
EXPONÁT MĚSÍCE – ŘÍJEN
„K vyhlášení Československé republiky v Českých Budějovicích“
Ukázky z dobového tisku, vzpomínky pamětníků a fotografie přiblíží atmosféru 
a dění v době před vyhlášením republiky a připomenou říjnové události 
v Českých Budějovicích.

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:
• „DUDY, DUDY, DUDY, DUDIČKY“ Poznejte prastarý lidový hudební nástroj  
a zazpívejte si písně o dudách. Písně se nejen naučíte, ale zatančíte si i jednoduchý lidový 
taneček. Domů si odnesete „Dudácký sborníček“. Program je vhodný pro MŠ i ZŠ.
• „V PRÁCI A VĚDĚNÍ JEST NAŠE SPASENÍ (150. LET GYMNÁZIA  
J. V. JIRSÍKA)“ Připravené komentované prohlídky výstavy o nejstarším českém 
českobudějovickém gymnáziu  jsou vhodné pro studenty SŠ
• „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.
• „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 
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.

7. 2. 2017 – 31. 12. 2018    
ČESKÉ ŠLECHTICKÉ RODO-
VÉ 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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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.

MINCOVÁNÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  V obměněné části stálé expozice Příběh města Českých Budějovic představujeme jednu 
z významných epizod v historii města - ražbu 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 najdete i  brakteáty z 2. poloviny 
13. století, kdy byly v Budějovicích s největší pravděpodobností mince raženy také.

12. 9. 2018 – 13. 1. 2019  V PRÁCI 
A VĚDĚNÍ JEST NAŠE SPASENÍ 
(150 LET GYMNÁZIA J. V. JIRSÍKA)  
Zachycení vývoje Jirsíkova gymnázia v období 
od založení 1868 až do roku 1989 v  obecném 
kontextu přelomových historických mezníků 
v rámci českých dějin. Pozornost bude věnována 
i osobě biskupa J. V. Jirsíka a základním aspektům 
výchovně-vzdělávacího procesu na  gymnáziích 
ve sledovaném období.
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27. 9. 2018 – 25. 11. 2018  DUDY, DUDY, DUDY, 
DUDIČKY … Dudácké tradice jihočeského 
regionu; Dudy – nástroj králů a žebráků 
(sbírka historických nástrojů Mgr. 
Miloslava Vaváčka)  Projekt nazvaný podle 
začátku písničky Dudy, dudy, dudy, dudičky…  seznamuje 
s jihočeskými dudáckými tradicemi i se skutečností, 
co dudy a dudáci znamenali 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.
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25. 9. 2018 – 30. 11. 2018  SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI  
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 nacistického 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 Würzburgu 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 středoškolským studentům. 

  PŘIPRAVUJEME  
   21. 12. 2018 – 30. 4. 2019     HOKEJ – BUDĚJCKÝ FENOMÉN (90 LET LIGOVÉHO KLUBU)

Hokejový klub, který se zrodil v Českých Budějovicích počátkem roku 1928 pod názvem AC Stadion, zazname-
nal v devadesátileté historii několik přejmenování a doputoval k současnému Motoru. Při svém založení navá-

zal na hokejové aktivity nadšených předchůdců, jimž rychlá hra na bruslích učarovala již před první světovou válkou.  V jeho řadách vyrůs-
tali budoucí členové národního mužstva a mistři světa, nejeden z nich uspěl v zámořské NHL či nadnárodní evropské KHL. Jedinečná výstava  
v Jihočeském muzeu připomíná aktéry a významné okamžiky tohoto budějckého fenoménu.



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
ŘÍJEN 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!

ENTOMOLOGICKÝ KLUB

HISTORICKÝ KLUB

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)

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ

27. 10.  Zdeněk Kletečka: Brouci Kréty.  Začátek v 10:00 hodin. Barokní sál č. 206.

8. 10.  PhDr. Jiří Chvojka – 100 let české měny (i s ukázkami). 
Začátek v 16:30 hodin (přednáška spojena s členskou schůzí Historického 
klubu v budově Jihočeského muzea). Barokní sál č. 206.
22. 9.  Mgr. Milouš Vacek – Jan Zrzavý, život a dílo a stopy jeho  
pobytu ve Vodňanech. V rámci podvečerů Literárně historického kruhu. 
(Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1). Začátek v 16:00 hodin.

9. 10.  Ludmila Dominová:  Oblékané panenky. Přijďte a poznejte 
další krásu vyráběnou oblíbenou členkou NS, vyhledávanou lektorkou 
textilních technik a především držitelkou ocenění Nositel tradice lidových 
řemesel. Začátek v 17:00 hodin. Barokní sál č. 206.
23. 10.  JSPT Úsvit:  Rodeník donešnej – starý zvyk na Doudlebsku. 
Zajímavé národopisné pásmo plné písniček a kouzelného povídání v podání 
předního českého folklórního souboru. Poznejme zajímavý a dnes již 
zapomenutý zvyk. Pořad bude obohacen starými rybářskými písněmi. Začátek 
v 17:00 hodin. Barokní sál č. 206.

7. 10. Podzimní festival ptactva. Sraz v neděli 7.10.2018 v 10:00 
na východním okraji PR Vrbenské rybníky, 150 m SZ od točny trolejbusu č. 9 
v Českém Vrbném. Vycházka k Vrbenským rybníkům a okolí podle aktuální 
atraktivnosti lokalit. Pravděpodobné ukončení akce v Haklových Dvorech 
(autobus č. 21). Pozorování ptactva, povídání o ptačí oblasti Českobudějovické 
rybníky, je naplánována i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vede Vojtěch 
Kubelka (kubelkav@gmail.com), tel. 721 018 336

JIHOČESKÝ ORNITOLOGICKÝ KLUB

14. 10. 2018   Koncert Komorního pěveckého sdružení ABWUN pod 
taktovkou sbormistryně Mgr. Ludmily Dvořákové. Koncert je doprovodná 
akce k muzejní výstavě V práci a vědění jest naše spasení  (150 let Gymnázia J. V. 
Jirsíka v Českých Budějovicích). Tvrz Žumberk – Rytířský sál. Začátek 15:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.
20. – 21. 10. 2018  Tradiční výstava chryzantém, ovoce, zeleniny a suché vazby

2.10. 2018  Poselství indiánů ze Srdce světa. Začátek 17:00 hodin. Barokní 
sál č. 206.
15. 10. 2018  (Ne)samozřejmé Československo – beseda s autorem knihy 
Ing. Janem Bauerem. Začátek 18:00 hodin. Barokní sál č. 206
18. 10. 2018  Seminář na téma Kronikáři na prahu roku 2019.  Přednáší 
PhDr. J. Bartoň. Zpracování kronik v archivech přiblíží PhDr. Laděna Plucarová 
a PhDr. Jiří Cukr ze SOA Třeboň. Akce Svazu knihovních a informačních 
pracovníků a Jihočeského muzea. Přednostně pro přihlášené členy SKIPu. 
Začátek 9:00 hodin. Barokní sál č. 206
20. 10. 2018   Mezinárodní den archeologie. Výsledky nejnovějších 
archeologických výzkumů Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. 
Začátek 14:00 hodin. Barokní sál č. 206


