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Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v dubnu 2022 
 
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 
 
1.3. – 3. 4.   výstava Výstava finalistů – Česká cena za architekturu 2021 
Výstava byla prvně instalovaná ve Zlíně, je zajímavě architektonicky řešená. Uvidíte oceněné 
stavby v rámci 6. ročníku soutěže Česká cena za architekturu, kterou pořádá Česká komora 
architektů. Mezi zdařilé projekty patří vítězná realizace Rekonstrukce paláce hradu Helfštýn, 
Čestné uznání Momenty dějin nebo Cena partnerů za realizaci Nová Trojská lávka a další.  
 
 
7. 4. – 8. 5.   výstava  Stále hledám, Václav Stárek –  obrazy 
Vernisáž 7. 4. v 17 h. 
Václav Stárek se letos dožívá krásného životního jubilea 90 let. Narodil se v Praze, vystudoval 
gymnázium a poté nastoupil na Vyšší školu umělecko-průmyslovou v Praze, vystudoval Akademii 
výtvarných umění v Praze. Věnoval reklamě, volné tvorbě, pracoval pro nakladatelství Orbis. 
Ilustroval texty autorů V. Provazníkové, P. Šruta, J. Vodňanského, L. Feldeka a dalších. Pracoval i na 
přílohách Čtyřlístku, Ilustrovaných sešitech, Pohádkových lístečcích a omalovánkách. 
       
 
12. 4. v 17 hodin přednáška  Mgr. Jana Fantysová-Matějková, Ph.D.  

(Masarykův ústav a Archiv AV ČR)   
  

Bona Lucemburská, dcera Elišky Přemyslovny  
 
 
21. 4. čtvrtek v 19 hodin koncert Pražské kytarové kvarteto  
Marek Velemínský, Matěj Freml, Václav Kučera, Patrick Vacík. Soubor, složený z laureátů 
mezinárodních soutěží, si brzy získal přízeň publika doma i v zahraničí. Odborná kritika oceňuje 
nejen virtuozitu jednotlivých členů, ale především perfektní souhru, osobitý hudební výraz 
kvarteta a vkusný výběr repertoáru. Tyto kvality inspirovaly řadu vynikajících českých i 
zahraničních skladatelů ke zkomponování skladeb přímo pro tento soubor ( J. W. Duarte, Š. Rak, J. 
Morel). Dalším, neméně bohatým zdrojem repertoáru jsou vlastní transkripce skladeb různých 
stylových období. 
 
Vstupné: 200 Kč, člen/ka vlastivědného klubu 150,- Kč, děti 50,- Kč 
 
 

 

http://www.muzeumpodblanicka.cz/


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 
 

1.3. – 8. 5.  výstava Joachim Barrande - To jest, co jsem viděl 

Jde o upravenou a doplněnou verzi putovní výstavy, kterou původně připravila Knihovna geologie 
a Ústav geologie a paleontologie PřF UK k 220. výročí narození slavného paleontologa a geologa a 
současně při příležitosti vyhlášení Národního geoparku Barrandien. Ten zasahuje i malou část 
Podblanicka v prostoru mezi soutokem Vltavy a Sázavy. Muzeum Podblanicka výstavu doplnilo o 
část přibližující také geopark Kraj blanických rytířů a část se školními obrazy, která připomíná, jak 
se o geologických a prehistorických obdobích vyučovalo v minulosti, a kde nechybí zpracování od 
Zdeňka Buriana. 

 

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 
 
1. 4. – 28. 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 28. 10. 2022. 

Změna programu vyhrazena. 
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