
EXPONÁT MĚSÍCE – KVĚTEN
Sýček obecný (Athene noctua) – Pták roku 2018.
Sýček obecný je drobná sova, jejíž početnost v Česku je v současnosti 
odhadována pouze na 100–130 hnízdících párů. V minulosti přitom 
sýčci patřili k našim nejběžnějším sovám. Hlavní příčinou úbytku sýčků 
je intenzifikace zemědělského hospodaření a s ní spojené změny ve struktuře 
krajiny. Posledním útočištěm našich sýčků se proto staly okraje lidských sídel 
v nižších nadmořských výškách, kde je zachována mozaikovitost krajiny 
s různou intenzitou obhospodařování. 

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:
• „PANENKY A RETROHRAČKY“ K výstavě panenek, kočárků a retro hraček z 
60. - 80. let 20. století ze sbírky manželů Šídlových je připraven hravý program pro 
školy a dětské skupiny. Pozapomenuté hračky a hry budou znovu přiblíženy dětským 
návštěvníkům. Vhodné zejména pro mateřské školy a žáky nižších tříd I. stupně ZŠ.
• „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“
„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.“ 

Žáci a studenti mají jedinečnou možnost, seznámit se s daným obdobím pomocí 
kopií nástrojů, zbraní a oděvů charakterizujících příslušné období. Program doplňují 
praktické úkoly a pracovní listy.
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.

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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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.

31. 5. od 10:00 hodin 

Vyhlášení výtvarné soutěže 
pro školy – Exotika zblízka. 

Barokní sál, 1. patro.

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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20. 4. 2018 – 29. 7. 2018
RETROHRÁTKY – SBÍRKA PANENEK 
A HRAČEK MANŽELŮ ŠÍDLOVÝCH
Výstava v Jihočeském muzeu bude zaměřena 
nejen na děti, ale i jejich rodiče a prarodiče, kteří 
se zde setkají s hračkami svého dětství. Jádro 
výstavy bude tvořit rozsáhlá sbírka panenek Blanky 
a Josefa Šídlových, zahrnující i různé doplňky 
(postýlky, kolébky, chrastítka, drobný dětský 

nábytek, textil do kočárků aj.) a kočárky pro panenky i miminka 
zejména z 60. - 80. let 20. století. Výstava potěší také chlapce. 
K vidění totiž bude i sbírka autíček a stavebnic z uvedeného období. 
V  další části výstavy představíme hračky ze sbírek Jihočeského 
muzea od nejstarších dob až po nedávnou minulost. Návštěvníci 
uvidí například sadu miniaturních keramických nádobek a lžiček 
z halštatské mohyly, hliněné panenky nebo hračky ze středověkých 
a raně novověkých archeologických nálezů. Z novější doby ukážeme 
například předchůdce dnešních puzzle, ale také oblíbené igráčky 
nebo autíčka z jihočeského podniku ITES Trhové Sviny. Návštěvníci 
se mohou těšit na interaktivní koutek, stolní hry, skákacího panáka, 
dětské filmy nebo promítání pohádek z retro promítačky. Pro školní 
skupiny bude připraven zábavný vzdělávací program. 
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4. 5. 2018 – 26. 8. 2018
JAN RAFAEL SCHUSTER
Nahlédnutí do rozsáhlé tvorby známého 
jihočeského výtvarníka v cyklu výstav jihočeských 
autorů. K vidění budou nejen známá zákoutí 
Budějovic a jižních Čech v proměnách času  
a autorova způsobu uměleckého vyjádření, ale 
také zátiší, portréty a další motivy. Kromě děl 
zapůjčených z řady institucí bude též k vidění  
i několik kreseb a maleb ze soukromích sbírek, 
které dosud nebyly vystaveny.
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Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Otevírací doba:  úterý – neděle, svátky 9:00 –17:30 hodin www.muzeumcb.czJihoČeské muzeum v Českých BuděJovicích

Jan Rafael 
schuster 

4. května – 26. srpna 2018

4. 5. 2018 – 26. 8. 2018
STARÉ MAPY KRÁLOVSTVÍ 
ČESKÉHO
Výstava převážně tištěných bohemikálních map 
od 16. do 19. století ze sbírky Regionálního 
muzea v Českém Krumlově.V
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18. 5. 2018 – 12. 8. 2018
ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ 
LETECTVO 1918 – 2018
Stručná prezentace historie československého 
a českého letectva v letech 1918 – 2018 
s využitím plastikových modelů, textových  
a obrazových materiálů i různých jiných 
exponátů.
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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
KVĚTEN 2018

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

AKADEMICKÉ PŮLHODINKY cyklus přednášek ve spolupráci 
s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Osobnosti 
akademického života Vás seznámí se zajímavými tématy a výsledky 
vědecké práce a výzkumu:
•	 15.5. od 16:00 hod. (přízemí, přednáškový sál č. 114) Milan 

Říha – Kdepak ty ryby asi jsou? Rozmístění a chování ryb 
ve velkých stojatých vodách.

HISTORICKÝ KLUB
Doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk – Z dějin cestovního ruchu.
Začátek v 16:30 hodin (přednáška spojena s členskou schůzí 
Historického klubu v budově Jihočeského muzea). Přednáškový 
sál č. 114.

14. 5.

PhDr. Vlastimil Kolda – Jan Rafael Schuster
V rámci podvečerů Literárně historického kruhu. 
(Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1). Začátek v 16:00 hodin.

28. 5.

RLHS
Schůze. Začátek od 17:00 hodin. Přednáškový sál č. 114.21. 5.

Miroslav Beran (JčM): Houby v Pískovně u Dračice a na dvou 
písečných přesypech na Třeboňsku. Začátek v 17:00 hodin. 
Edukační sál č. 131.

MYKOLOGICKÝ KLUB
14. 5.

Poradna pro houbaře od 9.4.2018  
každé pracovní pondělí 14:30-16:30 (Edukační sál č. 131)

Z Polné na Šumavě do Hořic na Šumavě. 
Odjezd vlakem z Českých Budějovic v 8:13 do zastávky Polná 
na Šumavě (tam sraz). Návrat z Hořic na Šumavě vlakem v 
16:37 nebo 18:35. Svačinu a terénní obuv s sebou. – Vedou 
Martin Lepší a Petr Lepší.

JIHOČESKÁ POBOČKA ČESKÉ BOTANICKÉ
SPOLEČNOSTI PŘI JIHOČESKÉM MUZEU
26. 5.

PAMÁTNÍK JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA
otevřeno v sezóně květen – září 
út-ne, svátky 9:00-12:00, 12:30-17:00

5. 5. 2018 
otevření sezóny – komentované prohlídky 

8. 6. 2018  
od 17:00 do 22:00 hodin
RETRO MUZEJNÍ NOC
Tradiční a oblíbená akce s bohatým 
programem pro celou rodinu,  
tentokrát na téma Retro. 
Hlavní historická budova muzea 
(Dukelská 1, 370 51, České Budějovice). 
Pro více informací sledujte náš 
Facebook a web: www.muzeumcb.cz

PŘIPRAVUJEME

Festival muzejních nocí 2018 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR.  Další festivalové akce naleznete na www.muzejninoc.cz.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

8. června 2018
•  OHŇOVÁ SHOW  •  ŽIVÝ JAZZ, SWING A EVERGREENY  •  

 •  BOHATÝ PROGRAM A HRY PRO DĚTI  • 
•  DIVADLO  •  KAVÁRNA  •  MINI LETNÍ KINO •

• KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAV  •  FOTOKOUTEK  •  
•  WORKSHOPY  •  RETRO MÓDNÍ PŘEHLÍDKA  •  OBČERSTVENÍ  •  

www.muzeumcb.cz
VSTUP ZDARMA

17:00 – 22:00

Retro
MUZEJNÍ NOC

Historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1)


