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PROGRAM

• VÝSTAVY
ŘEMESLA A ŽIVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
6. 4. 2019 – JARO 2020
Rozmach řemesel a živností v Českých Budějovicích byl bytostně spjat s rozvojem města. Již na přelomu 
14. a 15. století jich zde bylo evidováno 73. Nová výstava obrazových materiálů, doprovodných textů 
a trojrozměrných předmětů doplňuje stálou expozici Příběh města Českých Budějovic.

• VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
rezervace: 391 001 528, http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/pro-skoly/objednavkovy-formular/
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). 

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. 
•	 „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.“ Pro nejmenší, tedy žáky mateřských škol, je určen edukační program s názvem „Život 
v pravěku“.

• STÁLÁ EXPOZICE PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC  Dějiny města a okolí od pravěku až do 20. století.

EXPONÁT MĚSÍCE  
Červené svátky po jihočesku aneb Miniprůvodce velikonoční tvorbou Ivany Staré  
Ivana Stará z Českých Budějovic se dlouhá léta zabývá vším, co souvisí s lidovými výtvarnými tradicemi 
jižních Čech. V jejím širokém „repertoáru“ lze najít kombinaci úcty k tvorbě předků s její autorskou  oso-
bitostí, fantazií a hravostí  ( vlastností pro lidové umění typickou):  kouzelné figurky z kukuřičného šustí, 
půvabné dekorace z loubků, nádherné - pro jihočeskou oblast charakteristické – precizně provedené 
batikované kraslice, tzv. straky či zeláky.  A tradiční zvykoslovné lidové pečivo z kynutého těsta pocho-
pitelně nechybí. Ve všech oblastech činnosti tvůrkyně jsme tak svědky citlivého skloubení poučení  
se z tradice s vlastním uměleckým citem i zručností a povýšení řemesla na umění. 
 

1. 4. P. Špinar (MK JčM): Houby okolí Pořežan na Vltavotýnsku: les Slávnice.  
Začátek v 17:00 hodin. Edukační sál č. 131
29. 4. M. Beran (JčM): Druhy hub (makromycetů) navržené k zákonné ochraně  
v ČR a mapování jejich aktuálního rozšíření. Začátek v 17:00 hodin. Edukační sál č. 131.  
Pozor! Jedná se o přednášku původně naplánovanou na 6. 5.

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! 

„MÝM POLEM JE SVĚT.“ JOHANN STEINBRENER – PŘÍBĚH  
VIMPERSKÉHO KNIHTISKU  18. 4. 2019 – 27. 10. 2019 
Výstava uspořádaná u příležitosti 110. výročí úmrtí zakladatele knihtiskařského impéria Johanna Stein-
brenera (1835 – 1909) zavede návštěvníky do šumavského Vimperka, městečka, které se po Plzni stalo 
druhým místem v Čechách, kde byly tištěny knihy. Již v 80. letech 15. století zde působil pasovský tiskař 
Johann Alakraw, který zde vytiskl první český kalendář. V polovině 19. století na vimperskou tiskařskou 
tradici navázal knihař Johann Steinbrener, když si ve svém rodném domě U Slona založil malou kni-
hařskou dílnu a krámek. Díky své píli, řemeslnému umu a vrozenému obchodnímu nadání z malého 
rodinného podniku vybudoval úspěšnou firmu, jejíž výrobky se vyvážely do celého světa.

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

9. 4. Ivana Stará: Velikonoce s vůní hoblinek. Ozdoby z tohoto tvárného odpadu 
vznikajícím po hoblování dřeva sluší nejen vánočnímu stromečku, ale mohou být i krásnou 
velikonoční dekorací. Do Národopisného sdružení zavítá známá lidová tvůrkyně a dlouholetá 
členka NS. Začátek v 17:hodin. Přednáškový sál č.114

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ

23. 4. JSPT Úsvit:  V máji zjara, zjara … Další setkání s oblíbeným českobudějovickým 
souborem, tentokrát věnovanému jaru, lásce a májím. Začátek v 17: hodin. Přednáškový sál č.114 

VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ   29. 3. 2019 – 24. 4. 2019
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 veli-
konočními tradicemi se vydáme i  do světa. Výstavu doplní ukázky jihočeských malovaných vajec a dětských her. 
Připraveny jsou rovněž 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 dopro-
vodný program najdete níže!

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
15. 4. Setkání členů Regionální letecko-historické společnosti. Začátek v 17:00 hodin.
RLHS

Doprovodný program k výstavě:
2. 4. S. Martykánová – kraslice tradičně i netradičně; J. Sovová – velikonoční vejce trochu jinak (quilling)
4. 4. J. Havlíčková – škrábané kraslice (rejsky ); J. Pulcová – velikonoční dekorace ze slámy
6. 4. VELIKONOČNÍ DEN V MUZEU (zábavná akce pro celou rodinu s bohatým programem - ukázky lidových řeme-
sel, komentované prohlídky, tvořivé dílny pro děti, pletení pomlázek, velikonoční pečení, kavárna aj.) od 10: hodin
9. 4. I. Stará – kraslice: doudlebské straky, zeláky, velikonoční dekorace z hoblin; J. Drhovský – dřevěné hračky, píšťalky
11. 4. E. Drančáková – frivolitky; R. Vinciková – kynuté pečivo (jidáše, mětynky a další)
13. 4. A. a F. Reindlovi – velikonoční keramika; J. Pulcová – velikonoční dekorace ze šustí
16. 4. J. Havlíčková – škrábané kraslice (rejsky); M. Šochmanová – kraslice (batika)
18. 4. J. Honiss – podmalby na skle; H. Salvová – drátovaná vejce
19. 4. TRADIČNÍ PŘEDENÍ VELKOPÁTEČNÍCH NITEK (D. Vařilová, J. Scheinpflugová, J.Sovová a další) od 9:00 hodin

2. 4.; 9. 4.; 16. 4. 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

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 od 1.4.2019  –  každé pracovní pondělí 14:30-16:30 (Edukační sál č. 131)

HISTORICKÝ KLUB
8. 4. PhDr. Dalibor Vácha, Ph.D. – Československé legie na jaře. 
Začátek v 16:30 hodin (přednáška spojena s členskou schůzí Historického klubu v budově 
Jihočeského muzea). Přednáškový sál č. 114
15. 4. Kateřina Hieke – Chotýčany. V rámci podvečerů Literárně historického kruhu. 
(Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1). Začátek v 16:00 hodin.

2. 4. 2019 od 17:00 hodin - Koncert barokní a skotské lidové hudby studentů Konzervatoře 
České Budějovice (vstupné dobrovolné). Barokní sál č. 206
10. 4. 2019 od 17:30 hodin - „Odkud pocházíme, kam jdeme?“ Představení knihy Ve světle 
Pravdy – veřejné čtení. Barokní sál č. 206
13. 4. 2019 od 9:00 Mezinárodní den památek (přednášky, výstavy aj.) Vstup do muzea  
je tento den ZDARMA. Sledujte www.muzeumcb.cz a sociální sítě pro další informace.
17. 4. 2019 od 17:30 hodin - „Odkud pocházíme, kam jdeme?“ Představení knihy Ve světle 
Pravdy  – diskuze nad tématy z knihy. Barokní sál č. 206
26. - 28. 4. 2019 Prezentace novinek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na veletrhu 
cestovního ruchu Travelfest. Přijďte se zeptat na cokoliv, co Vás zajímá. Více na www.travelfest.cz
PŘIPRAVUJEME
4. 5. 2019 - Slavnostní zahájení další sezóny Památníku Jana Žižky z Trocnova (373 12 
Borovany) - nahlédnutí do kuchyně doby J. Žižky, degustace dobových jídel, hudba, zábavný 
doprovodný program pro celou rodinu. Sledujte www.muzeumcb.cz


