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Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 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 
 
18. 6. – 4. 9.   výstava  Svět kostiček 
Výstava je zapůjčena od soukromého sběratele. Pro děti je připravena velká herna. 
 
3. a 4. 9.    Dny evropského kulturního 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. 
 
4. 9. neděle v 19 hodin opera    Prodaná nevěsta 
Středočeské kulturní léto 2022 
Divadlo J. K. Tyla, Opera Plzeň (orchestr, sbor a balet) 
Dirigent - Jiří Štrunc 
Hlavní sólisté: 
Mařenka- Ivana Veberová 
Jeník-Josef Moravec (ND) 
Kecal - Zdeněk Plech (ND) 
Vašek- Tomáš Kořínek 
www.muzeumpodblanicka.cz 
Nádvoří zámku Vlašim 
Změna programu vyhrazena. Předprodej: Muzeum Podblanicka, Zámek 1, 25801 Vlašim 
Vstupné: 500 – 700 Kč 
 
8. 9. – 9. 10.    výstava Svět očima vlašimského fotoklubu 
Vernisáž 8. 9. v 17 hodin. Výstava z tvorby  členů Fotoklubu CoverArt Vlašim. 
 
 
 
13. 9. v 17 hodin přednáška Dr. Emil Holub dnešním pohledem  

PhDr. Martin Šámal (Národní technické muzeum)  
 
 
 

http://www.muzeumpodblanicka.cz/


15. 9.  čtvrtek v 19 hodin  BIG BAND PACHOLATA  
Koncert benešovského orchestru založeného již v roce 1946 s původním názvem Pacholata, 
který se postupně rozrůstal o další členy, měnil obsazení a hudební nástroje. Známe je všichni z 
plesů, tanečních zábav a tanečních kursů. Stalo se již tradicí, že každých pět let své existence 
oslavuje orchestr koncertem a ke zvýšení lesku těchto akcí zve významné muzikanty, účinkoval 
např. s orchestrem Karla Vlacha v Obecním domě v Praze, vícekrát si s ním zahrál pan Ferdinand 
Havlík. Kapelníkem Pacholat je Jiří Hvězda.  

 
 
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 

19. 5. – 6. 11. výstava  Benešov, the best of  
Zásadní předměty ze sbírek Muzea Podblanicka přiblíží na výstavě fenomény z dějin města od 18. 
století až do masarykovské republiky. Ke klíčovým tak patří předměty z piaristické lékárny a z 
domácností měšťanů. Vazbu ke Konopišti připomenou např. zámecké relikviáře a k Benešovu patří 
samozřejmě i „hrnek K. H. Máchy“. S občanským rozvojem města souvisí prapor národní gardy 
(1848) a také pozdější osobnosti jako dr. Emanuel Engel, který byl benešovským lékařem a 
zemským i říšským poslancem. Téměř po sto letech budou vystaveny např. karikatury postav 
města z 1. čtvrtiny 20. století od malíře Františka Holoubka a z meziválečných let bude zdůrazněna 
např. vazba dr. Františka Veselého k T. G. Masarykovi, ale i osobnost Josefa Suka.  
 
10. a 11. 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. 
 
10. 9. – 25. 9.  prezentace  Ostatkový kříž – enkolpion z Benešovska  
Vystavením ostatkového kříže začíná cyklus Nové archeologické nálezy, v jehož rámci 
představujeme nálezy nedávno předané do Muzea Podblanicka. Jedná se o výjimečný vrcholně 
středověký enkolpion, který byl technikou emailu zdoben ve slovutné dílně v Limoges ve Francii. 
 
22. 9. v 17 hodin přednáška  Voda, tekutina plná tajemství  
      Mgr. Tomáš Hájek 
Přírodovědná přednáška na téma vody, která je vnímána jako informační nosič a cévní planetární 
systém. 
 
 
28. 9. – 13. 10.  prezentace  Velkomoravská sekera z Benešovska 
Na svátek sv. Václava, v cyklu Nové archeologické nálezy, vystavujeme železnou sekeru z 8. – 10. 
století. Nejvíce nálezů tohoto typu seker je známo z území Moravy. 
 
 

 
 

mailto:benesov@muzeumpodblanicka.cz


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. 
 
7. 9.  středa v 19 hodin koncert Duo Angelorum - Řeč andělů  
harfa -  Katarína Ševčíková,  soprán - Valentýna  Mužíková  
Koncert se koná v zámku v Růžkových Lhoticích.  Klasická hudba od renesance přes baroko  
až po hudbu 21.století pro harfu a zpěv a nebudou chybět ani balady v úpravě pro sólo harfu  
a vlastní tvorba harfistky Kataríny Ševčíkové. 
 
10. a 11. 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.  
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