ZPRÁVA O ČINNOSTI
MUZEA PODBLANICKA
ZA ROK 2007

Muzeum Podblanicka je příspěvkovou organizací Středočeského kraje

Péče o sbírkový fond
Sbírkový fond Muzea Podblanicka byl v roce 2007 rozšířen o 953 inventárních
položek nových přírůstků. Celkem tedy čítal 34 526 inventárních položek. V souladu
s platnou legislativou byla provedena aktualizace zápisu v Centrální evidenci sbírek
Ministerstva kultury ČR k 15. květnu a 15. listopadu 2007.
Z akvizic, které rozšířily v roce 2007 sbírky muzea, je možno zmínit obraz
vlašimské malířky Anny Roškotové, materiály dokladující vývoj loveckého střelectví a
dějiny firmy Sellier & Bellot či rozsáhlou entomologickou sbírku pestřenek. Z celkového
počtu nově získaných přírůstků připadlo 573 položek na dary, které věnovalo muzeu
celkem 24 dárců.
V roce 2007 bylo přistoupeno k několika rozsáhlejším restaurátorským počinům.
Pokračovalo náročné restaurování tzv. Šounova betlému, byly zrestaurovány všechny
polychromované dřevěné vyřezávané figurky betlému v celkovém počtu 58 kusů. Nově
zrestaurované části betlému byly veřejnosti představeny ve vlašimském zámku během
vánoční výstavy muzea „A znovu vyšla hvězda“. V roce 2008 by měly být restaurátorské
práce na betlému dokončeny restaurováním architektonických prvků betlému a základové
desky.
Dále došlo k restaurování dvou obrazů z poloviny 18. století náležejících do sbírek
muzea a sice olejomalby o rozměrech 133 x 190,5 cm „Krajina se stafáží“ a olejomalby
o rozměrech 72,5 x 115,5 cm „Klášter ve Voticích“. Na restaurování obrazu „Klášter ve
Voticích“ se finančně podílelo Město Votice. Oba zrestaurované obrazy jsou v současnosti
vystaveny v expozičních prostorách muzea ve vlašimském zámku.
Zároveň prošlo konzervátorskými zásahy dalších 102 sbírkových předmětů
určených pro výstavní a expoziční činnost muzea.
Postupně jsou sbírky muzea elektronicky katalogizovány a probíhá jejich
elektronická dokumentace. K 31. prosinci 2007 je prostřednictvím digitální
fotodokumentace zpracováno 9 500 sbírkových předmětů. V roce 2007 bylo také
zrevidováno celkem 2 534 inventárních položek sbírkového fondu.
Knihovní fond muzea byl v tomto roce rozšířen o 355 nových knihovních položek
a čítal celkem 25 336 knihovních jednotek. 37 knih získalo muzeum darem. I nadále je
pokračováno v převodu katalogu knihovny do počítačové evidence.
Fotoarchiv muzea byl obohacen o 102 nových přírůstků. Také on je postupně
převáděn do systému elektronické evidence. V roce 2007 bylo pokračováno v postupném
převádění skleněných negativů do elektronické podoby.
Knihovna a fotoarchiv muzea ve sledovaném roce vykázaly 147 badatelských
návštěv.
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Obr.1 Restaurovaný obraz ze sbírek muzea „Krajina se stafáží“ (foto archiv Muzea Podblanicka).

Obr. 2 Restaurovaný obraz ze sbírek muzea „Klášter ve Voticích“ (foto archiv Muzea Podblanicka).
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Výstavní a kulturně výchovná činnost
V roce 2007 muzeum připravilo pro návštěvníky hned dvě velké novinky. Již 5.
března 2007 byla slavnostně zpřístupněna veřejnosti ve vlašimském zámku nově upravená
expozice věnovaná vývoji loveckého střelectví a také dějinám firmy Sellier & Bellot
nazvaná S přesnou muškou. Tradice střelectví a zbrojařství. Při této příležitosti muzeum
vydalo nový katalog expozice se stejnojmenným názvem. Jistě není bez zajímavosti, že
14. června 2007 si novou expozici prohlédli také vzácní hosté Arthur L. Sellier a Patrick
Sellier, přímí potomci jednoho ze zakladatelů firmy Sellier & Bellot.

Obr. 3 Renovovanou muzejní expozicí S přesnou
muškou provázel Arthura L. Selliera a Patricka Selliera
Ing. Jindřich Hýkel (foto R. Cáder).

Dalším významným počinem bylo otevření nové expozice Tajemství zámeckého
sklepení. Tato expozice je návštěvníkům muzea přístupná v zámeckém sklepení, které
zrekonstruovalo město Vlašim za podpory Evropské unie v rámci projektu Obnova
vlašimského zámeckého parku. Kromě zajímavých sklepních prostor se zde mohou
návštěvníci seznámit s jejich historií a zároveň si mohou prohlédnout lapidárium
zajímavých kamenných, převážně architektonických artefaktů ze sbírek muzea. Slavnostní
otevření nové expozice proběhlo 18. června 2007 v rámci Hejtmanského dne ve Vlašimi
za účasti hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla.
V roce 2007 tedy zpřístupňovalo Muzeum Podblanicka návštěvníkům celkem
sedm stálých expozic – expozice Zámecké parky a historie zámku Vlašim, Příroda
Podblanicka a S přesnou muškou. Tradice lovectví a zbrojařství a Tajemství zámeckého
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sklepení ve Vlašimi, expozice Historie města Benešov a Náš pluk v Benešově a expozici
Hudební tradice Podblanicka v Růžkových Lhoticích. V zámku Vlašim byly dále
návštěvníkům zpřístupněny dvě dlouhodobé výstavy Zrcadlo minulosti a nově Město pod
věží aneb Vlašim na dlani, která je součástí zámecké věže.

Obr. 4 Slavnostní otevření nové muzejní expozice muzea Tajemství zámeckého sklepení za účasti hejtmana
Středočeského kraje ing. Petra Bendla, starosty města Vlašim Mgr. Luďka Jeništy, ředitele Muzea
Podblanicka Mgr. Radovana Cádera a populární zpěvačky Lucie Bílé (foto A. Polesná).

V roce 2007 uspořádalo Muzeum Podblanicka také 14 krátkodobých výstav a na
přípravě dvou dalších výstav se organizačně spolupodílelo. Značný ohlas mezi
návštěvníky vzbudily například výstavy Podblanicko na pohlednicích či Výstava obrazů
malířky Viktorie Chaloupkové. Tradičně se velké oblibě těšily také předvánoční výstavy
betlémů, které v roce 2007 muzeum uspořádalo hned dvě – ve vlašimském zámku pod
názvem A znovu vyšla hvězda a v pobočce v Benešově pod názvem S pastýři do Betléma.
Kromě toho participovalo muzeum i na výstavě betlémů, kterou pořádala Ochrana fauny
Votice ve svém votickém sídle. Již tradičně byla také v roce 2007 uspořádána ve
výstavních prostorách vlašimského zámku výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Vlašim.
Z krátkodobých výstav je nutno zvláště vyzvednout zajímavý mezinárodní projekt
V4 – Regiony a jejich sídelní města. Tuto mezinárodní putovní výstavu, kterou v měsíci
září 2007 ve vlašimském zámku pořádalo Muzeum Podblanicka ve spolupráci se
Středočeským krajem, připravil Bratislavský samosprávný kraj za podpory Visegrádského
fondu. V jejím rámci byly prezentovány všechny samosprávné regiony zemí Visegrádské
skupiny a jejich sídelní města. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Středočeského kraje
Ing. Petr Bendl.
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Obr. 5 Vánoční výstava betlémů ve vlašimském zámku pod názvem „A znovu vyšla hvězda“. Součástí byl
také tzv. Šounův betlém, který prošel během roku částečným restaurátorským zásahem (foto V. Hanusová).

Obr. 6 Vernisáž výstavy „V4 – Regiony a jejich sídelní města“ ve vlašimském zámku. Autor výstavy
Ladislav Snopko, poslanec Bratislavského samosprávného kraja, v rozhovoru s Antonínem Podzimkem,
uvolněným radním Středočeského kraje, a PhDr. Josefem Velflem, ředitelem Hornického muzea Příbram
(foto V. Hanusová).

Zvýšení nabídky návštěvnických produktů, zapojení muzea do projektů
podporovaných Evropskou unií Obnova a rekonstrukce vlašimského zámeckého parku a
Kraj blanických rytířů a v neposlední řadě spolupráce muzea s místní samosprávou,
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zejména s městy Benešov, Vlašim a Votice, a s řadou neziskových organizací, jako je
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Posázaví o.p.s., Ochrana Fauny Votice,
Podblanickem o.p.s., Infocentrum Vlašim a mnoha dalšími, se pozitivně odrazilo na
návštěvnosti Muzea Podblanicka v roce 2007, která dosáhla téměř 20 000 návštěvníků,
přičemž expozice a výstavy muzea navštívilo 16 244 návštěvníků.
Počet výstav
Počet návštěvníků výstav
Počet vernisáží
Počet návštěvníků
vernisáží

Vlašim
10
10 491
10

Benešov
3
2 094
1

mimo muzeum
3
521
1

celkem
16
13 106
12

828

87

32

947

Tab. 1 Návštěvnost výstav Muzea Podblanicka v roce 2007.

V rámci kulturně výchovné činnosti uspořádalo muzeum v roce 2007 celkem 67
akcí, kterých se zúčastnilo 3 732 návštěvníků.
Největší zájem veřejnosti se soustředil na koncerty, které se konaly v rámci
pravidelné koncertní sezony Muzea Podblanicka ve vlašimském zámku. Celkem muzeum
pořádalo 11 koncertů a na pořádání 14 dalších koncertů se pořadatelsky spolupodílelo. V
rámci koncertní sezony vystoupila celá řada vynikajících umělců, ale prostor byl věnován
také začínajícím interpretům a místním hudebníkům. Své nezastupitelné místo mají v
muzeu také koncerty vlašimského pěveckého souboru DECH a školní a absolventské
koncerty žáků vlašimské ZUŠ.
Pravidelně jsou mezi kulturně výchovnými akcemi muzea zastoupeny přednášky.
V roce 2007 jich muzeum uspořádalo celkem 14, a to jak v prostorách muzea ve Vlašimi a
v Benešově, tak také ve školách, obcích a dalších institucích.
Jako každoročně se Muzeum Podblanicka zapojilo také do pořádání nejrůznějších
akcí nadregionálního a mezinárodního charakteru, jako jsou Mezinárodní den památek,
festival Muzejních nocí, Dny evropského kulturního dědictví či Den Středočeského kraje.
V rámci těchto akcí připravilo pro své návštěvníky celou řadu doprovodných akcí.

Obr. 7 V rámci akce Muzejní noc sklidil
mimořádný ohlas noční koncert
Komorního Podblanického sdružení, který
proběhl v zámeckém parku a během
něhož byly na zeď bývalé zámecké
konírny promítány staré fotografie a
pohlednice dokumentující podobu
vlašimského zámku a parku na přelomu
19. a 20. století (foto A. Polesná).
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Dobrou spolupráci má muzeum se školami v regionu. Kromě běžné nabídky
prohlídek expozic a výstav a odborných exkurzí pro školní mládež se konaly i dvě
mimořádné akce. Především se jednalo o výtvarnou soutěž Malujeme s Poštovní
spořitelnou pro děti, žáky a studenty z mateřských, základních a středních škol v regionu.
Tuto soutěž organizovalo Muzeum Podblanicka ve spolupráci s Poštovní spořitelnou,
Středočeským krajem a městy Benešov, Vlašim a Votice. Do soutěže bylo přihlášeno 224
prací dětských výtvarníků ze 17 škol na téma Nejkrásnější místo na Podblanicku a 13.
prosince 2007 byly v obřadní síni vlašimského zámku v rámci slavnostního odpoledne
předány věcné ceny autorům vítězných prací. Dále v listopadu 2007 pomáhalo muzeum
technicky zajistit SOŠ a SOU Vlašim soutěž O pohár blanických rytířů.
Stranou pozornosti nezůstal pochopitelně ani Vlastivědný klub P.A.N. Vlasáka, se
kterým muzeum velmi úzce spolupracuje a pro jehož členy byl jako každoročně připraven
zájezd, tentokrát do západních Čech.

Počet koncertů
Počet návštěvníků koncertů
Počet přednášek
Počet návštěvníků
přednášek
Počet ostatních kulturně
výchovných akcí
Počet návštěvníků ostatních
kulturně výchovných akcí

Vlašim

Benešov

celkem

2

mimo
muzeum
2
387
3

23
1441
9
251

57

151

459

12

3

1

16

2405

21

44

2470

25
1828
14

Tab. 2 Návštěvnost kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka v roce 2007.

V měsíci dubnu byl Muzeem Podblanicka zorganizován aktiv pro obecní kronikáře
z Podblanicka, kde byly prezentovány především metodické a legislativní základy
kronikářské práce. Akce se zúčastnilo celkem 35 kronikářů. Muzeum i nadále
spolupracuje na poli kronikářství s obcemi regionu a nabízí jim svou metodickou a
odbornou pomoc. Provedlo aktualizaci adresáře obecních kronikářů v rámci které byly
osloveny všechny městské a obecní úřady v obvodu působnosti muzea se žádostí o
uvedení podkladů o kronikářích. Učinilo tak 74 z celkového počtu 115 samosprávných
úřadů.
Ediční činnost
Muzeum Podblanicka ve spolupráci se Státním okresním archivem v Benešově
připravilo v roce 2007 k vydání Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 44-47/2007.
Na základě usnesení redakční rady sborníku bylo přistoupeno k vydání „multičísla“, aby
byla překlenuta časová prodleva ve vydávání.
Ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP ve Vlašimi pokračovalo muzeum
ve vydávání vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem, konkrétně jeho XI. ročníku.
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Jak již bylo uvedeno výše, v rámci reinstalace expozice muzea „S přesnou muškou.
Tradice lovectví a zbrojařství“ byl vydán také doprovodný katalog.
Dále Muzeum Podblanicka vydalo v roce 2007 dva malotirážní tisky ve třech
jazykových mutacích.
Webové stránky muzea www.muzeumpodblanicka.cz jsou pravidelně měsíčně
aktualizovány a jsou zde poskytovány základní informace o nabídce muzea pro veřejnost.
Stránky navštívilo v roce 2007 celkem 12 112 návštěvníků.
Výzkumná činnost
V roce 2007 bylo zpracováno v rámci činnosti muzea celkem 7 vědeckovýzkumných
úkolů.
1) Průzkum současného hnízdního rozšíření ptactva v PR Podhrázský rybník. Celá
hnízdní sezona byla negativně ovlivněna nelegálními zásahy uvnitř rezervace, které byly
oznámeny příslušným pracovníkům oddělení ochrany přírody Krajského úřadu
Středočeského kraje. Dané podmínky se odrazily v počtu hnízdících vodních ptáků. Silný
úbytek postihl nejvíce roháče a lysky, méně ubylo rákosníků. Pozitivně působil daný stav
pouze pro bahňáky. Obnažené dno rybníka přilákalo několik párů kulíků říčních a čejek,
kteří zde vyhnízdili. Také v období migrace nebyl rybník využíván k zastávce v takové
míře jako obvykle. Ze zajímavých ptačích druhů, které zde byly pozorovány, je možno
uvést např. lžičáky pestré, bekasiny otavní, slučku malou či orlovce říčního. Při posledních
dvou návštěvách (listopad, prosinec) zjištěn na rybníku a v okolí ad orel mořský, který zde
bude asi zimovat.
2) Kontrola a ochrana hnízdišť ostřížů lesních. Byly kontrolovány hnízdní lokality
známé z minulých let, které ovšem byly neobsazeny. Naproti tomu se podařilo lokalizovat
teritoriálně se chovající pár ostřížů v blízkosti hranic CHKO Blaník a následně se podařilo
lokalizovat i jejich obsazené hnízdo. Jeho umístění sice neumožnilo přímou kontrolu, ale
následné návštěvy potvrdily úspěšnost hnízdění.
3) Pokračování pravidelné podzimní odchytové akce v okolí Postupic se
zaměřením na čeleď Pěnicovití. V těsné blízkosti hlavní odchytové linie se sice změnily
nepříznivě podmínky, přesto byl odchyt uspokojivý, ale odlišný u jednotlivých rodů.
Rákosníci se chytali standardně, rákosníci proužkovaní dokonce více než obvykle,
kroužkováni byli také 2 rákosníci velcí. Budníčci se kroužkovali mírně nadprůměrně,
v září chycený budníček menší nesl kroužek kroužkovací centrály v Maltě (Valletta).
Pěnice, jindy běžně zde chytané (zvláště pěnice černohlavé) protahovali
minimálně.Cvrčilek bylo pozorováno velmi málo ve srovnání s průměrným rokem,
nechytla se žádná.
4) Ťuhýk obecný – pokračování programu v rámci Skupiny pro výzkum
ťuhýkovitých. Nejdůležitějším sledovaným parametrem je počet hnízdících párů v přesně
sledované oblasti. Pro nedostatek času v období, kdy nastává vrchol fáze hnízdění
s mláďaty v hnízdě, došlo k tomu, že bylo provedeno okroužkování mláďat na hnízdě
(pull) pouze malém počtu.Odchyt plně vzrostlých ptáků byl naopak vysoký. V porovnání
s rokem 2006 došlo k nárůstu počtu hnízdících párů ťuhýka ve sledované oblasti o 8 %.
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Sledované území
Rozloha sledovaného území
Počet hnízdících párů
Přílet ťuhýků na hnízdiště
Odlet ťuhýků z hnízdiště
Počet nalezených hnízd
Počet kroužkovaných ťuhýků

obec Postupice (okres Benešov)
16 km2
52 až 56
28.4. 2007
3.10. 2007
10
mláďat na hnízdě 18
ostatních
43

Tab. 3 Sledované údaje v rámci programu Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých
(zpracoval Ing. Pavel Procházka).

5) Průběžný faunistický a floristický průzkum navštívených oblastí. Během tohoto
průzkumu bylo získáno větší množství dat, hlavně z ornitologie. Např. ve spolupráci s J.
Pokorným bylo poprvé prokázáno hnízdění strnadů lučních na Podblanicku. Pozorování
zpívajícího sedmihláska švitořivého v Postupicích 20. května 2007 je druhým výskytem
tohoto druhu na území ČR (poprvé r. 1865).
6) Farma čapí hnízdo. Na žádost ČSOP Vlašim byl proveden průzkum avifauny
rybníku Slavnič, sousedícího se statkem Dvůr Semtín a některých zemědělských pozemků
v okolí. Pro tuto lokalitu je zpracován záměr přestavby statku na rekreačně-vzdělávací
zařízení s agroturistikou. Zhodnocení ornitologického významu a omezující opatření byla
zpracována pro Posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
7) V dubnu 2007 provedlo muzeum ve spolupráci s Archeologickým ústavem
Akademie věd ČR a Správou chráněné krajinné oblasti Blaník geofyzikální průzkum
lokality středověkého zlatorudného mlýna na Hrajovickém potoce u Louňovic pod
Blaníkem. Pomocí geomagnetického a geoelektrického výzkumu se podařilo upřesnit
stávající poznatky o této lokalitě a připravit tak kvalitní podkladový materiál pro případný
další podrobný archeologický výzkum této lokality.
Kromě výše uvedených výzkumných projektů prováděli pracovníci muzea také
průběžný zoologický průzkum vybraných chráněných území, konkrétně lokalit Jezera na
Sedlčansku, Blanice Vlašimská (evropsky významná lokalita – součást Natury),
Holčovický potok a Dubský rybník u Vlčkovic (evropsky významná lokalita).
Organizační činnost
Od prosince 2007 zřídilo Muzeum Podblanicka nové pracovní místo, jehož
primárním zaměřením je edukační činnost a prezentace činnosti muzea. Na toto místo
nastoupila Mgr. Veronika Dvořáková.
Přepočtený stav pracovníků muzea je 13 pracovníků. Za jednotlivé objekty jsou
zodpovědní pracovníci: Vlašim – Vladimír Holba, Růžkovy Lhotice – Oldřich Jahodář,
Benešov – PhDr. Libuše Váňová. Za ekonomický úsek muzea zodpovídá Jaroslava
Štecherová.
V roce 2007 byla v muzeu provedena Finančním úřadem kontrola čerpání dotací
ISPROFIN za rok 2006. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dále proběhla v roce 2007 kontrola v muzeu OSSZ. Ani v rámci této kontroly
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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Ekonomické zajištění činnosti muzea
V roce 2007 hospodařilo muzeum s celkovým rozpočtem 7 285 577,- Kč.
Hospodářský výsledek byl 0,- Kč.
Příspěvek na provoz z rozpočtu Středočeského kraje
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace z jiných zdrojů
Příjmy z činnosti muzea
Ostatní příjmy
Celkové výnosy

6 673 151,- Kč
0,- Kč
85 000,- Kč
454 508,- Kč
72 918,- Kč
7 285 577,- Kč

Tab. 4 Struktura výnosů Muzea Podblanicka v roce 2007.

Náklady na sbírkový fond
Náklady na expoziční, výstavní a kulturně výchovnou
činnost
Náklady na ediční činnost
Mzdové náklady
Ostatní provozní náklady
Celkové náklady

273 352,- Kč
405 802,- Kč
70 526,- Kč
3 405 169,- Kč
3 127 728,- Kč
7 285 577,- Kč

Tab. 5 Struktura nákladů Muzea Podblanicka v roce 2007.

Technické zajištění činnosti muzea
V roce 2007 Muzeum Podblanicka neprovádělo žádnou velkou akci stavebního a
technického charakteru. Byly realizovány pouze akce menšího rozsahu, které byly
zaměřeny především na zlepšení podmínek návštěvnického provozu a posílení jeho
bezpečnosti. Z tohoto důvodu byly opraveny venkovní schodiště a zadláždění v areálu
zámku v Růžkových Lhoticích. V rámci reinstalací stávajících expozic a přípravy nové
expozice bylo provedeno ošetření dřevěných parketových podlah v areálu vlašimského
zámku.
Po zpřístupnění vlašimského zámeckého sklepení veřejnosti byla rozšířena
elektronická zabezpečovací signalizace i do těchto prostor.

Mgr. Radovan Cáder
ředitel Muzea Podblanicka
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Příloha č. 1
Přehled krátkodobých výstav Muzea Podblanicka v roce 2007
zámek Vlašim
termín

výstava

1.3. – 25.3.
31.3. – 23.4.
26.4. -13.5.
17.5. -3.6.
7.6. -2.9.
31.8. - 30.9.
6.9. - 30.9.
4.10.- 28.10.
1.11. - 25.11.

Sny a realita - obrazy – Robert Pleskač (Z,PŘ,M)
Tak a nebo jinak – obrazy Job.D.Grash, Lubomír Hejzlar (Z,PŘ,M)
Obor výtvarný ZUŠ Vlašim (Z,PŘ,M)
Šperky a obrazy Miluše Motyčková a Vladimír Motyčka (Z,PŘ,MV)
Podblanicko na pohlednicích - muzejní výstava (P,VS,D)
V4 regióny a jejich sídelní města – mezinárodní putovní výstava (P,PŘ,JJ)
V zajetí loutek – Jarmila Haldová (Z,PŘ,D)
Obrazy – Viktorie Chaloupková (Z,PŘ,M)
Když jehla a štětec tančí - I. Pěnkavová, D. Hulmáková, J. Petrásková

návštěvníci

1065
1696
10491

(Z,PŘ,MJ)

29.11.-30.12. A znovu vyšla hvězda – muzejní výstava (Z,VS,D)
celkem
10 výstav
pobočka Benešov
termín

výstava

17.4. – 19.5.
14.6. – 31.10.
22.11.-30.12.
celkem

Ptáci Dunajské delty (Z,PŘ,P)
Z roubených stavení (Z,VS,JJ)
S pastýři do Betléma (Z,VS,D)
3 výstavy

návštěvníci

123
458
1513
2094

SOkA v Benešově (ve spolupráci)
termín

výstava

návštěvníci

11.10.-11.11. Pohlednice z Podblanicka (P,VS,D)
celkem
1 výstava

271
271

Ochrana Fauny Votice (ve spolupráci)
termín

výstava

návštěvníci

2.12. – 12.1. Betlémy (Z,VS,D)
celkem
1 výstava

neuvedeno
neuvedeno

Gymnázium v Benešově
termín

výstava

návštěvníci

15.9. - 31.12. Výstava u příležitosti 100. výročí postavení budovy gymnázia
(Z,VS,A) – počet návštěvníků uvádí pouze odhad při slavnostním zahájení
výstavy

celkem

1 výstava

250
250

celkem

16 výstav

13106

Z(základní), P(putovní), VS(vlastní sbírky), PŘ(převzaté), A(architektura), M(malba), G(grafika), S
(sochařství), F(fotografie), D(umělecké řemeslo, desing, užité umění), MV(mezioborové výtvarné), MJ
(mezioborové jiné), JJ(jednooborové jiné)
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122
636
1607
722
2635
409
920
679

Příloha č. 2
Přehled přednášek Muzea Podblanicka v roce 2007
zámek Vlašim
termín přednáška

posluchači

9.1. PhDr. Ivana Preislerová – Architektonické památky na Podblanicku
14.2. Ing.Jindřich Hýkel – Vyrobeno v kapslovně
13.3. Studentky Gymnázia : Kamila Brázdová- Kramářské písně a tisky
Lenka Procházková - Historie obce Kondrac
10.4. PhDr. Čestmír Císař – Českoslovenští presidenti
15.5. PhDr. Ivana Preislerová – Architektura na Podblanicku II
11.9. František Kavka – Počátky železnice na Podblanicku
9.10. RNDr. Pavel Vašák - Příroda a historie Chorvatska a Černé Hory
13.11. doc.PhDr.Josef Haubelt – W.A.Mozart a svobodní zednáři
11.12. PhDr. Jindřich Nusek - Říšská kauza Strauss
celkem 9 přednášek

30
44
36
36
16
31
22
20
16
251

pobočka Benešov
termín přednáška

posluchači

3.10. PhDr. Libuše Váňová – Historie Benešova a okolí
1.11. PhDr. Libuše Váňová – Benešov za třicetileté války
celkem 2 přednášky

42
15
57

mimo muzeum
termín přednáška

posluchačů

24.1. PhDr. Libuše Váňová – Týnecká kamenina (SZŠ Benešov)
9.6. Mgr.Radovan Cáder – Vystěhované Neveklovsko (Obec Krňany)
5. 9. PhDr. Jindřich Nusek - Mistr Martin z Vlašimě, teolog jagellonské éry
(Domov důchodců ve Vlašimi - Poskytovatel sociálních služeb)
celkem 3 přednášky

62
151

přednášky celkem

459

14 přednášek

13

49
40

Příloha č. 3
Přehled koncertů Muzea Podblanicka v roce 2007
Koncerty pořádané muzeem ve vlašimském zámku
termín

koncert

18.1.
15.2.
15.3.
18.4.
10.5.
7.6.
7.6.
20.9.
18.10.
8.11.
21.12.
celkem

Lyra da camera
Trio Bohemia
Lubomír Malý, Věra Hájková
Italské a španělské písně – Jakub Pustina
Trio Sírius
Jiří Pazour
Podblanické komorní sdružení
Instrumental tandem – tango nuevo
Lubomír Havlák - Dva švagři
Apollon kvartet
Vánoční koncert - Podblanické komorní sdružení
11 koncertů

posluchači

42
43
45
50
34
74
85
29
100
33
74
609

Koncerty, na kterých se muzeum pořadatelsky spolupodílelo
termín

koncert

20.3.
20.4.
25.4.
16.5.
22.5.
29.5.
30.5.
31.5.
2.6.
22.6.
23.9.

26.12.
celkem

Koncert žáků ZUŠ
Markéta a Lazarové
Absolventský koncert ZUŠ ve Vlašimi
Absolventský koncert ZUŠ Vlašim
Koncert Decháček
Koncert ZUŠ
Koncert ZUŠ
Koncert ZUŠ
Koncert DECH v RL
Letní koncert Dech
Podblanické komorní sdružení
v rámci dne otevřených dveří DIAKONIE
Koncert ZUŠ
Koncert Pěveckého sboru DECH
na nádvoří zámku ve Vlašimi
Koncert Sbor církve bratrské
14 koncertů

306
57
1219

celkem

25 koncertů

1828

4.12.
25.12.

posluchači

14

84
32
87
54
108
52
48
73
81
121
43
73

Příloha č. 4
Přehled vernisáží výstav Muzea Podblanicka v roce 2007
Vernisáže výstav
zámek Vlašim
termín

výstava

21.3.
29.3.
26.4.
17.5
7.6.
30.8.
6.9.
4.10.
1.11.
29.11.
celkem

Expozice Přesnou muškou
Tak a nebo jinak – obrazy Job.D.Grash, Lubomír Hejzlar
Obor výtvarný ZUŠ Vlašim
Šperky a obrazy Miluše Motyčková a Vladimír Motyčka
Podblanicko na pohlednicích - muzejní výstava
V4 regióny a jejich sídelní města – mezinárodní putovní výstava
Vzajetí loutek – Jarmila Haldová
Obrazy – Viktorie Chaloupková
Šikovné ruce – textil I. Pěnkavová, D. Hulmáková, J. Petrásková
A znovu vyšla hvězda – muzejní výstava
10 vernisáží výstav

návštěvníci

47
115
118
68
73
29
36
57
138
147
828

pobočka Benešov
termín

výstava

22.11.
celkem

S pastýři do betléma
1 vernisáž výstavy

návštěvníci

87
87

Ochrana Fauny Votice (ve spolupráci)
termín

výstava

2.12.
celkem

Betlémy
1 vernisáž výstavy

celkem

12 vernisáží

návštěvníci

32
32
947
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Příloha č. 5
Přehled ostatních kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka v roce 2007
termín

akce

1 .4.

Udělení titulu Blanický rytíř, spolupráce
s Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi
Aktiv kronikářů Vlašim
Vstup zdarma do expozic Muzea Podblanicka u příležitosti
Mezinárodního dne památek a sídel 18. 4 .
Aktiv kronikářů Benešov
Májové slavnosti - akční vstupné
Seminář: Trestní odpovědnost zdravotníků
Zájezd členů Vlastivědného klubu
Zámecká muzejní noc
Hejtmanský den – otevření sklepení
Dny evropského kulturního dědictví Vlašim
Beseda k výstavě loutek /Hanusová/
Den Středočeského kraje
Akce SOŠ a SOU Vlašim soutěž
O pohár blanických rytířů
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Nejkrásnější místo na Podblanicku

18.4.
22. 4.
25.4.
1.5.
28.5.
2.6.
7.6.
18.6.
8. - 9.9.
20.9.
28.10.
14. – 16.11.
13.12.

celkem

návštěvníci

16 ostatních kulturně výchovných akcí

16

96
14
68
21
1018
42
44
308
139
232
27
142
206
113
2470

Příloha č. 6

Meziroční porovnání návštěvnosti Muzea Podblanicka
za roky 2006 a 2007
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Počet návštěvníků
expozic a výstav
Počet návštěvníků
kulturně výchovných akcí
Celkový počet
návštěvníků muzea

