
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:
• „SVĚT ORCHIDEJÍ A SUKULENTŮ“ Již tradiční výstavu orchidejí, bromélií, 
sukulentů, jiných exotických rostlin a hmyzu doplňuje edukační program pro 
MŠ, ZŠ a SŠ, který Vás provede výstavou. Dozvíte se zajímavosti ze života 
fauny a flóry tropů a subtropů, a v rámci programu si také můžete zkusit 
vyrobit netradiční technikou květinu, nebo vybarvit omalovánky. Výstavu 
provází výtvarná soutěž „Exotika zblízka.“
• „Mizérie Velké války“ Edukační program k výstavě PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
– LÉTA ZKÁZY A BOLESTI. Komentovaná prohlídka s interaktivními prvky 
a lístkovou brožurou navíc. Pohled na problematiku tradiční i netradiční formou. 
Vhodné zejména pro druhý stupeň základních a všechny ročníky středních škol.
Dlouhodobé edukační programy k výstavám:
• „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.
„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.
Pro nejmenší, tedy žáky mateřských škol, je určen edukační program s názvem 
„ŽIVOT V PRAVĚKU“. V rámci tohoto programu si žáci udělají představu 
o tomto období a jeho každodennosti. Dozví se například, jak lidé bydleli, jaké 
vyráběli nástroje a co jedli. Rozšiřujeme nabídku „ARCHEOLOGICKÝCH 
MUZEJNÍCH KUFŘÍKŮ.“ Již od ledna 2018 je možné si zarezervovat tyto 
nové programy:
• „Život v době železné – rozvoj řemesel“
• „Život v době římské – neklidné sousedství“
• „Život v době stěhování národů – Slované na našem území“
• „Život v době románské – Čechy v době knížecí.“

7. 2. 2017 – 30. 6. 2018 PRODLOUŽENO
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.
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16. 2. 2018 – 31. 5. 2018
VÝSTAVA HMYZU   
V OBRAZECH JANA 
KOBYLÁKA
Cílem výstavy je přiblížit hmyz široké 
veřejnosti formou ilustrací i sbírkových 
exponátů hmyzu v jejich druhové, 
tvarové a barevné rozmanitosti. 
Hlavním předmětem výstavy jsou 
olejomalby Jana Kobyláka, které 
jsou doplněné ukázkami jednotlivých 
představitelů hmyzu, aby bylo 
možné porovnat malované objekty 
s originálem.
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12. 11. 2017 – 11. 11. 2018 
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
– LÉTA ZKÁZY A BOLESTI 

První světová válka je nyní, v době relativní hojnosti a blahobytu, 
vytěsněna z paměti lidí. Přitom to byl právě tento první globální 
válečný konflikt, který dal tvář dvacátému století. Milióny mrtvých, 
milióny zraněných fyzicky i duševně, hlad, bída, pandemie španělské 
chřipky, zničená města, zhroucené státy. Ale také naděje (bohužel 
plané) v podobě nových myšlenkových proudů a revolucí. O tom 
všem (a možná ještě dalším) by výstava chtěla být.

www.muzeumcb.cz

ORCHIDEJÍ 
bromélií, sukulentů, jiných exotických rostlin a hmyzu

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Otevírací doba:  pondělí – neděle 9:00 –17:30 hodin www.muzeumcb.cz

TRADIČNÍ VÝSTAVA
16. 2. – 25. 2. 2018

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH,  
Specializovaná základní organizace ČZS „Orchidea” České Budějovice  
a Klub kaktusářů České Budějovice

Tradiční výstava orchidejí, bromélií, sukulentů, jiných exotických rostlin 
a hmyzu opět v Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích. Součástí výstavy 
je poradna pro pěstitele a prodej rostlin. Exponáty zapůjčili členové 
organizace ČSZ „Orchidea“, Klub kaktusářů České Budějovice, Botanická 
zahrada při VOŠ a SZeŠ v Táboře a Jihočeská zoologická zahrada 
Hluboká nad Vltavou. Výstava je instalována ve dvou místnostech. V 
první je ukázka sušších biotopů, najdeme zde kaktusy a další sukulenty. 
Kromě toho zde uvidíte i strom s tillandsiemi. Rostliny doplní ukázky 
drobných obratlovců. Ve druhém sále jsou vystaveny orchideje, 
masožravé rostliny a nacházejí se zde i terária s hmyzem a voliéra s 
drobným ptactvem. Tato expozice má navozovat atmosféru tropického 
pralesa. Ve třetí místnosti je poradna pro pěstitele orchidejí a kaktusů, 
kde si můžete rostliny i zakoupit. Výstavu doplňují panely s informacemi 
o kaktusech, sukulentech a chovaném hmyzu. Dozvíte se i o orchidejích 
vstavačích, které jsou sice méně pompézní, ale neméně krásné. 
Bohužel většina z nich patří mezi nejohroženější rostlinné druhy u nás.  
Výstava je otevřena včetně pondělí 19.2.

www.muzeumcb.cz

ORCHIDEJÍ 
bromélií, sukulentů, jiných exotických rostlin a hmyzu

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Otevírací doba:  pondělí – neděle 9:00 –17:30 hodin www.muzeumcb.cz

TRADIČNÍ VÝSTAVA
16. 2. – 25. 2. 2018

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH,  
Specializovaná základní organizace ČZS „Orchidea” České Budějovice  
a Klub kaktusářů České Budějovice

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vyhlašuje výtvarnou soutěž
„Exotika zblízka“ inspirovanou Výstavou orchidejí, bromélií, sukulentů, jiných 
exotických rostlin a hmyzu a výstavou Hmyz v obrazech J. Kobyláka
Soutěž proběhne v těchto kategoriích: 
• mateřské školy • základní školy I. stupeň • základní školy II. stupeň
Téma: libovolná inspirace výstavami
Techniky: kresba, malba, koláž, grafika, kombinované techniky, volné objekty
Doporučený formát: max. A2
Tvořit mohou buď jednotlivci ZŠ, nebo jednotlivci a třídní kolektivy MŠ. Z každé 
kategorie budou vybrány a oceněny 3 nejlepší práce.  
Výtvarná díla je nutno odevzdat (nebo zaslat) od 16. února do 30. dubna 2018  
na recepci Jihočeského muzea, Dukelská 1, České Budějovice. 
Práce je třeba na zadní straně označit jménem a příjmením autora, třídou a názvem 
školy. Vyhodnocení soutěže a slavnostní předání cen proběhne 31. května 2018  
v Jihočeském muzeu. Oceněné práce budou vystaveny v edukačních prostorách 
muzea do 30. června 2018.



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
ÚNOR 2018

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 hodinMánesova 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 80 Kč, slevy 45 Kč, rodinné 180 Kč,  
 školní výprava 20 Kč / osobu        

Výstava První světová válka – léta zkázy a bolesti: 
 základní 50 Kč, slevy 30 Kč, rodinné 110 Kč 

Přednášky:  základní 20 Kč, slevy 10 Kč

Zdarma:  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!

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

Matějíček J., Boháč J.: Nové nálezy drabčíkovitých 
v Pakistánu.  Začátek v 10:00 hodin. Přednáškový sál č. 114

ENTOMOLOGICKÝ KLUB
24. 2.

HISTORICKÝ KLUB
PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D. – „Vítězný“ únor 1948.  
Začátek v 16:30 hodin (přednáška spojena s členskou schůzí 
Historického klubu v budově Jihočeského muzea). 
Přednáškový sál č. 114.

12. 2.

Jiří Anderle – Vyšší Brod na pohlednicích. V rámci podvečerů 
Literárně historického kruhu. (Jihočeská vědecká knihovna, 
Lidická 1). Začátek v 16:00 hodin.

26. 2.

Přednáška: Glaciální refugia a holocenní migrace 
boreálních a temperátních druhů stromů v Evropě; JAN 
DOUDA, Česká zemědělská univerzita v Praze, FŽP.  
Začátek v 9:30 hodin. Přednáškový sál č. 114

JIHOČESKÁ POBOČKA ČESKÉ BOTANICKÉ 
SPOLEČNOSTI PŘI JIHOČESKÉM MUZEU
17. 2.

RLHS
Schůze.  Začátek od 17:00 hodin. Přednáškový sál č.11419. 2.

Výroční členská schůze. Začátek v 16:30 hodin. 
Edukační sál č. 131

MYKOLOGICKÝ KLUB
12. 2.

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ
PhDr. Jan Šimánek: „Chození Doroťáků na jihu Čech“.  
Začátek od 17:00 hodin. Přednáškový sál č. 114

6. 2.

Masopust v NS. Začátek od 17:00 hodin. 
Přednáškový sál č. 114

13. 2.

Zveme Vás na přednášku našeho oblíbeného historika a znalce 
národopisné oblasti Doudlebsko  z  výzkumného centra FF JU. Tentokrát 
nám představí dnes již zapomenutou lidovou hru o sv. Dorotě.  Jedná 
se o legendární příběh světice Doroty, urozené dívky, která než aby se 
provdala za pohanského tyrana Fabricia a vzdala se tak své nezlomné 
křesťanské víry, zvolila si raději smrt mučednice.  Původ této hry je možné 
vysledovat již ve staročeských legendách a písních 14. století. Procesem 
neustálého přetváření se pak stala jednou z nejoblíbenějších her českého 
i moravského lidu. Hra byla postupně obohacována o další postavy, např. 
anděla a čerta, typických zástupců dvou nejvyšších mocností. Z náboženské 
legendy se postupem času stala hrdinská hra o urozené světici Dorotě, 
statečné, chudé dívce, odhodlaně bojující za lidskou svobodu, proti 
jakémukoliv násilnému útlaku. Přednášku obohatí vystoupení dětského 
folklorního souboru Doudlebánek, který si hru nastudoval podle 
původního zápisu z roku 1901.


