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Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2021 
 
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 
 
2. – 26. 9.   výstava  Matúš Kocian – Příroda 
Souborná výstava z tvorby entomologa a katolického kněze. Světlo a scenérie ve fotografii, 
ilustrace hmyzu. ve spolupráci s DOMUS SM v ČR. 
Vernisáž 2. 9. v 17 hodin. 
 
11. 9. a 12. 9.    Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 
 
Zámek Vlašim,  otevřené všechny expozice a výstavy 9 – 12, 13 – 16 hodin  
V průběhu září se tyto dny konají v mnoha městech a obcích Evropy. Můžete navštívit celou řadu 
památek a staveb i běžně nepřístupných. Pořádají se nejrůznější doprovodné kulturní akce. Pro 
bližší informace www.ehd.cz. 
Vstup 1 Kč. 
     
14. 9. v 17 hodin přednáška Česká středověká města na evropské scéně,  

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.  
(Archeologický ústav AV ČR, Ústav pro archeologii FF UK), 

 
28. 9. úterý v  17 h koncert Trio Incendio 
Karolína Františová - klavír, Filip Zaykov - housle, Vilém Petras – violoncello 
Trio Incendio patří k naším nejnadanějším mladým souborům. Jsou členy prestižní organizace 
European Chamber Music Academy. Všichni tři hudebníci jsou také členy Akademie komorní 
hudby. Soubor je zapsán na Listině mladých umělců ČHF. 
Vstupné: 200 Kč, člen/ka vlastivědného klubu 150,- Kč, děti 50,- Kč 
 
30. 9. – 31. 10.  výstava Textilní rostlinář  
Otisky prchavých okamžiků - instalace a textilní práce inspirované šumavskou zahradou a dalekými 
cestami. Lada Charvátová a Heda Charvátová, jako host. 
 
 

Muzeum Podblanicka, 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 

http://www.muzeumpodblanicka.cz/
mailto:benesov@muzeumpodblanicka.cz


 
 
18. 5. – 14. 11.  výstava Benešovsko Oty Bubeníčka 
Zájemce o umění kolem roku 1910 a o poetiku lidových staveb Benešovska potěší výstava kreseb 
předního českého krajináře Oty Bubeníčka, od jehož narození letos uplyne 150 let. Na pražské 
akademii byl žákem Júlia Mařáka ale ovlivnil jej i Antonín Slavíček, a výstava vám přiblíží výběr z 
tužkových kreseb, na kterých Bubeníček jako milovník českého venkova zachytil při toulkách 
Benešovskem před I. válkou dožívající svět roubených stavení s chalupami, stodolami a košatými 
stromy. Právě komornější výběr děl nechává vyniknout jejich „staročeskou atmosféru“.  
 
18. 5. – 14. 11.  výstava  Pod povrchem 
Archeologická výstava Pod povrchem, ukáže výběr z nových archeo-nálezů muzea za poslední 3 
roky. Připomene mimo jiné dnes již slavný nález mincí z Čeliva ze srpna 2018, jehož součástí byly i 
dva zlaté uherské dukáty – Zikmunda Lucemburského a Albrechta I. Habsburského. A panely vám 
přiblíží průběh výzkumu od nálezové situace přes dokumentaci až po restaurování předmětů. 
Zastoupeny budou na výstavě i raně novověké nálezy např. kachlů a skla ze Sázavy či soubor 
nálezů z Komorního Hrádku z období od pozdního středověku až po baroko. Prvně vystaveny 
budou také unikátní dřevěné součásti jezu z Mestečka u Nespek. 
 
11. 9. a 12. 9.  Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 
V průběhu září se tyto dny konají v mnoha městech a obcích Evropy. Můžete navštívit celou řadu 
památek a staveb i běžně nepřístupných. Pořádají se nejrůznější doprovodné kulturní akce. Pro 
bližší informace www.ehd.cz. 
Vstup 1 Kč. 
 

Pobočka Růžkovy Lhotice, Zámek 1, 257 65 Čechtice 

úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16, tel.: 317 842 927, 317 853 157 
e-mail: lhotice@muzeumpodblanicka.cz 
 
Otevřeno  
Expozice Kraj tónů 
Procházka zahradou 
 
17. 6. – 29. 10. výstava  V chalupách pod Blaníkem  
 přiblíží život vesnic v širším regionu převážně v 19. století. Vedle ukázek oděvů, nástrojů 
z domácnosti i architektury překvapí asi mladší návštěvníky fakt, že hospodář prožíval rok převážně 
od sv. Řehoře do sv. Martina, tedy od březnového orání do vyplácení čeledínů v listopadu. 
Vesnický život připomene výstava i jako inspiraci pro Bedřicha Smetanu, který jako chlapec zažíval 
od roku 1835 pravý český venkov právě ve Lhoticích a na Podblanicku, neboť do té doby pobýval 
spíše ve větších městech. Výstava bude přístupná stejně jako celý zámeček až do 29. 10. 
 
 
11. 9. a 12. 9.   Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 
V průběhu září se tyto dny konají v mnoha městech a obcích Evropy. Můžete navštívit celou řadu 
památek a staveb i běžně nepřístupných. Pořádají se nejrůznější doprovodné kulturní akce. Pro 
bližší informace www.ehd.cz. 
Vstup 1 Kč. 
 
Změna programu vyhrazena. 
 

mailto:lhotice@muzeumpodblanicka.cz

