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10. 5. 2016 – 31. 12. 2016
Vltavíny a jiná
přírodní skla
Výstava prezentuje 230 let sběru
a výzkumu jihočeských vltavínů –
celosvětově významného fenoménu
jižních Čech.

18. 5. 2016 – 31. 12. 2016
Tajemná IndonÉsie

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.

18. 5. 2016 – 31. 12. 2016
S Podšumavanem
na dvou kolech

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

21. 9. 2016 – 31. 12. 2016
SKLO MNOHA BAREV

Výstava prezentuje rozmanitost tvarů,
zdobných technik i barevných variací sklářských
výrobků, které byly moderní v průběhu
19. století. Dobový nábytek a portréty
významných měšťanů dotvářejí iluzi návratu
do předminulého století, kdy české sklo patřilo
mezi nejžádanější produkty v Evropě.

VÝSTAVA
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PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
24. 11. 2016 – 8. 1. 2017
VÁNOČNÍ
VÝSTAVA
KRÁSA BETLÉMŮ
Tradiční
vánoční
výstava
zaměřena na betlémy a jejich
tradici i na vůni pečiva a cukroví
období Adventu a Vánoc.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázky tradičních řemesel: 1. – 2. 12., 5. 12., 9. – 11. 12.,
15. – 18. 12., 20. – 23. 12., 9:00 – 17:00 hodin
Mikuláš v muzeu: 5. 12., 14:00 – 17:00 hodin (rezervace nutná)
Vánoční zvyky a tradice: 5. 12., přednáška spojená s besedou,
začátek od 16:00 hodin
Divadla pro děti:
7.12., Popletená pohádka, začátky od 9:00, 10:30, 14:00 hodin.

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky.

21. 12., Vánoční sekaná, začátek od 17:00 hodin, Divadlo potulného čajovníka.
Koledování na schodech: 13. 12., folklórní soubor Úsvit, 		
začátek od 18:00 hodin.
Žestě 200:
20. 12., Koledy vystřižené z plechu, začátek od 18:30 hodin.
Novoroční koncert: 1. 1. 2017, novoroční komorní koncert 		
vážné hudby, začátek od 15:00 hodin.
Scénické čtení: 6. 1. 2017, „Tři králové a tři mudrci“,
začátek od 14:00 hodin.

Vzdělávací programY 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:
„Sklo mnoha barev“. Výstavu doplňují komentované prohlídky
s edukací o historii sklářství a technikách výzdoby skla.
„Krása betlémů“. vzdělávací program připravený k vánoční výstavě
seznámí žáky s Adventem, tradičními vánočními zvyky a symboly. Dozvědí
se o betlémech, jejich významu a historii.
• Proč slavíme Vánoce.
• Co to je advent.
• Jaké jsou lidové tradice a zvyklosti Vánoc v našich zemích.
• Význam betlémů a jejich historie.
Součástí programu bude pracovní list, který si žáci odnesou domů.
Tvůrčí dílny pro školy:
5. a 8. 12. 2016 ukázky zdobení perníčků se SOŠ veterinární, mechanizační,
zahradnickou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky České
Budějovice.
6. 12. 2016 aranžování se SOŠ veterinární, mechanizační, zahradnickou
a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice.

www.muzeumcb.cz

ENTOMOLOGICKÝ KLUB
3. 12. Doc. RNDr. Jaroslav Boháč DrSc.:

Současný pohled na drabčíky. Začátek v 10:00 hodin

HISTORICKÝ KLUB
12. 12. PhDr. Jiří Chvojka: František Josef I. a České

Pobočky Jihočeského muzea České Budějovice

Muzeum koněspřežky

otevřeno v sezóně květen – září 9:00-12:00, 12:30-17:00
Expozice s názvem Strážní domky a drážní
strážníci na území koněspřežní železnice
České Budějovice – Linec.

Budějovice. Začátek v 16:30 hodin (přednáška
spojena s členskou schůzí Historického klubu
v budově Jihočeského muzea).

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ
6. 12. Adventní setkání s koledou – výroční schůze členů
NS spojené s tradičním adventním setkáním.

JihočeskÁ pobočkA České
botanické společnosti při JčM
10. 12. Novinky botanické sezóny 2016,

začátek v 9:00 hodin. Tradiční předvánoční beseda
s informacemi o botanickém dění, nových nálezech
a s určováním herbářových položek. Nezapomeňte
si připravit krátkou informaci o svých vlastních
objevech a přinést herbářový materiál, který
potřebujete určit!

Mánesova 10, 370 01 České Budějovice

Památník Jana Žižky z Trocnova

PROGRAM
PROSINEC 2016
Otevírací doba:
Úterý – neděle, svátky 9:00 – 17:30 hodin
Otevřeno na Štědrý den a na Silvestra 9:00 – 13:00 hodin.

otevřeno v sezóně květen – září 9:00-12:00, 12:30-17:00

Nová muzejní expozice věnovaná Janu Žižkovi,
husitství a vlivu tohoto hnutí na bavorském
území. Z projektu Milníky husitství. Nová
naučná stezka je otevřena celoročně.

Vstupné:
Trocnov, 373 12 Borovany

Tvrz Žumberk u Nových Hradů

otevřeno v sezóně duben – říjen 9:00-17:00

Expozice lidového malovaného nábytku z jižních Čech a výstava Ryby a lidé, Rožmberkové
a rybníkářství na jihu Čech a ve Waldviertlu.

Výstavy:
základní 25 Kč, slevy 15 Kč, rodinné 55 Kč
Celé muzeum: základní 60 Kč, rodinné 125 Kč,
slevy 35 Kč, školní výprava 20 Kč / osobu
Přednášky:
základní 20 Kč, slevy 10 Kč
Zdarma:
ZTP, ZTP/P, děti do 6 let, průkazy AMG,
ICOM, NPÚ
Edukace:
30 Kč /osobu, znevýhodnění
a jejich doprovod zdarma
Výstava Tajemná Indonesie: 100 Kč / osobu, slevy 70 Kč,
skupinové vstupné 50 Kč (15 a více osob)

Knihovna se studovnou

Pouze prezenční studium otevřeno do 15. 12. 2016
Středa: 9:00 – 11:30, 12:30 – 16:00 hodin
Čtvrtek: 9:00 – 11:30, 12:30 – 15:00 hodin

Žumberk – tvrz, 374 01 Trhové Sviny

Změna vstupného u jednotlivých výstav a akcí vyhrazena!
Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
•
Tel.: +420 391 001 531
E-mail: info@muzeumcb.cz

