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Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v listopadu 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 
 
 
13. 10. – 17. 11.  výstava  Jan Dvořák – Obrazy 
 
Výběr z díla malíře Jana Dvořáka k jeho životnímu jubileu. 
 
6. 11. v 16 hodin  koncert   Pěvecké sdružení moravských učitelů 
Na programu díla skladatelů B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, J. B. Foerstera, E. Suchoně,  
P. Janczaka, O. Gjeilo, P. Křížkovského. Sbormistr Jiří Šimáček. 
 
 
8. 11. v 17 hodin  přednáška  Zmrtvýchvstání Čechů, naděje pro Iry? 
       Mgr. Radvan Markus, Ph.D.  

(Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK) 
 
Vnímání českého národního obrození v Irsku na počátku 20. století.  
 
 

24. 11. čtvrtek v 19 hodin koncert  Adam Klánský – violoncello 
       Marie Šumníková – klavír 
Adam Klánský již v šesti letech získal 2.cenu v soutěži Prague Junior Note a od té doby se stal 
laureátem mnoha národních i mezinárodních soutěží. Je zapsán na Listině mladých umělců NČHF. 
Na klavír ho doprovodí mladá fenomenální česká klavíristka a též vítězka a laureátka mnoha 
českých i zahraničních soutěží.   
 
 
24. 11. – 31. 12.   výstava  Evropské Vánoce 
Vernisáž 24. 11. v 17 hodin, slovo k výstavě Jindřich Nusek, hudba Luboš Průša a Karel Lédl 
Výstava přiblíží vánoční tradice evropských zemí, včetně pokrmů a zvyků o jednotlivých svátečních 
dnech. Vedle betlémů a dalších předmětů ze zemí „starého kontinentu“ výstava připomene i další 
oblasti světa, kam evropské vánoční tradice historicky pronikly.  
 
 
 
 
 

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 

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. 
 
3. 11. v 18 hodin    přednáška Týnecká kamenina 

PhDr., Mgr. Libuše Váňová 
Historická přednáška o výrobě kameniny v Týnci nad Sázavou nejen na přelomu 18. a 19. století. 
 
 
15. 11. – 31. 12.   výstava  Zimní radosti 
Vernisáž 15. 11. v 16:30 hodin, vystoupí děti ze ZUŠ Benešov a DDM Benešov 
Výstava přiblíží „zimní zábavy“ našich předků v 19. a 1. polovině 20. století na Benešovsku 
v měsících od Adventu až po plesovou sezónu, která začínala po Třech králích. Předměty a prvně 
vystavené plakáty tak připomenou, že v tomto období spojeném se sněhem zažívali naši 
praprarodiče od listopadu do února také divadlo a kino-představení, silvestrovské programy, 
taneční večery i dávku rozvíjejícího se zimního sportu.  
 
 
23. 11. od 18:30 hodin čtení z díla & přednáška       

Osobnost a dílo archeologa, spisovatele a nakladatele V. Malého 

Při příležitosti výročí úmrtí Vladimíra Malého proběhne vzpomínková akce formou čtení autorova 
díla ze žánru sci-fi western a krátké přednášky o jeho díle a životě. 
 
 

Změna programu vyhrazena.  

mailto:benesov@muzeumpodblanicka.cz

