
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
rezervace: 391 001 528, http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/
pro-skoly/objednavkovy-formular/
Krátkodobé edukační programy k výstavám: 
•	 Čepele a střelný prach   Doprovodný interaktivní program výstavy 

„Kouzlo sběratelství.“ Vážně i nevážně o vývoji zbraní, sběratelství militarií 
a kráse předmětů souvisejících s vojenstvím od gotiky až po divoký západ. 
Program pro žáky základních i středních škol. Další podrobnosti o programu 
najdete na našem webu.

Dlouhodobé edukační programy k výstavám: 
•	 Programy k nové expozici   Pro školy i širokou veřejnost jsou připraveny 

nové edukační programy k jednotlivým částem nové stálé expozice 
Jihočeského muzea.  V první části o živé přírodě nahlédneme do několika 
typických biotopů Jižních Čech. Návštěvníci se seznámí s bučinami, dubinami 
i prostředím řek a rybníků. Představeny jim budou zástupci fauny i flóry a 
opomenuty nezůstanou ani témata ochrany přírody a činnosti muzejních 
přírodovědců.  •  V části věnované mineralogii, geologii a paleontologii 
nahlédneme společně do světa nerostů a hornin. Edukační program je 
připraven s důrazem na základy zmíněných oborů a vhodnou formou by 
měl probouzet zájem o neživou přírodu. Je doplněn o praktické úkoly a 
pokusy se vzorky.  •  V sekci věnované archeologii společně projdeme 
po pomyslné časové ose od mezolitu až do raného středověku. Poznáme 
v rámci edukačního programu nejvýznamnější archeologické jihočeské 
lokality, nálezy a poklady. Odhalíme také zákulisí oboru. Celý edukační 
program završí názorné ukázky každodennosti člověka raného středověku.  
•  Edukační program věnovaný národopisné části nové expozice přiblíží 
život našich blízkých předků, jejich stravu, způsoby, běžný život i čas svátků. 
Pokusíme se vklouznout do minulého a někdy i předminulého století.  
•  Všechny programy doplňují interaktivní edukační pomůcky, aktivity 
a samozřejmě pracovní listy. Každý z programů je připraven pro skupinu 
velikosti běžného třídního kolektivu a trvá asi 60 minut.

•	 „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 je nabídnout 
základním a středním školám soubor interaktivních didaktických pomůcek 
s propracovaným výukovým programem. 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.“ 

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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25. 10. 2019 – 18. 10. 2020  
SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ A OBRAZ JEJÍ ÚCTY V JIŽNÍCH ČECHÁCH 
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. 

PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC

STÁLÁ EXPOZICE

Dějiny města a okolí od pravěku až do 20. století.

ARCHEOLOGIE  PŘÍRODOVĚDA  
NÁRODOPIS

od 12. 5. 2020
KOUZLO SBĚRATELSTVÍ  
UNIKÁTY ZE SOUKROMÝCH SBÍREK – ZBRANĚ, ZBROJ A JINÉ SKVOSTY  
Výstava představí odborné i laické veřejnosti soukromé sbírky zbraní ve složení  
a rozsahu, v jakém dosud nebyly nikdy prezentovány a s největší pravděpodobností 
již nikdy veřejně prezentovány nebudou. Unikátnost tohoto výstavního projektu je 
dána seskupením několika soukromých sbírek, jejichž cenné kusy či celé kolekce 
zbraní zůstávají drtivé většině lidí skryty. Řada exponátů jsou mimořádně vzácné 
kusy, které nevlastní ani většina sbírkotvorných organizací a památkových objektů. 
Tato jedinečná kolekce je doplněna o umělecké předměty ze sbírek Jihočeského 
muzea a dalších partnerských institucí – obrazy, sochy, šperky, ukázky dobové 
numismatiky a faleristiky. Výstavu provází bohatý edukační program. 
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od 26. 5. 2020
LANNA – MONUMENTY STOLETÍ 
VÝSTAVA PROJEKTU LANNA – EVROPSKÉ KULTURNÍ CESTY 
Souborná muzejní výstava v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích se soustředí na 
premiérové představení ucelených kolekcí sbírkových předmětů a dokumentů k odkazu 
rodiny A. Lanny v širokých společenských, hospodářských a krajinných souvislostech. Trvalý 
význam akce umocní prezentace originálů ze sbírek předních českých i rakouských muzeí, 
galerií, archivů a fondů (z českých například Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Muzea 
hlavního města Prahy či Národního technického muzea). Představeny budou i exponáty ze 
sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

LANNA

MONUMENTY STOLETÍ
VÝSTAVA PROJEKTU LANNA - EVROPSKÉ KULTURNÍ CESTY

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
otevírací doba: úterý - neděle, svátky 9:00 - 17:30 hodin

28/5/2020 - 0/0/0000 Mimořádný příběh a inspirující odkaz jednoho z nejvýznamnějších 
česko-rakouských rodů podnikatelů a českobudějovických rodáků, 
otce i syna Adalberta Lanny, provázený během 19. a počátku 20. století 
vpádem monumentálních dopravních a průmyslových staveb do života 
současníků, premiérově představuje souborná výstava, kombinující 
velkoplošné exponáty, repliky a interaktivní prezentace s uměleckými 
originály ze sbírek předních českých i rakouských muzeí a archivů.

Výstavní projekt Lanna: Evropské kulturní cesty se pořádá pod záštitou:Lanna: Evropské kulturní cesty se pořádá pod záštitou:Lanna: Evropské kulturní cesty Výstavu pořádá Jihočeské Muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci s: Partneři výstavy:

J I H O Č E S K É  M U Z E U M  V  Č E S K Ý C H  B U D Ě J OV I C Í C H



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 2020

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 

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

Výstavy:  
 základní 25 Kč, slevy 15 Kč, rodinné 55 Kč 
Příběh města (1.patro):  
 základní 50 Kč, slevy 30 Kč, rodinné 120 Kč
Stálá expozice (2.patro):  
 základní 70 Kč, slevy 40 Kč, rodinné 160 Kč
Celé muzeum:  základní 90 Kč, slevy 50 Kč, rodinné 200 Kč,   
 školní výprava 20 Kč / osoba  
 (1 člen pedagogického doprovodu zdarma)
Edukační programy: 30 Kč / osoba  
 (pouze na základě předchozího objednání)
Zdarma:  děti do 6-ti let, dětské domovy, SOS dětské vesničky, 
 držitelé průkazek ZTP/P a jejich doprovod, AMG,  
 ICOM, ZMS, RG ČR, RGS
Speciální vstupné:  držitelé Rodinného Pasu  
 (1 dospělý + 1 dítě = dospělý platí jako dítě) 
 držitelé Senior Pasu (= seniorská sleva již od věku 55 a výše)

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
Starožitné porcelánové figurky
Člověka provázejí různé figurky (hliněné, dřevěné) už od pra-
věku. Ty porcelánové se začaly vyrábět v první čtvrtině 18. sto-
letí (krátce po samotném objevu výroby porcelánu v Evropě)  
a záhy si získaly popularitu po celém kontinentě. Dnes jsou jedním  
z nejoblíbenějších sběratelských předmětů. Přijďte si jejich výběr 
prohlédnout, vynikají svou krásou, barevností, jedinečným a de-
tailním zpracováním.

Otevírací doba:  úterý – neděle, svátky 9:00 –17:30 hodin www.muzeumcb.czJIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

autor snímku: ©Pavel Hron 
Obraz je součástí soukromé sbírky, zámek Rychnov nad Kněžnou

KOUZLO
SBĚRATELSTVÍ
Unikáty ze soukromých sbírek
Zbraně, zbroj a jiné skvosty

Poradna pro houbaře 
od 18. 5. 2020  –  každé pracovní pondělí 14:30-16:30 (Edukační sál č. 131)


