
ČESKÁ STÁTNOST – FRANTIŠEK DOUBEK  9. 12. 2022 – 16. 4. 2023
Obsahem výstavy jsou Doubkovy kresby a grafiky ve své dokonalosti a perfekcionistickém ztvárnění. 
Nacházíme zde připodobnění řady evropských a českých měst, erby měst, české a evropské šlechty, církevních 
řádů a portréty osobností českých králů a královen. Zachycuje také významná česká města, zařazená do odkazu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí výstavy v Jihočeském muzeu jsou i díla významných hostů 
– přátel autora, se kterými realizoval mnoho svých projektů. Jde o díla, která vytvořil přední český medailér, 
akademický sochař a autor současné české měny Vladimír Oppl nebo Ateliér Triga – K Petra Kazdy, který 
je společně se svými syny autorem našich státních vyznamenání, insignií vysokých škol a dalších uměleckých 
skvostů vytvořených pro památkové historické a církevní objekty.  

EXPONÁT MĚSÍCE   
POCHVALY A VYZNAMENÁNÍ ŽÁKŮ Z 19. STOLETÍ
Odměňování školních dítek formou písemných pochval není jen 
záležitostí současnosti. Vystaveny budou pochvalné listy, kterými 
se mohly pochlubit budějovické děti okolo poloviny 19. století. 
Oceňovány byly za svou pilnost i dobré mravy. Důležitým faktorem 
k jejich získání bylo také správné křesťanské vychování. Pochvaly byly 
bohatě zdobené; setkáváme se na nich s křesťanskou symbolikou, 
atributy vyučovaných předmětů, i rostlinnými a zvířecími motivy.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
podrobné informace naleznete na našem webu www.muzeumcb.cz  
nebo na tel.: 391 001 528 / 727 822 573

PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC

STÁLÉ EXPOZICE

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

PŘÍRODOVĚDA • GEOLOGIE
ARCHEOLOGIE • NÁRODOPIS

MINCOVÁNÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
Představujeme významnou část historie města – ražbu mincí z rudolfovského 
stříbra. Vedle ražeb královské mincovny z let 1569 – 1611 zde najdete 
i brakteáty z 2. poloviny 13. století, kdy byly ve městě mince pravděpodobně 
raženy také.
MĚSTSKÝ ZNAK
Výstava zachycuje historický vývoj budějovického městského znaku,  
který je jeden z nejstarších v Čechách, od počátků jeho užívání  
ve středověku do současnosti. 

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

FRANTIŠEK DOUBEK ©

Pro aktuální informace o realizaci akcí sledujte www.muzeumcb.cz a sociální sítě muzea. 

ŠKODA – AUTOMOBILY NA PLAKÁTECH A V PROSPEKTECH (1945  – 2022)    
3. 2. 2023 – 4. 6. 2023   
Výstava prezentuje vývoj reklamy, propagace a grafiky zachycené na plakátech a v tiskovinách 
společnosti Škoda Auto z archivu milevského sběratele Martina Kupce. Zajímavé formáty, způsoby 
vizualizace, atraktivní motivy a kreativita tvůrců reklamy pro tuzemský i zahraniční trh od roku 1945 
do současnosti zaujmou jak příznivce značky Škoda, tak i milovníky automobilové historie. Nejen 
během trvání výstavy si můžete na recepci muzea zakoupit i novou publikaci Martina Kupce  
„Škoda – automobily na plakátech a v prospektech, 1945–2022“ nebo modely vozů Škoda  
ze stavebnice Cobi v měřítku 1:35.

7. 3. a 21. 3. od 10:00 do 12:00 hodin  
Akademie třetího věku  
Pravidelný cyklus úterních přednášek pro Klub Aktiv, z.s.  
a širokou veřejnost. Více informací: klub.aktiv@gmail.com /  
F. Batysta (+420 778 767 371) /  
J. Hartvichová (+420 799 506 453).

20. 2., schůze, začátek 17:00 hodin Přednáškový sál č. 114
RLHS

VÝSTAVA ORCHIDEJÍ, EXOTICKÝCH ROSTLIN A ZVÍŘAT 
10. 3. 2023 - 19. 3. 2023 VČETNĚ PONDĚLÍ   
Výstava zaujme nejenom vůní stovek květů, ale i svou pestrou paletou barev. K vidění jsou živé 
orchideje, bromélie a tillandsie, dále rostliny sušších biotopů (kaktusy a sukulenty) nebo masožravé 
rostliny. Flóra je doplněna ukázkou drobných obratlovců a plazy. Přilehlá chodba nabízí sbírku motýlů 
nebo fotografie orchidejí. Návštěvníci mohou využít poradnu pro pěstitele rostlin nebo vzdělávací 
program pro školy. K dispozici je rovněž prodej rostlin. Každý 500. návštěvník výstavy obdrží jako dárek 
orchidej zdarma a každý 1000. návštěvník pak získá orchidej a balíček s pěstitelskými potřebami.

STREJČKU A TETIČKO, DEJTE TAKY VAJÍČKO…  
17. 3. 2023 - 10. 4. 2023   
Velikonoční výstava nás přenese do dob našich předků a my si připomeneme, jak se svátky jara 
slavily hlavně na jihočeském venkově. Zastavíme se také u tradic doby postní a návštěvníci se dozví 
spoustu zajímavostí o obyčejích, stravě a pranostikách tradovaných během šesti nedělí Velikonocům 
předcházejícím. Hlavním motivem naší výstavy budou tentokrát zvyky spojené s velikonočním hlučením 
a obchůzkami, kdy zvony odlétají do Říma. S velikonoční výstavou přivítáme v našem muzeu jaro a na 
své si přijde každý milovník malovaných vajíček a jarní zeleně.

Workshop kreativního učení č. 7 
26. 3. 2023 – Výroba středověkých tkanin  
(výroba karetkového pásu nebo náramku)
Od 10:00 do 16:00 se 15 přihlášených účastníků za pomoci 
lektora seznámí se základy zpracování přírodních textilních 
materiálů typických pro přelom 14. a 15. století ve střední 
Evropě. Workshop je vhodný pro děti v doprovodu rodičů, 
dospívající i dospělé. Edukační sál č.131 Přihlášky zasílejte na 
adresu: faktor@muzeumcb.cz.
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Pobočky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
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
Stálá expozice o Janu Žižkovi, jeho působení  
a historickém významu tohoto husitského 
vojevůdce. Z projektu Milníky husitství.  
Naučná stezka je otevřena celoročně.

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích   
Dukelská 1, 370 01  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 

Výstavy (mimo expozic a speciálních výstav):  
 plné 25 Kč, snížené 15 Kč, rodinné 55 Kč 
Stálá expozice – Příběh města (1.patro):  
 plné 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 120 Kč
Stálá expozice (2.patro):   plné 70 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 160 Kč
Celé muzeum:  plné 90 Kč, snížené 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)
Přednášky: plné 20 Kč, snížené 10 Kč
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 let a výše)

Archeoskanzen Trocnov – Nově vznikající areál 
v rodišti Jana Žižky přiblíží dobu vrcholného středověku, 
ukáže stavby a dobové stavební postupy. Věrná rekonstrukce 
historických objektů ukáže tehdejší život, předměty denní 
potřeby a způsoby hospodaření.

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: Lidový malovaný nábytek z jižních Čech, 
Úředník rožmberský, Lapidárium. 
Řemesla pod Novohradskými horami. 
Historie tvrze Žumberka a okolí, Jihočeské sklářství,  
osobnosti Novohradska

PROGRAM BŘEZEN 2023

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

18.3. Výroční členská schůze. Začátek v 9:30
Botanická přednáška pro veřejnost: Oheň, klima 
a lidé: holocenní variabilita požárového režimu  
v temperátních lesích. Přemysl Bobek, Botanický ústav AV 
ČR Průhonice. 
Začátek 10:150 hodin, Přednáškový sál č. 114

JIHOČESKÁ POBOČKA ČESKÉ BOTANICKÉ 
SPOLEČNOSTI

NÁRODOPISNÉ SDRUŽENÍ
14. 3. 2023  Povídání o kraslicích a Velikonocích. 
Paní Stanislava Martykánová nám pohovoří o zdobení 
kraslic kraslic tradičními i netradičními metodami. Začátek 
16:30 hodin, přednáškový sál č. 114

28. 3. 2023  Zamilovaná pomlázka. Chlapci dostávají  
od děvčat vázaného, hnětýnku a malované vejce.
Hnětýnky zdobené i kynuté si budete moci přinést domů. 
Zdobí paní Anna Vancová a kynuté si pečete sami z těsta 
podle receptu paní R. Vincikové.
Začátek 16:30 hodin, přednáškový sál č. 114

25. 3. 2023 Jarní členská schůze. Zprávy výboru JOK  
a sekretariátu ČSO. Informace o kampani Pták roku JOKu 
2023. Referáty o činnosti pracovních skupin. Přestávka  
s občerstvením. 
Začátek od 9:30 hodin. Přednáškový sál č. 114

JIHOČESKÝ ORNITOLOGICKÝ KLUB


