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

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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15. 5. 2019 – 8. 9. 2019
SVĚT KOSTIČEK

Velká výstava pro všechny příznivce pestrobarevných kostiček! Návštěvníkům 
představíme mnoho exponátů z téměř 750.000 dílků stavebnice Lego. Náplní výstavy bude  
např. expozice s vodní tématikou, dále vybrané tovární sety kompletních edic např. 
Lego® City®, BrickHeadz, hrady a středověk, ale i novinky z posledních let. Z filmové 
tvorby se představí např. robotí válečná zóna Bionicle, edice Lego® Ideas a další zajímavé 
exponáty. Pro příznivce vozidel bude k vidění sbírka edice modelů Model Team  
z konce 80. let - období milénia. Pro nejmenší stavitele je připravena část rozsáhlé sbírky 
kousátek, chrastítek, kostiček, minifigů a hraček z dnes již nevyráběné edice Lego® 
Baby Primo®. Velkým lákadlem je také město Lego® Friends® Heartlake s vlakovým 
kolejištěm a pohyblivými exponáty. Z vlastní tvorby se představí speciální disciplína,  
tzv. „wignettes“, neboli viněty (výňatek děje seskládaného na malé ploše s náznaky pohybu). 
Nebudou chybět ani deskové a společenské hry. Pro děti je k dispozici plnohodnotně 
vybavený dětský koutek, ke stavění ve třech sekcích kostky Lego® Bionicle, Lego® Duplo®  
i Classic – Basic. Expozice nabídne návštěvníkům také velmi zajímavou podívanou na část 
rozsáhlé sbírky továrních setů (ze sortimentu společnosti LEGO® za posledních téměř  
40 let její produkce). Autorem výstavy je Ing. arch. Petr Šimr známý též jako Peesko. Více 
informací: www.muzeumcb.cz a www.svetkosticek.cz
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6. 4. 2019 – jaro 2020 
ŘEMESLA A ŽIVNOSTI 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
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.

Krátkodobé edukační programy k výstavám: 
•	 „Svět kostiček“ Vzdělávací program doprovázející stejnojmennou 

výstavu modelů ze světoznámé stavebnice. Program je zaměřen na rozvoj 
imaginace, jemné motoriky a kreativity žáků mateřských škol. U žáků I. 
stupně ZŠ program ukazuje možnosti inovativního využití stavebnice při 
výuce, např. matematiky a geometrie.

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.“ 

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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18. 4. 2019 – 27. 10. 2019
„MÝM POLEM JE SVĚT.“ 
JOHANN STEINBRENER – PŘÍBĚH 
VIMPERSKÉHO KNIHTISKU
Výstava uspořádaná u příležitosti 110. výročí úmrtí 
zakladatele knihtiskařského impéria Johanna Steinbrenera 
(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 knihařskou 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.
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1. 6. 2019 – 31. 10. 2019
100 LET JIHOČESKÉHO 
DIVADLA – KABINET 
ZÁZRAKŮ
Jihočeskému divadlu je v tomto 
roce 100 let, ale nejen to, historická 
budova Jihočeského divadla 
slaví 200 let, Malé divadlo 70 let, 
opera a balet 60 let samostatnosti 
souborů. Dost důvodů k výstavě o uctívaném i zatracovaném světě 
komediantů a jejich zázraků. V první části výstavy Vás v šesti aktech  
a čtyřech intermezzech seznámíme s klíčovými momenty stoleté budějovické 
divadelní historie a poté Vás pozveme za oponu - do interaktivního sálu, 
který přiblíží magický, okouzlující a fascinující  svět divadla, kde lze cokoliv, 
protože všechno je jen jako. Nechte se překvapovat, nechte se (po)vznést, 
přijďte si představovat a z(a)koušet. 
 K výstavě jsou připraveny také komentované prohlídky a divadelní dílny.

PŘIPRAVUJEME: NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE (ARCHEOLOGICKÁ, PŘÍRODOVĚDNÁ A NÁRODOPISNÁ ČÁST)



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
ČERVEN 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 – ČERVEN 
Hračky zde vystavené jsou především z produkce n. p. IGLA. Ty byly po 
mnoho desetiletí u dětí velmi oblíbené a vyhledávané. Počátky výroby 
hraček v Trhových Svinech se datují do roku 1938. Hračkářskou výrobu 
zde zavedl Ladislav Stráský. Dne 2. března 1948 byl podnik znárodněn, 
vedením byl pověřen L. Stráský a na konci roku1948 byl závod začleněn 
do vzniklého podniku Motor Union. V roce 1953 se zde pod značkou 
národního podniku IGLA začala vyrábět autíčka s bowdenovým ovládáním. 
Od začátku 60. let se začalo na hračkách objevovat logo ITES. 

HISTORICKÝ KLUB
10. 6.  Doc. JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. – 
Automobilismus a cestovní ruch v první polovině 20. století.  
Začátek v 16:30 hodin (přednáška spojena s členskou schůzí Historického 
klubu v budově Jihočeského muzea). Přednáškový sál č. 114
24. 6. PhDr. Kateřina Pražáková, Ph.D. - Z muslimského 
velkoměsta do zelených hor. Vyprávění o cestách do Istanbulu 
a Bosny. V rámci podvečerů Literárně historického kruhu. (Jihočeská 
vědecká knihovna, Lidická 1). Začátek v 16:00 hodin. Otevírací doba:

Úterý – neděle, svátky 9:00 – 17:30 hodin
Vstupné:
Výstavy (kromě Svět kostiček)
  základní 25 Kč, slevy 15 Kč, rodinné 55 Kč 

Celé muzeum (kromě Svět kostiček):  
 základní 70 Kč, slevy 40 Kč, rodinné 160 Kč,   
 školní výprava 20 Kč / osobu  

Svět kostiček:  základní 70 Kč   
 dítě od 2 let věku 50 Kč 
 os. ve skupině nad 20 osob 40 Kč 
 ZTP a senior 50 Kč      

Přednášky:  základní 20 Kč, slevy 10 Kč

Zdarma:  ZTP/P, děti do 6 let, průkazy AMG,    
 ICOM, NPÚ

Edukace (kromě Svět kostiček):  
 30 Kč /osobu, znevýhodnění  
 a jejich doprovod zdarma

Změna vstupného u jednotlivých výstav a akcí vyhrazena!

ENTOMOLOGICKÝ KLUB
8. 6. Vycházka s entomologem do alejí v okolí Hluboké 
nad Vltavou. Sraz v sobotu 8. 6. 2019 v 8:40 h. na autobusové zastávce 
pod kostelem v Hluboké nad Vltavou (odjezd autobusu z Č. Budějovic  
v 8:15 hodin). Terénní obuv s sebou. (Předpokládaný návrat okolo  
15 -16 hodiny, po cestě můžeme navštívit restauraci). 

1.6. 2019 od 10:00 hodin Den dětí v Trocnově – bohatý program pro 
celou rodinu v areálu Památníku Jana Žižky (Trocnov, 373 12 Borovany): 
soutěže, divadlo, taneční vystoupení, malování na obličej, skákací hrady  
a možná přijde i kouzelník! Vstup je ZDARMA. Sledujte www.muzeumcb.
cz a sociální sítě.

5. 6. 2019 od 18:00 hodin Classical Trio - koncert klasické hudby  
v podání chorvatských umělců. Více na www.muzeumcb.cz

22. 6. 2019 Kamenictví ve středověku – představení kamenictví jako 
středověkého řemesla v areálu Památníku Jana Žižky (Trocnov, 373 12 
Borovany). Vstup je ZDARMA. Akce se koná v rámci projektu ATCZ59 
Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu 
přeshraniční spolupráce INTERREG V - A Rakousko - Česká republika.

29. – 30. 6. 2019 Stavba keramické pece – výstavba funkční repliky 
středověké keramické pece v areálu Památníku Jana Žižky (Trocnov, 373 
12 Borovany). Přijďte se seznámit s technologickými principy a postupy při 
výrobě keramiky. Vstup je ZDARMA. Akce se koná v rámci projektu ATCZ59 
Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu 
přeshraniční spolupráce INTERREG V - A Rakousko - Česká republika.

AKCE

MYKOLOGICKÝ KLUB
3. 6.  Přednáška: RNDr. František Kotlaba,  CSc.: Zajímavé 
houby Soběslavska dříve a nyní. Začátek v 17:00 hodin.


