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PROGRAM
• VÝSTAVY

K POUČENÍ A ZÁBAVĚ – 140 LET MUZEA V ČESKÝCH  
BUDĚJOVICÍCH    9. 5. 2017 –  29. 10. 2017   Výstava přibližuje vznik 
Jihočeského muzea jako první instituce tohoto druhu v jižních Čechách. Jednotlivé fondy  
se prezentují ukázkami nejstarších přírůstků, medailony donátorů a významných muzejních 
pracovníků, nechybí dobové dokumenty a korespondence, ukázky původních expozic 
či uložení sbírkových předmětů, portréty ředitelů muzea nebo stavební plány budovy.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ČESKÉ ŠLECHTICKÉ RODOVÉ RAŽBY 16. – 17. STOLETÍ
7. 2. 2017 –  31. 12. 2017   Ukázka nevládních soukromých mincí předních čes-
kých šlechtických rodů 16. – 17. století. Reprezentativní tolarové a dukátové ražby nejbo-
hatších šlechtických rodů období baroka dodnes patří mezi nejkrásnější mince naší historie.

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

Poradna pro houbaře Každé pracovní pondělí od 14:30 do 16:30 
v edukačním sále historické budovy JčM, Dukelská 1.

JEDNY KARTY NESTAČÍ – BAREVNÝ SVĚT HRACÍCH 
KARET    15. 9. 2017 –  14. 1. 2018     Výstava pořádaná společně s Clubem 
sběratelů hracích karet seznámí návštěvníky s bohatou a dlouhou historií této společenské 
zábavy. Předvedena bude nejen standardní produkce karet – karty mariášové, karty na Canastu, 
rummy, Černý Petr nebo kvarteta, ale i karty vykládací nebo taroky. Unikátem výstavy bude 
ukázka tzv. Macháčkových karet vydaných koncem 19. století v Českých Budějovicích, jejichž 
reprint si návštěvníci budou moci v muzeu i zakoupit. Výstava představí výběr nejvzácnějších 
a nejzajímavějších karetních sestav uložených v muzeu či u soukromých sběratelů.

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

Krátkodobé edukační programy k výstavám: 
•	 „Pobaví a naučí“ 
•	 „Poznej houby zblízka“ 
•	 „Letem včelím světem“  
Dlouhodobé edukační programy k výstavám: 
•	 Edukační program ke stálé expozici muzea – „Město České Budějovice  

v proměnách času“. 
•	 Geologické sbírky v Jihočeském muzeu
•	 Projekt „Archeologické muzejní kufříky“

VÝSTAVA HUB    2. 10. 2017 – 6. 10. 2017     
Tradiční výstava hub pořádaná ve spolupráci s Mykologickým klubem Jihočeského muzea 
představí průřez podzimního aspektu jihočeské mykobioty tzv. velkých hub. Houby podlože-
né vlhkým mechem jsou řazeny po systematických skupinách a doplněny tematickými pane-
ly. Během celého trvání výstavy je zajištěn přísun čerstvých exponátů a fungovat bude i stálá 
poradna pro houbaře. Pro žáky škol je připraven speciální vzdělávací program. 

HISTORICKÝ KLUB
Daniela Čechová – Minulost a současnost módy, spojeno  
s módní přehlídkou Gerry Weber.  
Začátek v 16:30 hodin (přednáška spojena s členskou schůzí 
Historického klubu v budově Jihočeského muzea).

9.10.

30.10. František Šesták – Z Čech až na konec světa. 
V rámci podvečerů Literárně historického kruhu. (Jihočeská 
vědecká knihovna, Lidická 1). Začátek v 16:00 hodin.

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ
Úsvit: Z léta do podzimu.  Začátek v 16:00 hodin.
Další s cyklu velmi oblíbených společných zpívání  
s nepřekonatelnými Úsviťáky.

10.10.

PhDr. Zdeněk  Flídr:  Vitorazsko.   Začátek v 16:00 hodin.
Pokračování v promítání unikátních, citlivých dokumentů 
oblíbeného českého režiséra a folkloristy.

24.10.

ENTOMOLOGICKÝ KLUB
Karel Konečný:promítne a okomentuje autorský film: 
„Motýli a krajina širšího okolí Sandanski.“  
Začátek v 10:00 hodin.

28.10.

Schůze.  Začátek v 17:00 hodin.

RLHS
16.10.

VÝSTAVA CHRYZANTÉM       14. 10. 2017 – 15.10. 2017
Tradiční výstava chryzantém organizovaná ve spolupráci Jihočeského muzea  
a Specializované organizace ČZS na Tvrzi Žumberk u Nových Hradů. Součástí expozice  
je i poradenská činnost. 

VZPOMÍNKY NA II. SVĚTOVOU VÁLKU  
12. 10. 2017 – 15. 10. 2017
Výstava zbraní, uniforem a militárií z období 2. sv. v. předních válečných mocností 
a předválečného Československa. Záměrem je přiblížit návštěvníkům toto období formou 
převážně trojrozměrných předmětů jak originálních, tak ve formě kopií.

LETEM VČELÍM SVĚTEM – 150 LET ORGANIZOVANÉHO 
VČELAŘENÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU      11. 10. 2017 – 21. 1. 2018
Výstava k 150. výročí organizovaného včelaření na Českobudějovicku, se zabývá jak dějinami 
včelařství, tak představuje i aktuální výzkum Biologického centra Akademie věd ČR. Věnuje 
se též biologii a životu včely i využitím včelích produktů. Součástí výstavy jsou například his-
torické úly, medomety a další pomůcky pro chov včel. Stranou nejsou ani výrobky z medu  
a vosku ze sbírek muzeí. Vystavené předměty jsou nejen z Jihočeského muzea, ale také za-
půjčeny od řady dalších institucí a soukromých sběratelů.

ČESKOSLOVENSKÁ LIDOVÁ ARMÁDA, POHRA-
NIČNÍ STRÁŽ, LIDOVÉ MILICE    27. 10. 2017 – 29. 10. 2017
Výstava si dává za cíl přiblížit organizaci, výzbroj, výstroj a historii ČSLA, Pohraniční stráže a Li-
dových milicí. Bude se zabývat obdobím přibližně od roku 1919 do roku 1989. Bude osahovat 
ukázky uniforem jednotlivých období, výzbroje, prezentace druhů vojsk s důrazem na dislokaci v 
jihočeském kraji (tankové vojsko, dělostřelectvo, letectvo atd.). Obdobně budou prezentovány  
i jednotky Pohraniční stráže a Lidových milicí, doplněny o Svazarm.

• PŘIPRAVUJEME VÝSTAVU
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA –
LÉTA ZKÁZY A BOLESTI

První světová válka je nyní, v době relativní hojnosti  
a blahobytu, vytěsněna z paměti lidí. Přitom to byl 
právě tento první globální válečný konflikt, který dal 

tvář dvacátému století. Desetimiliony mrtvých, desetimiliony zraněných fyzicky 
i duševně. Hlad, bída, pandemie španělské chřipky. Zhroucené státy, zničená 
města. Ale také naděje (bohužel plané) v podobě nových myšlenkových proudů 
a revolucí. O tom všem (a možná ještě dalším) by chtěla výstava být.


