
PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC
STÁLÁ EXPOZICE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

rezervace: 391 001 528, http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/
pro-skoly/objednavkovy-formular/

7. 2. 2017 – 31. 3. 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.
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9. 11. 2018 – 31. 3. 2019  PRODLOUŽENO
ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘED STO LETY – 
PROMĚNY MĚSTA VE FOTOGRAFIÍCH 
A KNIHÁCH  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 
města.  Některé málo známé staré texty zpřístupníme 
v digitální podobě.
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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!

14. 3. 2019 od 15:30 hod. (Barokní sál č. 206) - Beseda s hokejovým 
historikem č. 1 v ČR (Miloslav Jenšík)

Krátkodobé edukační programy k výstavám: 
•	 „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).

•	 „Velikonoční putování“ Interaktivní edukační  program doplňující 
každoroční výstavu k příležitosti jara a Velikonoc. Vhodný pro všechny žáky 
MŠ, ZŠ i SŠ. Výstavu budou již tradičně doprovázet ukázky práce lidových 
tvůrců. Ve spolupráci se Střední odbornou školou veterinární, mechanizační 
a zahradnickou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky 
připravujeme také oblíbené workshopy pro školní skupiny ve dnech 9. – 11. 
4. 2019 (pečení jidášů a velikonoční aranžmá). Dne 6. 4. 2019 bude pro 
širokou veřejnost připraven bohatý program v rámci akce „Velikonoční den 
v Jihočeském muzeu.“

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.
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29. 3. 2019 – 24. 4. 2019
VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ
Nová výstava nabídne návštěvníkům 
tipy na jarní výlety za velikonočním 
příběhem. Představíme vám zajímavá 
místa v našem regionu, například 
Římov nebo Křížovou horu nad 
Českým Krumlovem, a za neobvyklými 
velikonočními tradicemi se vydáme i  do 
světa. Výstavu doplní ukázky jihočeských 
malovaných vajec a dětských her. 
Připraveny jsou také prezentace lidových 
řemesel přímo ve výstavním sále, 
Velikonoční den v muzeu nebo tradiční 
předení velkopátečních nitek. Sledujte 
náš web a sociální sítě pro aktuální 
informace a kompletní doprovodný 
program!

5. 3.; 12.3.; 19.3.; 26.3. 2019 Akademické půlhodinky (cyklus 
přednášek ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a Biologickým 
centrem AV ČR). Osobnosti akademického života Vás seznámí se 
zajímavými tématy a výsledky vědecké práce a výzkumu. Každé úterý - 
začátky v 16:00 hodin. Edukační sál č. 131 

PŘIPRAVUJEME

2. 4. 2019 od 17:00 hodin – Koncert barokní a skotské lidové hudby 
studentů Konzervatoře České Budějovice. Barokní sál č. 206

6. 4. 2019 od 10:00 hod. – Velikonoční den v muzeu (zábava pro 
celou rodinu) - ukázky lidových řemesel, tvořivé dílny a hry pro děti, 
komentované prohlídky, pletení pomlázek, velikonoční pečení, kavárna 
a další. 



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
BŘEZEN 2019

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 
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

EXPONÁT MĚSÍCE – BŘEZEN
Předměty, které se nevešly do expozice Hokej – budějcký fenomén
Výstavu Hokej – budějcký fenomén (90 let hokejového klubu) se 
podařilo v Jihočeském muzeu uspořádat díky vstřícnému postoji více 
než šesti desítek zapůjčitelů. Některé předměty se nevešly do expozice 
nebo se dostaly k realizátorům na poslední chvíli a nebylo již technicky 
možné upravovat instalaci. Návštěvníci mohou tyto nesporné zajímavosti 
spatřit nyní. Historicky nejcennější je originální dřevěná kasička, která 
sloužila k výběru finančních prostředků pro stavbu Zimního stadionu 
v Č. Budějovicích roku 1946. Z moderní etapy pochází cena pro 
nejužitečnějšího hráče extraligy, kterou získal útočník Václav Král v roce 
1999. K dispozici jsou také fotografie a tiskové dokumenty.   

MYKOLOGICKÝ KLUB
4. 3. Miroslav Beran (JčM): Aktuální dění v ochraně hub  
u nás. Začátek v 16:30 hodin. Edukační sál č. 131.

JIHOČESKÁ POBOČKA ČESKÉ BOTANICKÉ  
SPOLEČNOSTI PŘI JČM
9. 3. Přednáška Petr Pokorný: Na východ! Eurasijská lesostep, 
její dynamika a reliktní charakter.  Začátek v 9:30 hodin. 
Přednáškový sál č. 114

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ
12.3. Mgr. Miloslav Vaváček: Historické dudy – nástroj 
králů i žebráků. „Živá“ procházka sbírkou historických nástrojů  
Mgr. Miloslava Vaváčka, která představuje jednotlivé typy dud i místa, kde se 
s nimi při toulkách historií lze stále setkávat. POZOR začátek v 16:00 hodin! 
Přednáškový sál č.114

26. 3. Mgr. Milan Šilhan: Havlíčkova kolonie — zrození a život 
jedné periferie. Další podvečer z cyklu poznávání starých Budějovic, 
tentokrát se spisovatelem a pracovníkem Odboru kultury a památkové 
péče Krajského úřadu Jihočeského kraje. Pamětníci, přijďte si popovídat o 
„Havlindě“, zajímavé českobudějovické čtvrti, jen o pár let starší než naše 
republika. POZOR začátek v 16:00 hodin! Přednáškový sál č.114

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

Vstupné:
Výstavy (kromě Hokej – budějcký fenomén):
  základní 25 Kč, slevy 15 Kč, rodinné 55 Kč 

Celé muzeum:  základní 70 Kč, slevy 40 Kč, rodinné 160 Kč,  
 školní výprava 20 Kč / osobu        

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!

RLHS
18. 3. Setkání členů Regionální letecko-historické společnosti. 
Začátek v 17:00 hodin.

ENTOMOLOGICKÝ KLUB
30.3. Přednáška Mgr. Zdeněk Hanč: „Sbírání hmyzu - co na to 
zákony?“.  Přednáška začíná v 10:00 hodin. Přednáškový sál č.114..


