
NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ

PhDr. Hana Soukupová: Velikonoce u nás a jinde. 
Přednáška a prezentace etnografky Jihočeského 
muzea na velikonoční téma. Začátek v 17:00 hodin.

28. 3.

Z filmotéky PhDr. Zdeňka Flídra: Vandrovali 
hudci, Kdo je Alena Skálová – choreografka 
souboru Chorea Bohemica. Pokračování 
v  promítání unikátních dokumentů oblíbeného 
českého režiséra a folkloristy. Začátek 17:00 hodin.

14. 3.

BŘEZEN 2017

www.muzeumcb.czOtevírací 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

PROGRAM
• VÝSTAVY

SKLO MNOHA BAREV
21. 9. 2016 – 2. 4. 2017 PRODLUŽUJEME
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.

TAJEMNÁ INDONÉSIE – Nová Guinea, Tamtamy času 
11. 5. 2016 – 31. 3. 2017 PRODLUŽUJEME
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. 

TVARY TICHA: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ EVY VÝBORNÉ 
16. 3. 2017 –  30. 4. 2017
Autorka patří ke generaci umělců, kteří vstoupili na scénu výtvarného umění v polovině 
90. let. Zabývá se malbou, kresbou, prostorovými instalacemi a od konce devadesátých 
let rovněž výtvarnou fotografií. V Jihočeském muzeu představí výběr z několika 
fotografických cyklů vzniklých během posledních pěti let. Fotografie je pro umělkyni 
médiem umožňujícím naplnit intence obrazu. Výstava nazvaná Tvary ticha zavede diváka 
do světa abstraktních forem, barev a tvarů otevírajících cestu k nové vizuální zkušenosti.

VLTAVÍNY A JINÁ PřÍRODNÍ SKLA
10. 5. 2016  –  31. 3.  2017 PRODLUŽUJEME
Výstava prezentuje 230 let sběru a výzkumu jihočeských vltavínů – celosvětově 
významného fenoménu jižních Čech. • PřEDNÁŠKY a AKCE

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

HISTORICKÝ KLUB
PhDr. Jiří Chvojka – Člen Historického klubu 
v Číně. Začátek  v 16:30 hodin (přednáška spojena 
s členskou schůzí Historického klubu v budově 
Jihočeského muzea).

13. 3.

27. 3. Mgr. Milouš Vacek – František Bílek – jeho 
sochařská tvorba a jeho přátelé. V rámci 
podvečerů Literárně historického kruhu. (Jihočeská 
vědecká knihovna, Lidická 1). Začátek v 16:00 hodin.

JIHOČESKÁ POBOČKA ČESKÉ  
BOTANICKÉ SPOLEČNOSTI při JČM

Výroční členská schůze s přednáškou: Vojtěch Taraška, 
PřF Univerzity Palackého v Olomouci: Variabilita 
okruhu prstnatce plamatého v České republice. 
Začátek 9:30 hodin.

18. 3.

• VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  
 PRO ŠKOLY
rezervace: 391 001 528, http://www.muzeumcb.cz/vzdelava-
ni/pro-skoly/objednavkovy-formular/

MYKOLOGICKÝ KLUB
Výroční členská schůze MK JčM. 
Začátek v 16:30 hodin.

13. 3.

ENTOMOLOGICKÝ KLUB
Jiří Kynkor a Slavoj Budka: Za střevlíky 
do Rumunska. Začátek v 10:00 hodin. 

11. 3.

VELIKONOCE – SVÁTKY JARA A VZKřÍŠENÍ  
17. 3. 2017 –  23. 4. 2017
Dvě podoby Velikonoc. Vedle tradičních kraslic či pomlázek si lze prohlédnout také 
předměty spojené s lidovou zbožností: plastiky nebo podmalby s tématikou pašijového 
týdne. Zajímavé jsou i četné ukázky tradičních řemesel, historických velikonočních 
pohlednic, možnost zahrát si kuličky nebo obdivovat rekordní třímetrovou pomlázku 
či unikátní strojek na štráfkování kraslic. Termíny předvádění lidových technik 
v průběhu velikonoční výstavy najdete na našich stránkách www.muzeumcb.cz.

ČESKÉ ŠLECHTICKÉ RODOVÉ RAŽBY 16. – 17. STOLETÍ
7. 2. 2017 –  31. 12. 2017
Ukázka nevládních soukromých mincí předních českých šlechtických rodů 
16. – 17. století. Reprezentativní tolarové a dukátové ražby nejbohatších 
šlechtických rodů období baroka dodnes patří mezi nejkrásnější mince naší historie.

PESTROBAREVNÝ SVĚT NEŽIVÉ PřÍRODY
14. 2. 2017 –  24. 9. 2017 
Paleta barev, tvarů a vzorů neživé přírody odpradávna podněcovala fantazii 
člověka. Nerosty se staly inspirací pro architekty, barevným materiálem pro malíře, 
bytovými doplňky pro milovníky krásných předmětů, popřípadě objekty, kterým 
byly přisuzovány magické vlastnosti. Nerosty a horniny nás poučily o dlouhé 
historii a dějinách planety. Výstava v Jihočeském muzeu nám toto téma připomene 
v heslovité zkratce.

JIHOČESKÁ POBOČKA ČESKÉ  
ARCHEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Výroční zasedání pobočky, spojené s kolokviem 
„Archeologické výzkumy, nálezy, vědecké 
projekty a nově vydaná literatura 
v jižních Čechách v roce 2016“. Setkání 
se uskuteční v prostorách radnice v Prachaticích. 
Začátek 10:00 hodin.

4. 3.

RLHS
Schůze. Začátek v 17:00 hodin.20. 3.


