
PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC
STÁLÁ EXPOZICE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

rezervace: 391 001 528, http://www.muzeumcb.cz/
vzdelavani/pro-skoly/objednavkovy-formular/
Krátkodobé edukační programy k výstavám: 
„POBAVÍ A NAUČÍ“ Náhled do světa karetních her dospělých 
i vzdělávacích pro děti a mládež. Edukační program doprovázející výstavu 
Jedny karty nestačí, představí zajímavosti o kartách a různé s nimi spojené 
didaktické aktivity. Program je doplněný o staronové techniky tisku a další 
výtvarné tvoření vlastních karet a je vhodný pro předškolní třídy MŠ 
a první stupeň ZŠ.
„MIZÉRIE VELKÉ VÁLKY“ Edukační program k výstavě PRVNÍ SVĚTOVÁ 
VÁLKA – LÉTA ZKÁZY A BOLESTI. Komentovaná prohlídka s interaktivními 
prvky a lístkovou brožurou navíc. Pohled na problematiku tradiční 
i netradiční formou. Vhodné zejména pro druhý stupeň základních 
a všechny ročníky středních škol.
„LETEM VČELÍM SVĚTEM“ Edukační program ke stejnojmenné výstavě. 
Je připraven ve variantách pro předškoláky, žáky i studenty středních 
škol. Zaměříme se zejména na stavbu těla včely, důležitost opylovačů 
vpřírodě, včely z pohledu ekologie, včelí produkty a na základy včelaření. 
Na komentovanou prohlídku s pracovními listy naváže i praktická část. 
Na program navazují další doprovodné akce.
Edukační program ke stálé expozici muzea 
„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. Program doplňují praktické úkoly 
a pracovní listy. 
GEOLOGICKÉ SBÍRKY V JIHOČESKÉM MUZEU
V doprovodu odborného pracovníka navštívíte depozitář s geologickou sbírkou.
Projekt „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“
Žáci a studenti mají jedinečnou možnost, seznámit se s daným obdobím pomocí 
kopií nástrojů, zbraní a oděvů charakterizujících příslušné období.

www.muzeumcb.cz

7. 2. 2017 – 31. 12. 2017
ČESKÉ ŠLECHTICKÉ RODOVÉ 
RAŽBY 16. – 17. STOLETÍ 
Ukázka nevládních soukromých mincí předních 
českých šlechtických rodů 16. – 17. století. 
Reprezentativní tolarové a dukátové ražby 
nejbohatších šlechtických rodů období baroka 
dodnes patří mezi nejkrásnější mince naší 
historie.
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15. 9. 2017 – 14. 1. 2018
JEDNY KARTY NESTAČÍ – 
Barevný svět hracích karet
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.
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JEDNY KARTY NESTAČÍ
Barevný svět hracích karet

15. září 2017 – 14. ledna 2018

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci  
s Clubem sběratelů hracích karet

PŘIPRAVUJEME VÁNOČNÍ VÝSTAVU
11. 10. 2017 – 21. 1. 2018
LETEM VČELÍM SVĚTEM – 150 LET 
ORGANIZOVANÉHO VČELAŘENÍ 
NA ČESKOBUDĚJOVICKU
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 historické 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 zapůjčeny od řady dalších 
institucí a soukromých sběratelů.
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12. 11. 2017 – 31. 12. 2017
VZPOMÍNKY NA SOČSKOU 
FRONTU
Řeka Soča (slovinsky) nebo Isonzo (italsky, 
německy) je ve spojení s historií první 
světové války synonymem masových 
bitev. Jméno Soča se pak v literatuře 
Velké války proměnilo v příznačný 
název “Krvavá řeka“. Válečné operace 
se v této oblasti odehrávaly na severu 
od Tolminské kotliny až k pobřeží Jadranu. 
Svým rozsahem si v ničem nezadaly 
s krvavým běsněním zákopové války 
západní fronty. Vyčerpávající boje, vlekoucí 
se s krátkými přestávkami od pozdního 
jara roku 1915 až do podzimu roku 1917, 
za přetrvávající italské přesily v živé síle 
i zbraních, znamenaly mimořádné bojové 
vypětí sil rakousko – uherské armády. 
V neposlední řadě se k válečnému běsnění 
a utrpení vojáků přidalo i extrémní přírodní 
prostředí, nemoci a nevyzpytatelné počasí. 
Je důležité připomenout si toto období 
historie první světové války už jen proto, 
že v něm bojovala a často padla velká řada 
našich krajanů...
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12. 11. 2017 – 11. 11. 2018 
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
– LÉTA ZKÁZY A BOLESTI          
První světová válka je nyní, 
v době relativní hojnosti a bla-
hobytu, vytěsněna z paměti 
lidí. Přitom to byl právě tento 
první globální válečný kon-
flikt, který dal tvář dvacátému 
století. 
Desetimiliony mrtvých, de-
setimiliony zraněných fyzicky 
i duševně. Hlad, bída, pande-
mie španělské chřipky. 
Zhroucené státy, zničená měs-
ta. Ale také naděje (bohužel 
plané) v podobě nových my-
šlenkových proudů a revolucí.  
O tom všem (a možná ještě 
dalším) by chtěla výstava být.

BETLÉMY ZDEŇKA MANNA A HISTORICKÉ 
PERLIČKOVÉ OZDOBY  1. 12. 2017 – 7. 1. 2018 
Autorská výstava řezbáře Zdeňka Manna představí průřez jeho tvorbou 
od nejmenších betlémů v lahvích až po největší, 6 metrů dlouhý betlém 
z lipového a smrkového dřeva. Vystavíme také kuriozity jako betlém na 
houbě choroš, pivní betlém v soudku, dva mechanické pohyblivé betlémy 
nebo obří jesličky s více než 150 figurkami. Druhá část výstavy představí 
historické vánoční perličkové ozdoby z velké soukromé sbírky Aleny 
Gondekové, pocházející především z doby první republiky. Návštěvníci se 
zároveň seznámí s tradicí výroby perličkových ozdob, jejich jednotlivými typy 
a vývojem. V rámci vánoční výstavy chystáme tradičně bohatý doprovodný 
program pro děti i dospělé a s Vaší pomocí se pokusíme vytvořit rekordní 
návštěvnický betlém přímo ve výstavním sále. Sledujte www.muzeumcb.cz



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
LISTOPAD 2017

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích   
Dukelská 1, 370 51  České Budějovice
Tel.: +420 391 001 531       •        E-mail: info@muzeumcb.cz

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

Mánesova 10, 370 01  České Budějovice

Trocnov, 373 12  Borovany 

Žumberk – tvrz, 374 01  Trhové Sviny 

Vstupné:
Výstavy:  základní 25 Kč, slevy 15 Kč, rodinné 55 Kč 
Celé muzeum:  základní 60 Kč, rodinné 125 Kč, 
 slevy 35 Kč, školní výprava 20 Kč / osobu                  
Přednášky:  základní 20 Kč, slevy 10 Kč
Zdarma:  ZTP/P, děti do 6 let, průkazy AMG,   
 ICOM, NPÚ
Edukace:  30 Kč /osobu, znevýhodnění  
 a jejich doprovod zdarma
Změna vstupného u jednotlivých výstav a akcí vyhrazena!

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

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

HISTORICKÝ KLUB
PhDr. Jiří Chvojka – České Budějovice za vlády Marie 
Terezie. Začátek v 16:30 hodin (přednáška spojena s 
členskou schůzí Historického klubu v budově Jihočeského 
muzea).

13.11.

27.11. Daniela Čechová – Za jihočeskými výtvarníky (Jiří 
Müller). V rámci podvečerů Literárně historického 
kruhu. (Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1). 
Začátek v 16:00 hodin.

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ
František Lexa: Práce s orobincem. Začátek v 17:00 
hodin. Pletení z dalšího tradičního a dnes již poloza-
pomenutého materiálu předvede nám zatím neznámý 
lidový tvůrce.

14.11.

Vánoční ozdoby z korálků. Začátek v 16:00 hodin.
Přijďte a naučte se vyrábět vánoční ozdoby tak trochu 
jinak.

28.11.

Schůze.  Začátek v 17:00 hodin.

RLHS
16.10.

DOPROVODNÝ PROGRAM 
v rámci výstavy Letem včelím světem

2.11. 2017 od 16:00 
VČELY SAMOTÁŘKY 
– Mgr. Jakub Straka, PhD. (přednáška)

18.11. 2017 od 9:00 do 17:00 
VČELÍ DEN V MUZEU – Tvoření a výrobky z včelích pro-
duktů, výroba perníků z forem s Julií Chadimovou, vosk, med 
a další – program pro celou rodinu.


