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EXPONÁT MĚSÍCE   

Historická budova Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích, Dukelská 1 
Tel.: +420 391 001 531  E-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz
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Pro aktuální informace o realizaci akcí sledujte www.muzeumcb.cz a sociální sítě muzea. 

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.

Naučná stezka celoročně přístupná.
Trocnov, 373 12  Borovany Památník Jana Žižky z Trocnova

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.

PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC
MĚSTSKÝ ZNAK
Výstava zachycuje historický vývoj budějovického 
městského znaku, který je jeden z nejstarších v Čechách, 
od počátků jeho užívání ve středověku do současnosti. 

OBJEVUJME SPOLU

www.muzeumcb.cz

ZVUK ČASU – Hodiny a hodinky ze sbírek Petra Hadravy 
a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích    
13. 5. 2022 – 5. 2. 2023   
Hodiny malé i velké, kovové, dřevěné, mramorové, zdobené ornamenty i postavami (některé 
jsou i pohyblivé), pestrobarevné, bílé nebo celé zlaté, historické i moderní, skeletonové, 
mysteriózní, hrací… to vše a ještě více uvidíte na výstavě ze sbírky soukromého sběratele  
a Jihočeského muzea. Rodinný vědomostní kvíz, videa chodu a zvuků hodin a hracích strojů, 
interaktivní prvky a edukační program pro školy. Přijďte, dokud je čas!

Otevírací doba: Út–Ne, svátky: 9:00 –17:30 hodin.
www.muzeumcb.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Poradna pro houbaře každé pracovní pondělí 14:30 –16:30 hodin.  
Edukační sál č. 131

Chaluhy – nehnízdící hosté ze severu. Chaluhy jsou ptáci podobní rackům, od kterých je na první pohled odlišíme podle silného hákovitého zobáku, ostrých 
drápů a zpravidla i prodloužených středních ocasních per. Jedná se o výborné letce, se kterými se u nás můžeme setkat pouze na průtahu. V jižních Čechách byly 
zaznamenány všechny čtyři druhy chaluh obývající severní polokouli, přičemž tři z nich jsou zastoupeny ve sbírce Jihočeského muzea a budou představeny v rámci 
exponátu měsíce.

Knihovna se studovnou  Středa 9:00 –11:30, 12:30 –16:00 hodin
       Čtvrtek 9:00 –11:30, 12:30 –15:00 hodin

Ing. Tomáš Papoušek – FOTOGRAFIE HUB Z JIŽNÍCH 
ČECH   27. 9. 2022 – 17. 11. 2022  
Ing. Tomáš Papoušek, jihočeský amatérský mykolog a známý fotograf hub, dlouholetý člen 
Mykologického klubu JčM a jeho bývalý předseda, oslavil v roce 2022 osmdesáté narozeniny. 
Výstava představuje výběr jeho fotografií hub v přirozeném prostředí. Návštěvníkům 
zprostředkuje  vášeň pro houby, která T. Papouška provází od dětství.  

21. 11.  Setkání členů Regionální letecko-historické společnosti. 
 Začátek v 17:00 hodin. Barokní sál č. 206.

RLHS

HISTORICKÝ KLUB

ENTOMOLOGICKÝ KLUB

...ANDĚLSKÝ ZPĚV SLYŠELI, DO BETLÉMA BĚŽELI... 
25.11.2022–2.1.2023   
Ve vánoční výstavě se přeneseme do dob našich předků a připomeneme si, jak se vánoční 
svátky slavily hlavně na venkově. Na výstavě se dozvíte spoustu zajímavostí o vánočním 
zvykosloví, tradičních adventních obchůzkách i o předmětech, které už většinou najdeme jen 
zapomenuté na starých půdách. Výstavu doplní i výjev dětských radovánek a krmení lesních 
zvířátek v čase tuhých zim. Těm nejmenším udělá radost pohyblivý betlém.
DOPROVODNÝ PROGRAM
•	 Ukázky lidových tvůrců ve výstavním sále (celý den) 26. 11. Vinciková Růžena 

– adventní a mikulášské pečivo, 29. 11. Homolková Bohdana – mikulášské  
a vánoční dekorace, prosinec: 1. / 3. / 6. / 8. / 10. / 13. / 15. / 17. / 20. / 22.

•	 Další program a akce 1. 12. od 18:00 hodin Vánoční koncert Konzervatoře 
České Budějovice pro širokou veřejnost; 15. 12. od 18:00 hodin Tradiční zpívání 
vánočních koled na schodech muzea s Jihočeským souborem písní a tanců 
Úsvit; Po celou dobu trvání výstavy – Vánoční edukační program pro žáky MŠ 
i ZŠ

JIHOČESKÝ KAPR (výstava a soutěž plastikových  
modelů)   5. 11. 2022
Akci pořádá Klub plastikových modelářů Č. Budějovice a Dům dětí a mládeže  
Č. Budějovice ve spolupráci s Jihočeským muzeem. K vidění budou např. letadla, 
vojenská technika, lodě nebo auta v různém měřítku. Otevřeno od 9:00 do 16:00 
hodin. Více na www.muzeumcb.cz.

•	 1., 8., 15., 22., 29. 11. od 16:00 hodin Akademické půlhodinky 
 série přednášek Jihočeské univerzity v ČB a Biologického centra AV ČR pro širokou  
 laickou i odbornou veřejnost
•	 1., 15., 29. 11. od 10:00 do 12:00 hodin Akademie třetího věku  

 pravidelný čtrnáctidenní cyklus úterních přednášek pro Klub Aktiv, z.s. a veřejnost
•	 24. 11. od 17:00 hodin Vycházky za historií Milan Binder (Českobudějovické fotoateliéry)

14. 11. PhDr. Jiří Chvojka – Jižní Čechy v době románské.  
 Začátek v 16:00 hod., Jihočeské muzeum, barokní sál č. 206.
15. 11. Komentovaná prohlídka výstavy Zvuk času,  
 vede Petr Hadrava. Začátek v 15:15, Jihočeské muzeum.
21. 11. Předvánoční koncert. Začátek v 16:00, Českobudějovická konzervatoř.
28. 11. Jakub Drozda – Pomníky Velké války na jihu Čech.  
 Začátek v 16:00, Jihočeská vědecká knihovna.

19. 11. Přednáška se schůzkou: Z. Kletečka:“Proč potřebují lidé  
 pro život na zemi hmyz?„  
 Schůzka se konná v sobotu od 9°° do 12°° hodin.  
 Přednáška začíná v 10°° hodin. Barokní sál č. 206.

19. 11. 2022 
Oživené prohlídky zemanského dvorce Archeoskanzenu 
Trocnov. Jak se daří budovat nový Archeoskanzen Trocnov? Jak se 
žilo zemanům na konci 14. století? Jak se lidé ve středověku připravovali 
na zimu? Jak chutnaly pokrmy tohoto období? Komentované 
prohlídky i ukázky středověkých pokrmů oživí první dokončenou část 
Archeoskanzenu Trocnov. Více na www.muzeumcb.cz.

20. 11. 2022 
Workshop kreativního učení č. 2  
– Středověká kuchyně (stravování ve středověku) 
Od 10:00 do 16:00 se přihlášení účastníci seznámí se základy stravování 
ve vrcholném a pozdním středověku. Vybrané pokrmy si sami pod 
dohledem lektorů připraví maximálně 15 zájemců o tento workshop.  
Je vhodný pro děti v doprovodu rodičů, dospívající i dospělé. Více na 
www.muzeumcb.cz.


