
PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC
STÁLÁ EXPOZICE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

rezervace: 391 001 528, http://www.muzeumcb.cz/
vzdelavani/pro-skoly/objednavkovy-formular/
Krátkodobé edukační programy k výstavám: 
„KRAJINOMALBA LEHCE“ - výtvarně edukační program vhodný pro MŠ a ZŠ. 
Krátký náhled do výtvarných stylů a technik v krajinomalbě k výstavě KLEŤ A BLANSKÝ 
LES – OBRAZ KRAJINY, KRAJINA V OBRAZECH  
„PO STOPÁCH KONĚSPŘEŽKY“ Vydejte se s námi po stopách koněspřežní 
železnice od května do konce září. Cesta začíná u Nisslova domu a vede až k Muzeu 
koněspřežky. Pojďte s námi pomocí pracovního listu poznat příběh významné 
technické památky.  
„POBAVÍ A NAUČÍ“ Náhled do světa karetních her dospělých i vzdělávacích pro děti 
a mládež.  Edukační program doprovázející výstavu Jedny karty nestačí je doplněný 
i o výtvarné činnosti a je vhodný pro předškolní třídy MŠ a první stupeň ZŠ.
Edukační program ke stálé expozici muzea 
„MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE V PROMĚNÁCH ČASU“. 
Program ke stálé expozici JčM „Příběh města Českých Budějovic“, která mapuje dějiny 
města a okolí od pravěku až do 20. století. Program doplňují praktické úkoly a pracovní listy. 
GEOLOGICKÉ SBÍRKY V JIHOČESKÉM MUZEU
V doprovodu odborného pracovníka navštívíte depozitář s geologickou sbírkou.
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, zbraní a oděvů charakterizujících příslušné období.

www.muzeumcb.cz

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.
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VLTAVÍNY A JINÁ 
PŘÍRODNÍ SKLA  
Výstava prezentuje 230 let sběru a výzkumu 
jihočeských vltavínů – celosvětově 
významného fenoménu jižních Čech.

7. 2. 2017 – 31. 12. 2017
ČESKÉ ŠLECHTICKÉ RODOVÉ 
RAŽBY 16. – 17. STOLETÍ 
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.

V
Ý

ST
A

V
A

14. 2. 2017 – 24. 9. 2017
PESTROBAREVNÝ SVĚT 
NEŽIVÉ PŘÍRODY
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.
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19. 5. 2017 –  17. 9. 2017
KLEŤ A BLANSKÝ LES – 
OBRAZ KRAJINY, KRAJINA 
V OBRAZECH 
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.
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15. 9. 2017 – 14. 1. 2018
JEDNY KARTY NESTAČÍ – 
Barevný svět hracích karet
Výstava pořádaná společně s Clubem sběratelů 
hracích karet seznámí návštěvníky s bohatou 
a dlouhou historií této společenské zábavy. 
Předvedena bude nejen standardní produkce karet 
– karty mariášové, karty na Canastu, rummy, Černý 
Petr nebo kvarteta, ale i karty vykládací nebo taroky. 
Unikátem výstavy bude ukázka tzv. Macháčkových 
karet vydaných koncem 19. století v Českých 
Budějovicích, jejichž reprint si návštěvníci budou 
moci v muzeu i zakoupit. Výstava představí výběr 
nejvzácnějších a nejzajímavějších karetních sestav 
uložených v muzeu či u soukromých sběratelů.
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13:00 – 18:00  hod.
9. září 2017 

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Otevírací doba:  úterý – neděle, svátky 9:00–17:30 hodin

  Ukázka historických soubojů, zbraní a zbrojí  Řemeslný jarmark  Divadlo   Přednášky 
 Komentované prohlídky    Folková a country hudba   Lukostřelba  

 Zábavný a vzdělávací program pro děti    Ukázka požárního sportu    Living history  

VSTUP ZDARMA 
Kompletní program naleznete na www.muzeumcb.cz

Památník Jana Žižky z Trocnova

TROCNOVSKÉ 
SLAVNOSTI 

Obraz: Adolf Liebscher. Jan Žižka z Trocnova. Olej na plátně. (Husitské muzeum v Táboře)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, město Borovany a Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska Jihočeského kraje pořádají pod záštitou 
hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské2. 10. 2017 – 6. 10. 2017

VÝSTAVA HUB
Tradiční výstava hub pořádaná ve spolupráci 
s Mykologickým klubem Jihočeského muzea 
představí průřez podzimního aspektu jihočeské 
mykobioty tzv. velkých hub. Houby podložené vlhkým 
mechem jsou řazeny po systematických skupinách 
a doplněny tematickými panely. Během celého 
trvání výstavy je zajištěn přísun čerstvých exponátů 
a fungovat bude i stálá poradna pro houbaře. Pro 
žáky škol je připraven speciální vzdělávací program. 
Realizace výstavy je podmíněna dostatečným růstem 
hub v přírodě. V opačném případě se výstava ruší. Pro 
aktuální informace sledujte www.muzeumcb.cz a náš 
Facebook.
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JEDNY KARTY NESTAČÍ
Barevný svět hracích karet

15. září 2017 – 14. ledna 2018

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci  
s Clubem sběratelů hracích karet

PŘIPRAVUJEME VÝSTAVU
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
 – léta zkázy a bolesti



Pobočky Jihočeského muzea České Budějovice
Muzeum koněspřežky 
otevřeno v sezóně květen – září  

út-ne, svátky 9:00-12:00, 12:30-17:00
Expozice s názvem Strážní domky a drážní 
strážníci na území koněspřežní železnice 
České Budějovice – Linec.

Památník Jana Žižky z Trocnova
otevřeno v sezóně květen – září 

út-ne, svátky 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.

Tvrz Žumberk u Nových Hradů
otevřeno v sezóně duben + říjen  so,ne,svátky 9:00-17:00 

květen – září út-ne, svátky 9:00-17:00
Expozice lidového malovaného nábytku z již-
ních Čech a výstava Ryby a lidé, Rožmberkové 
a rybníkářství na jihu Čech a ve Waldviertlu.

PROGRAM
ZÁŘÍ 2017

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích   
Dukelská 1, 370 51  České Budějovice
Tel.: +420 391 001 531       •        E-mail: info@muzeumcb.cz

Otevírací doba:
Úterý – neděle, svátky 9:00 – 17:30 hodin

Mánesova 10, 370 01  České Budějovice

Trocnov, 373 12  Borovany 

Žumberk – tvrz, 374 01  Trhové Sviny 

Vstupné:
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
Změna vstupného u jednotlivých výstav a akcí vyhrazena!

9. 7. – 30. 9. 2017   
2. ROČNÍK VÝSTAVY STŘELECKÝCH TERČŮ 
AKAD. MALÍŘE ANTONÍNA HAMSÍKA 
Nádvoří Tvrze Žumberk u Nových Hradů

8. 9. – 9. 9. 2017 od 20 do 24 hod. AUDIOVIZUÁLNÍ 
FESTIVAL VLTAVA ŽIJE - 6. ročník unikátního festivalu 
v centru Českých Budějovic. Neoddělitelné propojení 
hudby a emocí. Jednotlivé performance jsou pojaty jako 

hudebně vizuální představení s příběhem. Letošní téma projektu jsou Hudební 
legendy. Můžete se těšit mimo jiné i na jedinečnou projekci, která rozzáří 
hlavní budovu Jihočeského muzea. Audiovizuální představení se budou po oba 
večery v pravidelných intervalech opakovat. Více na www.vltavazije.cz

9. 9. 2017 od 9:30 DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - Komentované 
prohlídky vybraných expozic a přednáška  o umění v hlavní budově 
Jihočeského muzea. Pro více informací sledujte www.muzeumcb.cz

HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ (Barokní sál Jihočeského muzea)
4. 9. 2017 od 19:30    Grafovo kvarteto 
11. 9. 2017 od 19:30  Panochovo kvarteto

21. 9. 2017 od 18:30 FOLKOVÝ VEČER V MUZEU - Hudební 
vystoupení kapel Jen tak tak (Jindřichův Hradec) a DRC (České Budějovice) 
v Barokním sále Jihočeského muzea. Vstupné: 120 Kč. 
www.drc-cb.cz  www.jentaktak.cz

Poradna pro houbaře Každé pracovní pondělí od 14:30 do 16:30 
v edukačním sále historické budovy JčM, Dukelská 1.

POZNÁVÁNÍ ZA ÚPLŇKŮ 2017
6. 9. 2017 od 20:30 – Počátky pivovarnictví a právová-
rečné domy v Českých Budějovicích. Vycházku vede 
PhDr. Ivo Hajn. Předprodej vstupenek na recepci 
Jihočeského muzea v Č.B. Více na www.muzeumcb.cz

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

MYKOLOGICKÝ KLUB
Prezentace nálezů z letní části sezóny. Začátek v 17:00 hodin.4. 9.

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ
Lenka Limová:  Síťování.  Začátek v 17:00 hodin Praktická 
ukázka další zajímavé textilní techniky pod vedením přední 
jihočeské tvůrkyně.

26. 9.

HISTORICKÝ KLUB
Mgr. Hynek Látal, PhD. – Kam se ubírá současná 
architektura?  Začátek v 16:30 hodin (přednáška spojena s 
členskou schůzí Historického klubu v budově Jihočeského muzea).

11.9.

25.9. Helena Braunová – Pověsti z Českokrumlovska. V rámci 
podvečerů Literárně historického kruhu. (Jihočeská vědecká 
knihovna, Lidická 1). Začátek v 16:00 hodin.

12.9. Komentovaná prohlídka výstavy k 140. výročí 
Jihočeského muzea.  Začátek v 15:15 hodin.


