Festival vína 
Listopadové dny patří Festivalu vína, který na řadě míst ve 
městě propojí božský nápoj, gastronomii a kulturu. „Loni 
jsme uskutečnili první pokus, jak oživit tuto poklidnou dobu 
něčím, co potěší turisty i místní obyvatele. Reakce lidí nás 
povzbudily tak, že jsme letošní program rozšířili až do kon-
ce listopadu,“ vysvětluje Miroslav Reitinger, ředitel Česko-
krumlovského rozvojového fondu, který akci pořádá spolu 
se Sdružením cestovního ruchu. Krumlov má totiž k vinné 
révě letitý vztah, na jižních zámeckých terasách ji pěsto-
vali už Rožmberkové.  

S PŘÍBĚHY
U sklenky vína 
Zemská výstava a Festival vína. Dva silné 
magnety, které na podzim přitahují pozornost 
k Českému Krumlovu, jehož památky jsou 
zapsané na listině UNESCO.
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