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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:
• K výstavě STOLETÍ ČESKÝCH VÁNOC je připraven pro žáky MŠ i ZŠ nový 
„Vánoční edukační program“ při kterém si každý vyrobí malý dáreček s tradiční 
vánoční tématikou. Od pondělí 3. 12. do čtvrtka 6. 12. jsou spolu se studenty 
Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové 
školy s právem státní jazykové zkoušky připraveny tvořivé dílny a také již 
tradiční divadelní představení pro objednané školy. Studenti nastudovali a ve 
třech představeních ve středu 5. 12. odehrají pohádku Princezna koloběžka..
• „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.
• „PŘÍBĚH MINCE“ 
Doprovodný edukační program výstavy Mincování v Českých Budějovicích 
s praktickými ukázkami ražby je vhodný pro žáky a studenty ZŠ a SŠ.
• HORNINY A NEROSTY  Odborný pracovník Jihočeského muzea seznámí 
žáky s příčinami a důsledky vnějších a vnitřních geologických jevů ve Vaší škole.
• GEOLOGICKÁ EXKURZE „NA ZEMI A V PODZEMÍ“  V doprovodu 
odborného pracovníka navštívíte geologickou lokalitu, která bude vyhovovat 
Vašim požadavkům.
• „ARCHEOLOGICKÉ MUZEJNÍ KUFŘÍKY“.

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA – LÉTA ZKÁZY A BOLESTI 12. 11. 2017 – 31. 12. 2018 (prodlouženo)  
Výstavní projekt oceněný v Národní soutěži muzeí Gloria Musaealis. Možnost virtuální prohlídky expozice  
na www.muzeumcb.cz. 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 – 28. 2. 2019   
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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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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23. 11. 2018 – 6. 1. 2019  STOLETÍ ČESKÝCH 
VÁNOC  Výstava ukazuje různé podoby Vánoc ve 
20. století. Návštěvníci mohou nahlédnout do několika 
dobových interiérů a seznámit se s tím, jak prožívali nejkrásnější 
svátky v roce naši předkové. Představujeme lidovou 
venkovskou světnici se skromným stromečkem a malými 
dárky z počátku 20. století, ale také slavnostní městský interiér 
20. a 30. let, pokoj z prvních desetiletí budování socialismu 
i Vánoce v době normalizace. K dobové atmosféře přispívají 
nejen ukázky vánoční výzdoby a ozdob, ale také reklamy, 
vánoční papíry a pohlednice a samozřejmě ukázky dárků, 
kterými si lidé v dřívějších dobách dělali radost. K výstavě 
je připraven bohatý doprovodný program (koncerty, divadla, 
či vzdělávací aktivity pro školy). Kompletní harmonogram akcí 
najdete na www.muzeumcb.cz.
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9. 11. 2018 – 17. 2. 2019  
ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘED STO LETY – 
PROMĚNY MĚSTA VE FOTOGRAFIÍCH 
A KNIHÁCH  
Výstava v prostorách u knihovny muzea představí panely 
s fotografiemi Milan Bindera – srovnání vybraných míst 
ve stavu přibližně kolem počátku 20. století a z období 
první republiky se současnou podobou. Zároveň 
představíme unikátní a zajímavou ukázku rozličných 
knih a pojednání o historii města.  Některé málo známé 
staré texty zpřístupníme v digitální podobě.

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, 

zaznamenal v devadesátileté historii několik přejmenování a doputoval  
k současnému Motoru. Při svém založení navázal na hokejové aktivity 
nadšených předchůdců, jimž rychlá hra na bruslích učarovala již před první 
světovou válkou.  V jeho řadách vyrůstali budoucí členové národního 
mužstva a mistři světa, nejeden z nich uspěl v zámořské NHL či nadnárodní 
evropsko-asijské KHL. Unikátní výstava v Jihočeském muzeu, která se koná  
u příležitosti tohoto významného jubilea, připomíná aktéry a významné 
okamžiky budějckého hokejového fenoménu od samotných počátků až po 
současnost. Vedle průvodních textů, které návštěvníkům představí zajímavosti 
a statistiky z historie klubu po jednotlivých dekádách, budou k vidění jedinečné 
dobové fotografie a filmové materiály, historická i aktuální výstroj a výzbroj 
hokejistů, cenné trofeje, plakáty a mnoho dalšího. Sledujte náš web i sociální 
sítě pro další informace!
Událost na Facebooku: www.facebook.com/events/516966148776376

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÁNOČNÍ VÝSTAVĚ
•	 Ukázky lidových řemesel ve výstavním sále: listopad (24. 11. a 29.11.), 

prosinec (1., 4., 6., 8., 11., 13., 15., 18. a 19. 12. 2018). Více na našem webu.
•	 3., 4. a 6. 12. Vánoční workshopy pro předem objednané školy ve spolupráci 

se studenty SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy 
s právem státní jazykové zkoušky. Začátky vždy v 8:30 hod. a 15:30 hod. 
Edukační sál č. 131. Objednávky na: faktor@muzeumcb.cz

•	 5. 12. Divadelní představení (pohádka Princezna koloběžka) studentů SOŠ 
veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky. Začátky v 9:00, 10:30 a 13:30 hod. Barokní sál č. 206

•	 13.12. Tradiční zpívání koled s Jihočeským souborem písní 
 a tanců Úsvit na schodech muzea. Začátek v 18:00 hodin

•	 14. 12. Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Carmína.  
Začátek v 17:00 hodin. Barokní sál č. 206

•	 1. 1. 2019 Tradiční novoroční koncert. Začátek ve 14:30 hod. Barokní sál č. 206



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
PROSINEC 2018

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

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!

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

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ

10. 12.  Helena Stejskalová: Události státního převratu  
v roce 1918 v Českých Budějovicích očima tehdejších novinářů  
a pamětníků.  Začátek v 16:30 hodin (přednáška spojena s členskou schůzí 
Historického klubu v budově Jihočeského muzea). Přednáškový sál č.114.

EXPONÁT MĚSÍCE – PROSINEC
Adventní čas s podmalbami Marie Flaškové. 
Marie Flašková patřila řadu let ke stabilnímu týmu lidových tvůrců 
doprovázejících akce nejen Jihočeského muzea. Reprezentovala lidovou 
kulturu jihočeské oblasti na prezentačních akcích mimo region a v zahraničí. 
Podmalby Marie Flaškové jsou i ve sbírkovém fondu Jihočeského muzea, 
Muzea Jindřichohradecka a mnoha dalších. Zúčastnila se profilových  
i  vánočních výstav v celé republice i v cizině. Jedna z jejích podmaleb jako 
dar papeži je uložena ve sbírkách Vatikánu, jiné těší srdce i v Německu, 
Švýcarsku, na Filipínách a v Mexiku. 
Podmalby na skle Marie Flaškové byly a zůstanou samy o sobě 
pohádkovým světem. Nejedná se o kopie starých vzorů, ale o vlastní 
invenci autorky. Kromě tradičních patronů a světců vznikaly jejím štětcem 
nejen půvabné betlémy a žánrové obrázky, ale i malované koledy  
a  její  filozofické reflexe. Často tradiční podmalbu kombinovala s jiným 
materiálem. 
Ne náhodou jsou její práce uváděny a odkazovány v odborných, vědeckých 
publikacích věnovaných genezi i technice podmaleb na skle. Byla 
autorkou propagačních materiálů i malovaných komentářů k výstavám, 
českobudějovického muzea, výtvarné části animovaného vstupu portálu 
Jihočeského kraje Jihočeská řemesla i publikace Těstohrátky.  Roku 2013 
byla oceněna Cenou hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj 
lidových tradic regionu.

1.12. Houby v octě. Začátek v 14:00 hodin. Edukační sál č. 131
MYKOLOGICKÝ KLUB

11.12.  Vánoční posezení tentokrát s Mgr. Jitkou Sovovou. 
Adventní setkání členů NS obohatí svou tvorbou známá tvůrkyně.  
Začátek v 17:00 hodin.Přednáškový sál č. 114

1.12. Doc. RNDr. Jaroslav Boháč DrSc.: Azerbadžán – příroda  
a brouci na podzim. Začátek v 10:00 hodin. Barokní sál č. 206

ENTOMOLOGICKÝ KLUB

15. 12. Novinky letošní botanické sezony. Tradiční předvánoční beseda  
s informacemi o botanickém dění, nových nálezech a s určováním herbářových položek. 
Nezapomeňte si připravit krátkou informaci o svých vlastních objevech a přinést 
herbářový materiál, který potřebujete určit. Začátek v 9:30 hodin. Přednáškový sál č. 114

JIHOČESKÁ POBOČKA ČESKÉ BOTANICKÉ  
SPOLEČNOSTI PŘI JČM

Otevírací doba:
Úterý – neděle, svátky 9:00 – 17:30 hodin

Otevírací doba muzea během svátků:
24. a 31. 12. 2018 9:00 – 13:00 hodin
25. a 26. 12. 2018  9:00 – 17:30 hodin
1. 1. 2019  9:00 – 17:30 hodin


