
EXPONÁT MĚSÍCE – ČERVENEC – SRPEN  

Přírodní klenoty z kalcitové pokladnice.  
Výběr ze 400 ukázek krystalových tvarů a barev kalcitu uložených ve sbírce 
Jihočeského muzea ukazuje rozmanitost jednoho z nejrozšířenějších 
nerostů. Exponáty pochází jak z jihočeských, tak i světových nalezišť.

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.
• „POJĎ VEN S HOLUBEM EMILEM“ Venkovní varianta edukačního programu 
Město České Budějovice v proměnách času. Vhodná pro všechny věkové skupiny. 
Přijďte poznat známé českobudějovické stavby zábavnou formou.  Začátek programu 
je na náměstí Přemysla Otakara II. u kašny. Každý účastník obdrží pracovní list 
pro doplnění nejdůležitějších informací. Program zakončíme v historické budově 
Jihočeského muzea, kde si ve výstavě České Budějovice v proměnách času pomocí 
modelů daných staveb vše potřebné zopakujeme. Délka programu je 90 minut.
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.
• „PO STOPÁCH KONĚSPŘEŽKY“
Vydejte se s námi po stopách koněspřežní železnice od května do konce září. Pojďte 
s námi vystopovat příběh koněspřežní železnice. Cesta začíná u Nisslova domu a 
povede až k Muzeu koněspřežky. Dobrodružství začíná na základě Vaší objednávky.
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.

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.

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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7. 2. 2017 – 31. 10. 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.VÝ

ST
AV

A

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 
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.  
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27. 6. 2018 – 28. 10. 2018  HOUBY NA 
HRÁZÍCH RYBNÍKŮ V JIŽNÍCH 
ČECHÁCH  Původní výstava představující 
zajímavý jihočeský fenomén hub na hrázích 
rybníků, vázaných většinou na staré duby. 
Mykologické pracoviště JčM a Mykologický klub 
JčM věnují tomuto tématu tradičně zvýšenou 

pozornost. Houby jsou zachyceny na fotografiích, v přirozeném 
prostředí. Součástí výstavy jsou také lyofilizované plodnice hub. 
Zvláštní místo na výstavě zaujímá NPP Luční, první rezervace 
na území ČR, vyhlášená za účelem ochrany hub a jejich prostředí (už 
v r. 1988) a dále PR Vrbenské rybníky, která se nalézá v těsné blízkosti 
Č. Budějovic a je hojně využívána obyvateli města k rekreačním 
účelům.

Od 8. června 2018  MINCOVÁNÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V obměněné části stálé expozice Příběh města Českých Budějovic 
představujeme jednu z významných epizod v historii města - ražba mincí v Českých Budějovicích a její souvislost s dolováním stříbra 
v rudolfovském důlním revíru. Vedle ražeb královské mincovny z let 1569 – 1611 ze zlatníkového a tolarového období zde budou 
i ukázky brakteátů z 2. poloviny 13. století, kdy byly v Budějovicích s největší pravděpodobností mince raženy také.



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
ČERVENEC – SRPEN 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   zavřeno

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

MYKOLOGICKÝ KLUB
Studijní mykologická vycházka do okolí Pohoří na Šumavě. 18. 8.

Zájemci nechť sledují webové stránky Mykologického klubu JčM, sekci 
„Program a aktivity“, http://www.muzeumcb.cz/spolky-a-kluby/mykologicky-
klub/program-a-aktivity/. Tam se cca týden před plánovaným termínem objeví 
informace o tom, zda se akce vzhledem k aktuálnímu růstu hub uskuteční.

Letní vycházka s mykologem za houbami do okolí 
Starých Hutí v Novohradských horách

19. 8.

POZNÁVÁNÍ ZA ÚPLŇKŮ  Oblíbená série letních vycházek 
za poznáním v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou pohádkovou 
akademií z.s. Vstupné v předprodeji: 50 Kč, vstupné na místě: 60 Kč. 

Sraz ve 20:00 hod. před hl. historickou budovou Jihočeského muzea (Dukelská 1):  
27.7. 2018 od 20:30 – 100 let vzniku ČSR v Českých Budějovicích. 
 Vede Ing. Jiří Peltán.
26.8. 2018 od 20:30 – Středověké České Budějovice pohledem  
 archeologa. Vede Mgr. Zuzana Thomová. 
TVRZ ŽUMBERK U NOVÝCH HRADŮ 27.7.20018 od 20:30 – 
Theobald Höck a 400 let od jeho věznění i vypuknutí stavovského povstání 
(mimořádná prohlídka zaměřená na osobu významného renesančního majitele 
Žumberku – přízemí tvrze, nádvoří a bašta „C“ s přístavky – Úředník rožmberský). 
Vede Roman Josefík. Vstupenky je možné zakoupit v den vycházky pouze 
na pokladně Tvrze Žumberk od 20:00 hodin. Vstupné 100 Kč.

PAMÁTNÍK JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA
(Borovany, 373 12, Trocnov)

27.7.2018 od 19:00 hodin - Letní divadlo na Trocnově 
Divadelní spolek J. K. Tyl uvádí komedii F. R. Čecha - Dívčí válka. Úsměvný 
pohled na úsvit českých dějin aneb co Jirásek do pověstí nezaznamenal... 
Další informace (včetně upřesnění předprodejních míst) najdete již brzy na 
našem webu (www.muzeumcb.cz) a na Facebooku.
PŘIPRAVUJEME
22. 9. 2018 – TROCNOVSKÉ SLAVNOSTI (5. ročník). 
Oblíbená akce v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova s bohatým a 
zábavným programem pro celou rodinu!

EXTERNÍ VÝSTAVA 
Radniční výstavní síň (Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, Č. Budějovice) 
22.6. 2018 – 29. 8. 2018  ČESKÉ BUDĚJOVICE ZA 1. REPUBLIKY   
Statutární město České Budějovice a Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích pořádají výstavu ke 100. výročí vzniku ČSR. Expozice prezentuje 
hlavně fotografie, dále pak dokumenty a několik trojrozměrných předmětů, 
především ze sbírek fondu novějších dějin (v menší míře od Milana Bindera 
a Vlastimila Šrama) a vázající se k městu v období let 1920 – 1938. Výstava 
postihuje především volnočasové a každodenní aktivity obyvatel města a je 
rozdělena do několika bloků (Služby, Koupání a plovárny, Biografy, Vánoce, 
Sport, Doprava, Slavnosti a kulturní akce, Trhy a prodeje, Divadlo, koncerty 
a hudba, Knihovna, Každodennost).


