
JIHOČESKÁ POBOČKA  
ČESKÉ BOTANICKÉ SPOLEČNOSTI při JčM

Za rostlinami do okolí Vrbenských rybníků.  
Sraz u zastávky MHD U Hvízdala v 9:20 po příjezdu 
autobusu č. 9 ze Suchého Vrbného (odjezd ze zastávky 
MHD Nádraží v 9:05). Návrat MHD v cca 16:00. 
Terénní obuv a svačinu sebou! – vedou Martin 
Lepší a Petr Lepší. Vizte: http://www.muzeumcb.cz/
spolky-a-kluby/jihoceska-pobocka-ceske-botanicke-
spolecnosti/exkurze-a-prednasky/

27. 5.

KVĚTEN 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
VLTAVÍNY A JINÁ PŘÍRODNÍ SKLA
10. 5. 2016  –  24. 9.  2017 PRODLUŽUJEME 
Výstava prezentuje 230 let sběru a výzkumu jihočeských vltavínů – celosvětově 
významného fenoménu jižních Čech. Možno objednat komentovanou prohlídku. 
Objednávky: : 391 001 528, 727 822 573

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
Jan Šimánek – Rodinné selské kroniky – 
neocenitelný pramen k poznání jihočeského 
venkova.  Začátek  v 16:30 hodin (přednáška spojena 
s členskou schůzí Historického klubu v budově 
Jihočeského muzea).

15. 5.

29. 5. PaedDr. et PhDr. Jiří Dvořák, Ph.D. – Vltavská 
kaskáda. V rámci podvečerů Literárně historického 
kruhu. (Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1). 
Začátek v 16:00 hodin.

MYKOLOGICKÝ KLUB
prof. P. Kalač: Chemické složení a výživová 
hodnota jedlých hub. Začátek v 17:00 hodin.

2. 5.KLEŤ A BLANSKÝ LES 
– OBRAZ KRAJINY, KRAJINA V OBRAZECH 
19. 5. 2017 –  17. 9. 2017
Výtvarná díla představující jako jedinečný dokument stav a proměny krajiny Blanského 
lesa v toku času. Jsou místopisem malířským, krajinářským i ekologickým. Genius loci 
je v dílech jak slavných, tak i méně známých umělců často jedinečně propojen s géniem 
Času, ekologie krajiny s výtvarnou estetikou.

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.

RLHS
Schůze. Začátek v 17:00 hodin.15. 5.VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

rezervace: 391 001 528, http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/pro-skoly/objednavkovy-formular/
 „Krajinomalba lehce“ – výtvarně edukační program vhodný pro MŠ a ZŠ. Krátký náhled 
do výtvarných stylů a technik v krajinomalbě.
Dlouhodobé edukační programy k výstavám: „Město České Budějovice v proměnách 
času“ „Geologické sbírky v Jihočeském muzeu“ „Archeologické muzejní kufříky“.

K POUČENÍ A ZÁBAVĚ  
– 140 LET MUZEA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
9. 5. 2017 –  29. 10. 2017

Výstava přibližuje vznik Jihočeského muzea jako první 
instituce tohoto druhu v jižních Čechách. Jednotlivé fondy 
se prezentují ukázkami nejstarších přírůstků, medailony 
donátorů a významných muzejních pracovníků, nechybí 
dobové dokumenty a korespondence, ukázky původních 
expozic či uložení sbírkových předmětů, portréty ředitelů 
muzea nebo stavební plány budovy.

31. 5. PŘEDNÁŠKA ZEDNÁŘSKÉ KLENOTY A MEDAILE Jaký je rozdíl mezi zednářským 
klenotem a medailí? Co jsou to zednářské klenoty a proč se nosí? Zednářská symbolika na 
zednářských klenotech a medailích. Autoři a výtvarníci klenotů a medailí. Sbírka zednářských 
medailí v numismatickém oddělení Národního muzea v Praze. Klenoty současných lóží. Přednáší 
Ing. Miroslav Procházka z Veliké Lóže svobodných zednářů České republiky. (www.vlcr.cz)  
Začátek v 17:00 hodin.


