PROGRAM
ŘÍJEN 2016

• VÝSTAVY

STROMY JAKO DOMY

Interaktivní výstava s přírodovědnou tématikou představuje návštěvníkům ukázky
přirozeného prostředí, ve kterém žijí někteří savci, obojživelníci, hmyz i houby.

22. 4. 2016 – 16. 10. 2016

Vltavíny a jiná přírodní skla

Výstava prezentuje 230 let sběru a výzkumu jihočeských vltavínů – celosvětově
významného fenoménu jižních Čech.

10. 5. 2016 – 31. 12. 2016

• Výstava na nádvoří tvrze Žumberk

VÝSTAVA CHRYZANTÉM

22. 10. 2016
• DOPROVODNÉ AKCE
8. 10. Festival Očima generací – na věku nezáleží.

Mezigenerační setkání všech, kteří se rádi baví tvůrčí výtvarná dílna, autorské čtení literárních prací
na téma SOUZNĚNÍ, povídání o hračkách našich
babiček a dědečků.

10. 10. Promítání

18. 5. 2016 – 31. 12. 2016

filmu Zdeňka Frídra Filmový
dokument o životě a díle Adalberta Stiftera byl
natočen v koprodukci České televize, začátek
v 17:00 hodin.
26. 10. Přednáška PhDr. Romana Lavičky Ph.D. na téma
Doba Karla IV. a koncert souboru staré hudby
v podání Cantus Firmus, začátek od 17:00 hodin.
(Historická budova JčM)

S Podšumavanem na dvou kolech

• PŘEDNÁŠKY a AKCE

Tajemná IndonÉsie – Nová Guinea, Tamtamy času

Největší projekt svého druhu, který návštěvníkům představí Indonésii a Novou
Guineu. Výstava vznikla na základě cest českých cestovatelů, kteří navštívili i tuto
zapomenutou část naší planety.

Výstava historických kol ze sbírek muzea, z majetku spolku Podšumavan a soukromých
sbírek, doplněná o historii organizované cyklistiky na jihu Čech.

18. 5. 2016 – 31. 12. 2016

SKLO MNOHA BAREV

Prezentace české sklářské produkce v průběhu 19. století

21. 9. 2016 – 31. 12. 2016

VÝSTAVA HUB

Výstava plodnic hub opatřených štítky se základními informacemi o jednotlivých druzích.
Představuje průřez podzimního aspektu jihočeské mykoflóry.

3. 10. – 7. 10. 2016

Vzdělávací program pro školy

rezervace: 391 001 528, http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/pro-skoly/objednavkovy-formular/

Projekt „Archeologické muzejní kufříky“ nabízí edukační programy:
• „Život v době kamenné – lovci a sběrači“
• „Život v době kamenné – první zemědělci“
• „Život v době bronzové – využití prvních kovů“
Žáci a studenti mají jedinečnou možnost seznámit se s daným obdobím pomocí
kopií nástrojů charakterizujících příslušné období.
Edukační program ke stálé expozici muzea
„Město České Budějovice v proměnách času“. Příběh města a jeho historie
je dětem přiblížena nejen pomocí sbírkových předmětů, ale též díky interaktivnímu
modelu, s kterým děti pracují a poodhalují tak příběh města, kterým prošlo více jak
sedm století.
Krátkodobé edukační programy k výstavám:
„Stromy jako domy“ Edukační program vhodný pro první stupeň ZŠ a mateřské školy.
„Výstava hub“ K výstavě je připraven edukační program pro střední, základní a mateřské školy.
„Sklo mnoha barev“ Výstavu doplňují komentované prohlídky s edukací o historii sklářství
a technikách výzdoby skla.

Otevírací doba: Út–Ne, svátky: 9:00–17:30 hodin.
Historická budova Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích, Dukelská 1
Tel.: +420 391 001 531 E-mail: info@muzeumcb.cz

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ
11. 10. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.: Proměny živé písně.

Přednáška literárního historika, teatrologa, folkloristy
na téma lidová
Začátek v 17:00 hodin.

25. 10. Stanislava Štěpánková: Pletení z papírových

ruliček. Lidová tvůrkyně a členka NS předvede
a naučí další zajímavou techniku.
Začátek v 17:00 hodin.

HISTORICKÝ KLUB

10. 10. August Sedláček, nejpilnější Čech,

hovoří PhDr. Jiří Prášek. Začátek v 16:30 hodin
(přednáška spojena s členskou schůzí Historického
klubu v budově Jihočeského muzea).
31. 10. Z cestování po Indii, hovoří Maňhalová
Jitka. V rámci podvečerů Literárně historického
kruhu. (Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1).
Začátek v 16:00 hodin.

JIHOČESKÝ ORNITOLOGICKÝ KLUB

1. 10. Vycházka v rámci Festivalu ptactva. Sraz v 10:00

hod. na točně trolejbusu č. 9 v Českém Vrbném
u Č. Budějovic. Vede: Vojtěch Kubelka

ENTOMOLOGICKÝ KLUB
15. 10. Zdeněk Kletečka: Za
Začátek v 10:00 hod.

brouky do Itálie.

Knihovna se studovnou

Pouze prezenční studium
Středa: 9:00 – 11:30, 12:30 – 16:00 hodin
Čtvrtek: 9:00 – 11:30, 12:30 – 15:00 hodin

PORADNA PRO HOUBAŘE

Každé pracovní pondělí od 14:30 do 16:30 v edukačním
sále historické budovy JčM, Dukelská 1.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.muzeumcb.cz

