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PROGRAM

• VÝSTAVY
ČESKÉ ŠLECHTICKÉ RODOVÉ RAŽBY 16. – 17. STOLETÍ  
7. 2. 2017 –  28. 2. 2019
Ukázka nevládních soukromých mincí předních českých šlechtických rodů 16. – 17. století. Repre-
zentativní 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: 
•	 „Vánoční edukační program“ K výstavě STOLETÍ ČESKÝCH VÁNOC je již jen do 4. 1. 2019 připraven 

pro žáky MŠ i ZŠ nový „Vánoční edukační program“ při kterém si každý vyrobí malý dáreček s tradiční 
vánoční tématikou. 

•	 „Hokej v Českých Budějovicích“ O historii a současnosti klubu ledního hokeje v Českých Budějovicích 
je po rezervaci pro zájemce připravena komentovaná prohlídka výstavou HOKEJ – BUDĚJCKÝ 
FENOMÉN (90 LET LIGOVÉHO KLUBU).

 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.

•	 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.

• STÁLÁ EXPOZICE PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC  Dějiny města a okolí od pravěku až do 20. století.
EXPONÁT MĚSÍCE  –  „Z nových přírůstků do muzejních sbírek“. 
Exponát prvního měsíce roku 2019 představí soubor nových přírůstků, které nedávno obohatily naše 
muzejní sbírky. Konkrétně se jedná o skleničky s vedutou a porcelánové hrnečky vyrobené v Německu, 
které dosud ve sbírkách Jihočeského muzea nebyly.

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. Pozornost bude věnována i osobě biskupa J. 
V. Jirsíka a základním aspektům výchovně-vzdělávacího procesu na gymnáziích ve sledovaném období.

7. 1.  členská schůze Mykologického klubu JčM s přednáškou Aleše Jirsy (MK 
JčM) na téma „Houby na lokalitě Višňovka u Katovic“. Začátek v 16:30. Přednáškový 
sál č. 114

MYKOLOGICKÝ KLUB

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 před-
chůdců, 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 význam-
ného 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 mate-
riály, historická i aktuální výstroj a výzbroj hokejistů, cenné trofeje, plakáty a mnoho dalšího. Sledujte náš 
web i sociální sítě pro další informace! 

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

STOLETÍ ČESKÝCH VÁNOC   23. 11. 2018 – 6. 1. 2019    
Výstava ukazuje různé podoby Vánoc ve 20. století. Návštěvníci mohou nahlédnout do několika dobo-
vých 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 ra-
dost. K výstavě je připraven bohatý doprovodný program (koncerty, divadla, či vzdělávací aktivity pro 
školy). Kompletní harmonogram akcí najdete na www.muzeumcb.cz.

ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘED STO LETY – PROMĚNY MĚSTA 
VE FOTOGRAFIÍCH A KNIHÁCH   9. 11. 2018 – 17. 2. 2019    
Výstava v prostorách u knihovny muzea představí panely s fotografiemi Milana 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 měs-
ta.  Některé málo známé staré texty zpřístupníme v digitální podobě. 

12.1. Monitoring rašelinišť v národním parku a chráněné krajinné oblasti 
Šumava; Ivana Bufková, Národní park a CHKO Šumava. Začátek v 9:30 hodin.  
Přednáškový sál č. 114

JIHOČESKÁ POBOČKA ČESKÉ BOTANICKÉ SPOLEČNOSTI PŘI JČM

www.muzeumcb.cz
Otevírací doba: Út–Ne, svátky: 9:00 –17:30 hodin. 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

HISTORICKÝ KLUB
14.1. Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. - Nestor cechu sv. Petra. Rybníkář Josef 
Šusta.  Začátek v 16:30 hodin (přednáška spojena s členskou schůzí Historického klubu v budově 
Jihočeského muzea). Přednáškový sál č. 114
28. 1. Daniela Čechová - Za jihočeskými výtvarníky III. část. Setkání s akad. 
malířkou Renatou Štolbovou.  V rámci podvečerů Literárně historického kruhu. (Jihočeská 
vědecká knihovna, Lidická 1). Začátek v 16:00 hodin.

8. 1.  Tradiční přástky v Národopisném sdružení. Tentokrát nás zimním rozjímáním 
u kolovrátku provede Mgr. Helena Stejskalová: Od Tří králů do Adventu – svátky, hrátky, veselí 
i pokora v kulturních tradicích jižních Čech. Kulturně historický přehled tradic jižních Čech v průběhu 
roku očima kulturního historika.  Pozor: začátek v 16,00 hodin! Přednáškový sál č.114

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ

22. 1.    Mgr. Eva Kordová: V práci a vědění jest naše spasení aneb Co ještě 
nebylo řečeno a co vás ještě zajímá.   150. výročí založení významné českobudějovické 
instituce si zaslouží velkou pozornost. Proto byla i do Národopisného sdružení pozvána osobnost 
nadmíru povolaná, aby se podělila o informace a vzpomínky vážící se k historii prvního českého 
gymnázia v Českých Budějovicích. Začátek v 17:00 hodin . Přednáškový sál č.114

TRADIČNÍ VÝSTAVA ORCHIDEJÍ, BROMÉLIÍ,  
SUKULENTŮ, JINÝCH EXOTICKÝCH ROSTLIN 
A HMYZU   (otevřeno i v pondělí)
Výstava je instalována ve dvou výstavních sálech. V prvním je ukázka sušších biotopů, najdeme zde kaktusy a další sukulenty. Kromě toho je tu umístěn i strom  
s tillandsiemi. Rostliny doplní ukázky drobných obratlovců. V druhém sále jsou vystaveny orchideje, masožravé rostliny a nacházejí se zde i terária s hmyzem a voliéra 
s drobným ptactvem. Tato expozice navozuje atmosféru tropického pralesa. Součástí výstavy jsou i informační panely o kaktusech, sukulentech a chovaném hmyzu. 
Dozvíte se i více o našich orchidejích - vstavačích, které patří mezi nejohroženější rostlinné druhy u nás. Výstavu rovněž doplňují exponáty ve vitrínách na chodbě. 
Součástí expozice je i vzdělávací program pro školy a poradna pro pěstitele orchidejí a kaktusů. Návštěvníci si zde rostliny mohou zakoupit. Pozor – každý 1000. ná-
vštěvník obdrží dárek! Exponáty zapůjčili členové Specializované základní organizace ČZS „Orchidea“ České Budějovice i neorganizovaní členové a Botanická za-
hrada při VOŠ a SZeŠ v Táboře. Rostliny dále doplní ukázky drobných obratlovců z Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou, voliéra s drobným ptactvem 
od M. Nesvadby a P. Šembery a ukázky hmyzu, které zapůjčuje O. Bužga a členové Entomologického kroužku při Jihočeském muzeu. Část výstavy na chodbě zajistila 
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

PŘIPRAVUJEME 15. 2. 2019 – 24. 2. 2019

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


