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Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v listopadu 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.  
 
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.  
 
6. 11.   komponovaný pořad  30 let svobody 
nádvoří zámku Vlašim 16 – 19h 
Komponovaný pořad připomene cestu k Listopadu 1989 i události revolučních dní. Hlavním 
hostem bude signatář Charty 77 a reprezentant Občanského fóra Vojtěch Sedláček. Naše moderní 
cesta ke svobodě má kořeny již v roce 1938, kdy končila demokracie I. republiky a následovaly dva 
totalitní režimy, a tuto křivolakou cestu krátce přiblíží s důrazem na Podblanicko historik muzea dr. 
Jindřich Nusek. K událostem roku 1968 a k protestům proti normalizaci patřily písně Karla Kryla, 
které připomene kapela Missa – Karel Kryl Revival. Alternativou proti normalizační popmusic se 
svým projevem stal v 70. letech rockový zpěvák Jiří Schelinger, jehož písně připomene skupina 
Kranz – J. Schelinger Revival. Celým pořadem bude provázet moderátor Luboš Dvořák.  
 
 
12. 11. v 17 hodin  přednáška  PhDr. Ivana Preislerová (Gymnázium Vlašim),  
       Vlašim a „zlatá šedesátá“ 
 
 
21. 11. v 19 hodin  koncert Trio TILIA – nové saxofonové trio Kateřiny Pavlíkové.  
Široký repertoár skladeb světových autorů od baroka až po současnost. 
 
 

http://www.muzeumpodblanicka.cz/


 
28. 11. – 5. 1. 2020  výstava  Kouzlo Vánoc 
Výstava o vánočních tradicích, zajímavostí bude zapůjčený Sázavský betlém z Arcibiskupství 
pražského.  
Vernisáž ve čtvrtek 28. 11. v 17 hodin. Otevřeno úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16 hodin, svátky 25., 
26. 12., pondělí 30. 12., zavřeno 24. 12. a 1. 1.2020. 
 

 
 

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. 
 
28. 11. – 12. 1. 2020  výstava  Vánoční zastavení 
 
Vernisáž 28. 11. v 17 hodin, vystoupí soubor Benešáček. 
 
 
Změna programu vyhrazena. 
 


