
1. 1. 2020 Tradiční novoroční koncert (od 14:30 hodin). Barokní sál č. 206.

Krátkodobé edukační programy k výstavám: 
•	 „Vánoční edukační program“ K tradiční vánoční výstavě „V půlnoční hodinu anděl se zjevuje“ je 

připraven pro žáky MŠ i ZŠ nový edukační program, při kterém si každý vyrobí malý dáreček s vánoční 
tématikou. 

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.
•	 „První léta první republiky - prvorepublikové Československo v letech 1918-1920“ 

Výukový program přibližuje na souboru interaktivních didaktických pomůcek období vzniku První 
republiky. Cílem projektu „První léta republiky (prvorepublikové Československo v letech 1918-1920)“ 
je nabídnout základním a středním školám soubor interaktivních didaktických pomůcek s propracovaným 
výukovým programem. Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury České republiky z programu 
Kulturní aktivity – Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 
1993). Je možné si objednat edukační program realizovaný edukačním oddělením Jihočeského muzea 
ve dvojím režimu – škola do muzea, muzeum do školy nebo žádat o krátkodobou výpůjčku souboru 
pomůcek se všemi náležitostmi projektu. Další podrobnosti o programu najdete na našem webu.

•	 „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“.
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Historická budova Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích, Dukelská 1 
Tel.: +420 391 001 531  E-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz

PROGRAM
•	 STÁLÁ	EXPOZICE
•	 NOVÁ	STÁLÁ	EXPOZICE	(ARCHEOLOGICKÁ	,	PŘÍRODOVĚDNÁ	A	NÁRODOPISNÁ	ČÁST)  
 od 17. ledna 2020.                 Sledujte www.muzeumcb.cz

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

www.muzeumcb.cz

ZMĚNA	PROGRAMU	VYHRAZENA

•	 VÝSTAVY
ŘEMESLA	A	ŽIVNOSTI	V	ČESKÝCH	BUDĚJOVICÍCH		6.	4.	2019	–	1.	3.	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 trojroz-
měrných předmětů doplňuje stálou expozici Příběh města Českých Budějovic.

EXPONÁT	MĚSÍCE  LEDEN  
Nové	jihočeské	depoty	doby	bronzové,	které	se	nevešly	do	expozice
Představeny budou tři vybrané hromadné nálezy z jednotlivých úseků doby bronzové, které doplní nálezy 
prezentované v nově otevřené expozici. Návštěvníci tak uvidí depot žeber ze starší doby bronzové i hromadné 
nálezy výrobku z mladších etap uvedené epochy. 

VÁNOČNÍ	VÝSTAVA	–	V	PŮLNOČNÍ	HODINU	ANDĚL	SE	ZJEVUJE			
29. 11. 2019 – 5. 1. 2020 
Na výstavě se lze seznámit s tradičními zvyky a zvykoslovnými předměty, které k vánočnímu  času neodlučitelně 
patřily a stále patří. Potěšíme se tajemnými postavami a zvyky tohoto magického období i výsledky šikovných 
rukou minulých a současných mistrů řezbářů, hrnčířů – keramiků, krajkářek, pekařek a mnoha dalších lidových 
tvůrců.

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

SVATÁ	 ANEŽKA	 ČESKÁ	 A	OBRAZ	 JEJÍ	 ÚCTY	 V	 JIŽNÍCH	 ČECHÁCH		 
25. 10. 2019 – 18. 10. 2020
Výstava uspořádaná u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České představí významnou postavu českých 
dějin a oblíbenou národní světici nejen pohledem tradičního dějepisectví, ale snaží se též vykreslit obraz její 
úcty v regionu jižních Čech. Návštěvníkům přiblíží období 13. století a životní peripetie nejmladší dcery českého 
krále Přemysla Otakara I. Seznámíme se s duchovní filosofií svatého Františka a svaté Kláry a spolu s Anežkou 
prožijeme její hluboký, niterný vztah k Bohu, který vedl kroky přemyslovské princezny až za zdi kláštera. Místo 
světského bohatství dala přednost životu v chudobě, přijala řeholi sv. Františka, založila v Praze klášter klarisek 
a k němu přiléhající špitál. Později iniciovala i zrod jediného českého rytířského církevního řádu Křížovníků  
s červenou hvězdou, o nichž se také na výstavě návštěvník dozví řadu zajímavostí. Již za svého života byla 
vzorem křesťanské víry a lásky, dlouhá staletí po své smrti byla uctívána jako svatá. Kanonizace se však dočkala  
až v listopadu 1989 a zůstane tak navždy spjatá se sametovou revolucí a symbolem vytoužené svobody. 

PŘIPRAVUJEME:	TRADIČNÍ	VÝSTAVA	ORCHIDEJÍ	(14.	-	23.	2.	2020)

UKÁZKA	PLASTIKOVÝCH	MODELŮ	JIHOČESKÝCH	MODELÁŘŮ			
30.	11.	2019	–	2.	2.	2020 
Výstava plastikových modelů jihočeských modelářů návštěvníkům představí modely letadel, bojové techniky, 
automobilů nebo lodí. Dále budou vystaveny diorámy, různé figurky nebo papírové modely. Výstava umístěna 
ve vitrínách na chodbě v 1. patře hl. budovy muzea potrvá do 2. února 2020. Foto: www.modelforum.cz

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

29.	1.	2020		od	18:00	hodin	 	 Rajská	Polynésie	–	cestopisná	přednáška	s	tancem	a	promítáním	 
s	 šéfredaktorkou	 časopisu	 Cykloturistika	 Slávkou	 Chrpovou	 (výhody	 cestování	 na	 skládacích	
kolech,	 s	 Jiřím	Grygarem	za	M.	R.	 Štefánikem,	 šest	ostrovů	–	Tahiti,	 zelená	Raiatea,	vanilková	
Tahaa,	turistická	Bora-Bora,	rustikální	Huahine	a	panenské	Maupiti	+	ukázka	působivého	tance	
otea).	Přednáškový sál č.114. Vstupné: základní – 50 Kč, snížené 25 Kč. Předprodej na recepci historické 
budovy muzea (Dukelská 1).                 

HISTORICKÝ	KLUB
13.	1.	2020	od	16:00	hod.	Doc.	ThDr.	David	Tonzar,	Th.D	-	K	výročí	založení	Církve	
československé husitské Přednáškový sál č.114.
27.	 1.	 2020	 od	 16:00	 hod.	 Mgr.	 Markéta	 Hrdličková	 -	 Dějiny	 a	 vývoj	
augustiniánského kláštera v Třeboni. V rámci podvečerů Literárně historického 
kruhu (Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1). Začátek v 16:00 hodin.

NÁRODOPISNÉ	SDRUŽENÍ
14.	1.		2020	 Markéta	 Kubáková,	 Jitka	 Scheinpflugová,	 Dana	 Vařilová:		
Přástky,	dračky,	irská	krajka.	Tradiční	přástky	v	Národopisném	sdružení. Začátek 
v 17:00 hodin. Přednáškový sál č.114.
28.	1.	2020		 Milan	Binder:	 	Fotografie	starší	zástavby	Českých	Budějovic.	
Další	z	oblíbených	setkání	s	předním	českobudějovickým	fotografem.	Začátek v 
17:00 hodin. Přednáškový sál č.114. 

ENTOMOLOGICKÝ	KLUB
18.1.2020	 	Schůzka	se	koná	od	9:00	hodin,	přednáška	začíná	od	10:00	hodin:		
Karel	 Konečný	 promítne	 a	 okomentuje	 další	 pokračování	 autorského	 filmu:	
„Motýli	a	krajina	širšího	okolí	Sandanski	2019“.	 Přednáškový sál č. 114.

MYKOLOGICKÝ	KLUB
6.	 1.	 2020	od	16:30	hod.	 Jiří	 Souček	 (Mykologický	klub	 JčM):	Houby	polesí	
Blana	u	Hluboké	nad	Vltavou.	Edukační sál č. 131

JIHOČESKÁ	POBOČKA	 
ČESKÉ	BOTANICKÉ	SPOLEČNOSTI
25.1.2020	od	9:30	hodin	Přednáška:	Zdeněk	Kaplan,	Botanický	ústav	AV	ČR	–	
Nový	Klíč	ke	květeně	České	republiky.	 Přednáškový sál č. 114.


