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Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v říjnu 2019 
 
Zámek Vlašim 
otevřeno úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16, poslední prohlídka v 15:30 hodin 
 
Expozice: Auerspergové, Historie romantických parků a zámku ve Vlašimi, Zrcadlo minulosti, 
Příroda Podblanicka, S přesnou muškou, Město pod věží, Tajemství sklepení 
 
5. 9. – 17. 11.   výstava  Archeologické poklady 
Muzeum Podblanicka připravilo na podzimní měsíce ve vlašimském zámku výstavu Archeologické 
poklady. Inspirací byl nejnovější nález středověkého mincovního depotu v obci Čelivo v loňském 
roce, který obsahoval i zlaté dukáty. Na výstavě uvidí návštěvníci nemincovní pravěké i moderní 
poklady a jejich rekonstrukce, ale také klasické mincovní poklady zejména z období středověku a 
novověku, které jsou součástí sbírkového fondu muzea. Doplněny budou o další neméně důležité 
artefakty, vztahující se k tématu, a ještě pro úplnost bude vystaveno několik nálezů pokladů ze 
sbírek dalších sbírkotvorných institucí.  
 
 

8. 10. v 17 hodin  přednáška PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. (Historický ústav AV ČR), 
      Listopad 1939 a události v pohraničí 
 
 
17. 10. v 19 hodin  Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové. 
Vystoupí 3 pěvci, kteří budou známí po skončení soutěže, doprovodí slovem i zpěvem Jakub 
Pustina – tenor a Marta Vašková – klavír. 
 
pondělí 28. 10.     Den Středočeského kraje  
Zámek Vlašim, vstupné zdarma, otevřeno 9 – 12, 13 – 16 
otevřené stálé expozice, výstavy, zámecké sklepení, vyhlídková věž. 
Nově otevřená komorní výstava Cesta ke svobodě připomene okamžiky z let 1938 – 1989, do 
kterých se zapojili i obyvatelé Podblanicka. Od protestů proti nacistické okupaci přes komunistické 
procesy 50. let, události let 1968-69 až po rok 1989, kdy v listopadových dnech vznikají i v regionu 
občanská fóra. Panelová výstava vznikla při příležitosti 30 let od „sametové revoluce“ a 
připomene, že linie totalitního vývoje v naší zemi vedla až k Mnichovu 1938. 

 
28. 10. – 29. 12.   výstava   Cesta ke svobodě (1938 – 1989) 
Přednáškový sál. 
 
 
31. 10. – 17. 11.   výstava  
    Obrazy a plastiky: Miroslav Machovský, Sido Jiro, Jaroslav Svoboda 
I. patro zámku. Vernisáž 31. 10. v 17 hodin. 

http://www.muzeumpodblanicka.cz/


 
 
 
Mezinárodní den archeologie, vycházka po archeologických lokalitách Podblanicka. 
V sobotu 19. 10. 2019 se již potřetí uskuteční vycházka s Muzeem Podblanicka k příležitosti 
Mezinárodního dne archeologie, tentokrát názvem "Vycházka pod Blaníkem". Během půldenní 
pěší túry se zastavíme v románském kostele v Libouni, ve zatodolu Roudný a cestou zpět nás čeká 
archeologické překvapení.  
Sraz v Louňovicích cca 10:15 na náměstí. 

 
 
Muzejní dům, Malé náměstí 74, 256 01 Benešov 
otevřeno úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16  
T: 739 203 301 
E: benesov@muzeumpodblanicka.cz 
Otevřené expozice  
Historie města Benešova a okolí, Náš pluk 

  
 
22. 6. – 3. 11.    výstava  Za vlády Marie Terezie 
Výstava přiblíží život na Benešovsku a Podblanicku v letech 1740 – 80. Připomene vojska, která v 
kraji často pobývala, ale i místní šlechtické rody, které působily v okolí panovnice. Předměty přiblíží 
také gymnázium benešovských piaristů, „boj“ panovnice s cechy i povstání sedláků na Konopišti z 
července 1775. Sochy a obrazy připomenou vládu Marie Terezie jako dobu pozdního baroka. 
 
pondělí 28. 10.     Den Středočeského kraje  
Uvidíte výstavu Za vlády Marie Terezie, expozici Historii města Benešova a okolí, expozici Náš pluk, 
která je zaměřena na vojenskou posádku 102. pěšího pluku v Benešově, legionáře, až po vstup naší 
republiky do NATO. 
Vstup zdarma. 
 
 

Zámek Růžkovy Lhotice, Zámek 1, 257 65 Čechtice 

otevřeno úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16,  
T: 317 853 157 
E: lhotice@muzeumpodblanicka.cz 
Expozice Kraj tónů 
Procházka zahradou 
 
 
1.5. – 29. 9.    komorní výstava Smetanův Blaník 
Komorní výstava k 140. výročí dokončení cyklu Bedřicha Smetany Má vlast, kde byl Blaník roku 
1879 poslední symfonickou básní, v které český národ zažívá vzkříšení. 
 
pondělí 28. 10.      Den Středočeského kraje 
Vstup zdarma. 
 
Změna programu vyhrazena. 
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