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PROGRAM

• VÝSTAVY

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ČESKÉ ŠLECHTICKÉ RODOVÉ RAŽBY 16. – 17. STOLETÍ
7. 2. 2017 –  31. 10. 2018  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.

• VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
rezervace: 391 001 528, http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/pro-skoly/objednavkovy-formular/
Krátkodobé edukační programy k výstavám: 
• „Poznej houby“ • „Dudy, dudy, dudy, dudičky“ • „Mizérie Velké války“ 
Dlouhodobé edukační programy k výstavám: 
• „Město České Budějovice v proměnách času“ • „Po stopách koněspřežky“ 
• Geologické sbírky v Jihočeském muzeu • „Archeologické muzejní kufříky“ 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA – LÉTA ZKÁZY A BOLESTI     12. 11. 2017 – 11. 11. 2018      
Výstavní projekt oceněný v Národní soutěži muzeí Gloria Musaealis. 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.

• STÁLÁ EXPOZICE PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC  Dějiny města a okolí od pravěku až do 20. století.
EXPONÁT MĚSÍCE     Houby rostoucí v Českých Budějovicích.  
Městské prostředí je domovem velkého množství hub (makromycetů). Podmínky 
k jejich růstu zde vytvořil člověk: ve městě znatelně je vyšší průměrná teplota než mimo 
něj, terénní úpravy způsobují změny v půdních horizontech, ze staveb je do půdy 
vyplavováno vápno, městské prostředí je eutrofizováno, v městských parcích jsou 
často vysazovány cizokrajné dřeviny, půdy v okolí komunikací jsou obohacovány 
o anorganické soli, zejména chloridy, na některých místech dochází ke značnému 
sešlapávání půdy, ve městě je zvýšený impakt těžkých kovů a dalších polutantů, 
na mulčovaných záhoncích je velké množství dřevní štěpky – potenciálního substrátu 
pro některé druhy hub… Tyto a některé další faktory ovlivňují druhové spektrum hub 
ve městě. Kromě běžných druhů se se zde vyskytují i některé vzácnosti. Exponát 
měsíce září přiblíží návštěvníkům houby rostoucí v Českých Budějovicích. Vystaveny 
budou nejen jejich fotografie, ale také lyofilizované plodnice vybraných druhů.

V PRÁCI A VĚDĚNÍ JEST NAŠE SPASENÍ (150 let gymnázia J. V. Jirsíka) 
12. 9. 2018 – 13. 1. 2019 Zachycení vývoje Jirsíkova gymnázia v období od založení 1868 
až do roku 1989 v obecném kontextu přelomových historických mezníků v rámci českých dějin. Po-
zornost bude věnována i osobě biskupa J. V. Jirsíka a základním aspektům výchovně-vzdělávacího 
procesu na gymnáziích ve sledovaném období.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.

DUDY, DUDY, DUDY, DUDIČKY …   Dudácké tradice jihočeského regionu; 
Dudy – nástroj králů a žebráků (sbírka historických nástrojů Mgr. Miloslava Vaváčka) 
27. 9. 2018 – 25. 11. 2018  Projekt nazvaný podle začátku písničky Dudy, dudy, dudy, 
dudičky…  seznamuje s jihočeskými dudáckými tradicemi i se skutečností, co dudy a dudáci zna-
menali a dodnes znamenají pro náš region.  Součástí výstavy bude i expozice sbírky historických 
nástrojů Mgr. Miloslava Vaváčka s názvem Dudy – nástroj králů a žebráků představující jednotlivé 
typy dud i místa, kde se s nimi při toulkách historií lze stále setkávat.

TRADIČNÍ VÝSTAVA HUB  17. 9. 2018 – 21. 9. 2018
Výstava 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 trvá-
ní 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 dosta-
tečným růstem hub v přírodě. V opačném případě se výstava ruší. Pro aktuální informace sledujte 
www.muzeumcb.cz a náš Facebook. 

HOUBY NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ V JIŽNÍCH ČECHÁCH 
27. 6. 2018 – 28. 10. 2018  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.

3. 9. Prezentace fotografií nálezů hub z letní části sezóny  (prezentace fotografií od 
členů a přátel Mykologického klubu JčM).  Začátek v 17:00 hodin. Edukační sál č. 131.

MYKOLOGICKÝ KLUB

MINCOVÁNÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
V obměněné části stálé expozice Příběh města Českých Budějovic představujeme jednu z význam-
ných epizod v historii města - ražbu mincí v Českých Budějovicích a její souvislost s dolováním stří-
bra v rudolfovském důlním revíru. Vedle ražeb královské mincovny z let 1569 – 1611 ze zlatníko-
vého a tolarového období zde najdete i brakteáty z 2. poloviny 13. století, kdy byly v Budějovicích 
s největší pravděpodobností mince raženy také.

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

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

HISTORICKÝ KLUB
10. 9. Jan Ciglbauer – Po stopách událostí roku 1938 v jižních Čechách.  
Začátek v 16:30 hodin (přednáška spojena s členskou schůzí Historického klubu v budově 
Jihočeského muzea). Přednáškový sál č. 114.

24. 9.  Ing. Miroslav Šobr – Putovaní filmovou krajinou Prácheňska  V rámci podvečerů 
Literárně historického kruhu. (Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1). Začátek v 16:00 hodin.

15. 9. 2018 Den evropského dědictví – komentované prohlídky a přednášky v Jihočeském 
muzeu. Kompletní program a další informace na: www.muzeumcb.cz / www.kultur-kontakt.cz / www.
inbudejovice.cz. Pořadatelé: Statutární město České Budějovice a M. Mareš, Agentura Kultur-Kontakt.

30. 9. 2018 Koncert Cantus Firmus začátek v 17:00 (Barokní sál č. 206)

SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI  25. 9. 2018 – 30. 11. 2018
24. 9. 2018  Konference a vernisáž výstavy (Barokní sál - 1. patro a přednáškový sál - přízemí). 
Více na www.muzeumcb.cz. Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad 
sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského 
prostředí, kteří se postavili nacismu. Jedná se o pět kněží, dvě řeholnice a tři laiky, z nichž se nikdo 
nedožil konce války. Zemřeli v koncentračních táborech nebo byli popraveni. Výstava si klade za cíl 
připomenout jejich památku a zároveň památku všech ostatních sudetoněmeckých odpůrců naci-
stického režimu a rovněž má být impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo zpracovanému 
historickému tématu. Německá verze výstavy byla poprvé prezentována v září 2016 ve Wür-
zburgu u příležitosti blahořečení P. Engelmara Unzeitiga. V českém prostředí byla výstava poprvé 
uvedena 25. 2. 2017 v Emauzském klášteře, kde byla k vidění do 31. 3. 2017. Výstava je zacílena 
především na laickou veřejnost, během jejího putování bude zvláštní pozornost věnována i stře-
doškolským studentům. 

13. 9.  Promítání snímku Písně proti tankům režiséra Zdeňka Flídra. 
Začátek v 16:00 hodin. Přednáškový sál č. 114.

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ

11. 9.  Jan Ciglbauer – Vycházka po protektorátních Budějovicích 
Vycházky od 15:15 hodin, sraz před JčM

17. 9. a 24. 9. 2018 od 19:30 hodin – Hudební slavnosti Emy Destinnové. Dva koncerty 
v Jihočeském muzeu v rámci 29. ročníku oblíbeného hudebního festivalu. Akce se koná vždy 
v Barokním sále muzea v 1. patře. Informace o předprodejních místech + možnost zakoupení vstupenek  
na: www.festival-ed.cz / www.cbsystem.cz

TROCNOVSKÉ 
SLAVNOSTI 

13:00 – 18:00  hod.
22. září 2018 

 Historické souboje se zbraněmi  Living history  Praporová show 
 Komentované prohlídky  Živá středověká hudba  Divadlo 

 Řemeslný jarmark  Dobývací stroje  Lukostřelba  Bohatý program pro děti 
 Naučná stezka  Ukázky zásahů hasičů 

   VSTUP ZDARMA  www.muzeumcb.cz

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany) 

Obraz: Jan Vilímek. Jan Žižka z Trocnova. 


