ZPRÁVA O ČINNOSTI
MUZEA PODBLANICKA
ZA ROK 2008

Muzeum Podblanicka – příspěvková organizace Středočeského kraje

I. Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti
I.1. Péče o sbírkový fond
Sbírkový fond Muzea Podblanicka byl v roce 2008 rozšířen o 1 594 inventárních
položek přírůstků. Celkem tedy čítal 37 859 inventárních položek. V souladu s platnou
legislativou byla provedena aktualizace zápisu v Centrální evidenci sbírek Ministerstva
kultury ČR k 15. květnu a 15. listopadu 2008.
Mezi nově zakoupené akvizice, které rozšířily v roce 2008 sbírky muzea, patří
výtvarná díla autorů Jana Dvořáka, Petra Minky, Anny Roškotové či Svatopluka Zapletala.
Z celkového počtu nově získaných přírůstků připadlo 817 položek na dary, které věnovalo
muzeu celkem 18 dárců.
V roce 2008 bylo přistoupeno k několika rozsáhlejším restaurátorským počinům.
Bylo dokončeno náročné restaurování tzv. Šounova betlému, když byly zrestaurovány
všechny polychromované dřevěné architektonické prvky, základové desky a textilní
doplňky betlému. Kompletní zrestaurovaný betlém byl veřejnosti představen ve
vlašimském zámku během vánoční výstavy muzea „Stromek vyšňořený – Z historie
vánočních ozdob“.

Obr. 1 Restaurovaný tzv. Šounův
betlém ze sbírek muzea (foto
V. Hanusová, archiv Muzea
Podblanicka).

Dále byly restaurovány celkem čtyři obrazy náležející do sbírek muzea. Především
šlo o dvě olejomalby z 18. století s portréty významných piaristů - P. Glyceria
Landrianiho de Cristo (rozměr obrazu 72,5 x 115,5 cm, invc. 1247) a P. Paula ab
Assumptione Beatae Mariae Virginis (rozměr obrazu 133 x 190,5 cm, invc. 1246), které
mají vztah k benešovské piaristické koleji. Na restaurování těchto obrazů se finančně
podílelo město Benešov. Oba zrestaurované obrazy budou v průběhu roku 2009 vystaveny
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v expozičních prostorách muzea v Benešově, kde bude část expozic nově věnována
působení piaristického řádu v tomto městě. Dále byly restaurovány nedatovaná barokní
olejomalba „Sv. Pavel“ (rozměr obrazu 73,5 x 57,5 cm, invc. 1255) a olejomalba z 18.
století „Kristus na kříži“ (rozměr obrazu 59 x 42 cm, invc. 3559).

Obr. 2 Restaurovaný obraz ze sbírek muzea
„P. Glycerius Landriani de Cristo“
(foto archiv Muzea Podblanicka).

Obr. 3 Restaurovaný obraz ze sbírek muzea
„P. Paulus ab Assumptione Beatae Mariae Virginis“
(foto archiv Muzea Podblanicka).

Obr. 4 Restaurovaný obraz ze sbírek muzea
„Kristus na kříži“ (foto archiv Muzea
Podblanicka).

Obr. 5 Restaurovaný obraz ze sbírek muzea
„Sv. Pavel“ (foto archiv Muzea Podblanicka).

Mimo obrazů došlo v roce 2008 k velmi náročnému restaurování barokního
intarzovaného klekátka (invc. 31 551) a k první etapě restaurování intarzované skříně
stojacích hodin pocházejících z původního mobiliáře vlašimského zámku (invc. sine).
Zároveň prošlo konzervátorskými zásahy dalších 119 sbírkových předmětů
určených pro výstavní a expoziční činnost muzea.
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Obr. 6 Restaurované barokní intarzované klekátko
ze sbírek muzea (foto archiv Muzea Podblanicka).

Sbírky muzea byly i v roce 2008 elektronicky katalogizovány a probíhala jejich
elektronická dokumentace v sbírkovém evidenčním programu muzea. K 31. prosinci 2008
bylo prostřednictvím digitální fotodokumentace zpracováno celkem 16 457 sbírkových
předmětů, tj. více jak 43 % sbírkového fondu. V roce 2008 bylo také zrevidováno celkem
2 842 inventárních položek sbírkového fondu.
V roce 2008 došlo k fyzické inventuře části knihovního fondu – muzejní
badatelské knihovny. V rámci inventarizace došlo k vyřazení celkem 516 evidenčních
položek. Knihovní fond muzea byl v tomto roce rozšířen o 194 nových knihovních
položek a čítal k 31. prosinci 2008 celkem 25 014 knihovních jednotek. I nadále je
pokračováno v převodu katalogu knihovny do počítačové evidence.
Fotoarchiv muzea byl obohacen o 179 nových přírůstků. Také on je postupně
převáděn do systému elektronické evidence.
Knihovna a fotoarchiv muzea ve sledovaném roce vykázaly 160 badatelských
návštěv.
I.2. Výstavní a kulturně výchovná činnost
V roce 2008 zpřístupňovalo Muzeum Podblanicka návštěvníkům celkem sedm
stálých expozic – expozice Zámecké parky a historie zámku Vlašim, Příroda Podblanicka,
S přesnou muškou. Tradice lovectví a zbrojařství a Tajemství zámeckého 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 Město pod věží aneb Vlašim na
dlani, která je součástí zámecké věže.
V roce 2008 uspořádalo Muzeum Podblanicka také 13 krátkodobých výstav (viz
Příloha č. 1) a na přípravě dvou dalších výstav se organizačně spolupodílelo. Značnou
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pozornost a ohlas mezi návštěvníky vzbudila například výstava Doteky orientu, která byla
v letních měsících instalována ve vlašimském zámku a seznámila návštěvníky s předměty
ze sbírek muzea, které přímo pochází z Orientu nebo jím byly inspirovány.

Obr. 7,8 Výstava „Doteky Orientu“ (foto V. Hanusová, archiv Muzea Podblanicka).

Tradičně se velké oblibě těšila také předvánoční výstava ve vlašimském zámku
věnovaná tentokrát vánočním ozdobám a nazvaná „Stromek vyšňořený – Z historie
vánočních ozdob“. Příjemným zvykem se již v posledních letech staly každoroční výstavy,
které muzeum spolupořádá se Státním okresním archivem v Benešově a které bývají
většinou instalovány v prostorách benešovského archivu. V roce 2008 se konkrétně
jednalo o výstavy Slavné osobnosti ve fondech středočeských archivů a Staré mapy –
historická paměť krajiny. Již tradičně byla také v roce 2008 uspořádána ve výstavních
prostorách vlašimského zámku výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vlašim.

Obr. 9 Výstava „Stromek vyšňořený – Z historie
vánočních ozdob“ (foto V. Hanusová, archiv
Muzea Podblanicka).

Obr. 10 Na výstavě „Stromek vyšňořený – Z historie
vánočních ozdob“ si mohly dětští návštěvníci
vyzkoušet zdobení perníčků. (foto V. Hanusová,
archiv Muzea Podblanicka).

5

Obr. 11 Výstava ZUŠ Vlašim (foto V. Hanusová,
archiv Muzea Podblanicka).

Počet krátkodobých
výstav
Počet návštěvníků
krátkodobých
výstav
Počet vernisáží
Počet návštěvníků
vernisáží

Obr. 12 Výstava prací manželů Švarcových (foto
V. Hanusová, archiv Muzea Podblanicka).

Vlašim

Benešov

Růžkovy
Lhotice

mimo
muzeum

celkem

9

3

1

2

16

8 681

- *)

- *)

829

9 510

8

1

1

2

12

705

48

36

79

868

Tab. 1 Návštěvnost krátkodobých výstav Muzea Podblanicka v roce 2008.
Pozn. *) Výstavy pořádané v pobočkách muzea v Benešově a Růžkových Lhoticích jsou instalovány
v prostorách expozic a proto nejsou návštěvníci těchto výstav evidováni zvlášť, ale pouze souhrnně
v rámci návštěvnosti expozic muzea.

V rámci kulturně výchovné činnosti uspořádalo muzeum v roce 2008 celkem 69
akcí. Největší zájem veřejnosti se, jako již tradičně, soustředil na 13 koncertů, které se
konaly v rámci pravidelné koncertní sezóny Muzea Podblanicka ve vlašimském zámku.
Dále se muzeum pořadatelsky spolupodílelo na pořádání dalších 13 dalších koncertů. V
rámci koncertní sezony vystoupila celá řada vynikajících a známých umělců (např. Felix
Slováček, Jana Koubková či Zuzana Lapčíková) a hudebních těles (např. Ensemble
Martinů, Graffovo kvarteto, České trio), ale prostor byl věnován také mladým
talentovaným interpretům (např. Jakub Pustina, Ondřej Valenta). Své nezastupitelné místo
mají v muzeu také koncerty vlašimského pěveckého souboru DECH a školní a
absolventské koncerty žáků vlašimské ZUŠ (viz Příloha č. 3).
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Obr. 13, 14 V rámci Zámecké muzejní noci pořádané muzeem ve Vlašimi 12.6. 2008 bylo pro příznivce
hudby uspořádán „JAZZový koncert Jany Koubkové a Tria Vojtěcha Eckerta a zejména pro děti pak
divadelní vystoupení šermířské skupiny s názvem „Kříž a půlměsíc“. (foto V. Hanusová, archiv Muzea
Podblanicka).

Pravidelně jsou mezi kulturně výchovnými akcemi muzea zastoupeny přednášky a
edukační programy. V roce 2008 jich muzeum uspořádalo celkem 19, a to jak v prostorách
muzea ve Vlašimi a v Benešově, tak také ve Státním okresním archivu v Benešově, obcích
a dalších institucích (viz Příloha č. 2).
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. 15 Muzeum připravilo v rámci Dne
Středočeského kraje 28.10. 2008 pro své
návštěvníky zajímavý program (foto
Hanusová, archiv Muzea Podblanicka).

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 akce se
širším zaměřením. V roce 2008 proběhl již druhý ročník výtvarné soutěže „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
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spořitelnou, Středočeským krajem a městy Benešov, Vlašim a Votice. Do soutěže bylo
přihlášeno 209 prací dětských výtvarníků z 10 škol na téma Minulost malovaná a 11.
prosince 2008 byly v obřadní síni vlašimského zámku v rámci slavnostního odpoledne
předány věcné ceny autorům vítězných prací. Všechny práce zaslané do soutěže pak byly
vystaveny ve vlašimském zámku na přelomu ledna a února 2009. Dále v listopadu 2008
pomáhalo muzeum technicky zajistit SOŠ a SOU Vlašim soutěž O pohár blanických
rytířů (viz Příloha č. 5).

Obr. 15 Slavnostní vyhlášení
vítězů výtvarné soutěže Malujeme
s Poštovní spořitelnou (foto Hanusová,
archiv Muzea Podblanicka).

Stranou pozornosti nezůstal pochopitelně ani Vlastivědný klub P.A.N. Vlasáka, se
kterým muzeum velmi úzce spolupracuje. Pro jeho členy je každoročně připravován
poznávací zájezd. V roce 2008 byly uspořádány pro velký zájem členů klubu zájezdy dva,
a sice do západních Čech.
I v roce 2008 byla poskytována metodická pomoc obecním kronikářům v regionu
působnosti muzea.

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

Vlašim

Benešov

25
1768
12

2

mimo
muzeum
1
276
5

280

63

177

520

12

2

2

16

1550

62

73

1685

Tab. 2 Návštěvnost kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka v roce 2008.
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celkem
26
2044
19

Muzeum Podblanicka je zapojeno do projektu Kraj Blanických rytířů, úzce
spolupracuje s místní samosprávou, 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.
Návštěvnost Muzea Podblanicka v roce 2008 činila celkem 16 674 návštěvníků,
přičemž expozice a výstavy muzea navštívilo 12 812 návštěvníků, akcí muzea pořádaných
v rámci kulturně výchovné činnosti se zúčastnilo celkem 3 862 návštěvníků.
I.3. Ediční činnost
Muzeum Podblanicka ve spolupráci se Státním okresním archivem v Benešově
vydalo v roce 2008 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. Redakční radu Sborníku vlastivědných prací
z Podblanicka v roce 2008 opustila na vlastní žádost paní Slávka Rýdlová, za nového
člena redakční rady byl zvolen PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

Obr. 16 Obálka Sborníku vlastivědných
prací z Podblanicka 44 – 47/2007

Obr. 17 Obálka časopisu Pod Blaníkem
ročník XII, číslo 2

Ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP ve Vlašimi pokračovalo muzeum
ve vydávání vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem, konkrétně jeho XI. ročníku.
V samém závěru roku se muzeum podílelo jako spoluvydavatel s Podblanickým
ekocentrem ČSOP ve Vlašimi na vydání publikace Richard Dušek – Ze staré Vlašimě,
která vyšla jako 13. samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem.
Webové stránky muzea www.muzeumpodblanicka.cz prošly novou grafickou
úpravou, jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a v jejich rámci jsou poskytovány
základní informace o nabídce muzea pro veřejnost.
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I.4. Výzkumná činnost
V roce 2008 bylo zpracováno v rámci činnosti muzea celkem 7 vědeckovýzkumných
úkolů.
1) Průzkum současného hnízdního rozšíření ptactva v PR Podhrázský rybník.
Rybník byl od prvního pozorování na nižším stavu vodní hladiny. Porosty orobince byly
na vodě jen z menší části. Tento stav trval až do letních měsíců a negativně ovlivnil
početnost hnízdících vodních ptáků. Zároveň došlo k redukci litorálních porostů asi o
jednu třetinu v pásu u volné vodní hladiny. Dalším rušivým faktorem bylo občasné
využívání rybníka k windsurfingu během letních měsíců. Negativně se projevil také počet
podzimních honů na kachny. Celkový stav hnízdícího ptactva tak byl odrazem shora
uvedených okolností. V době tahu byly zjištěny negativní kvantitativní i kvalitativní
změny.
2) Kontrola a ochrana hnízdišť ostřížů lesních. Všechna hnízdiště z minulých let
byla neobsazena. Ptáky se nepodařilo objevit ani v okolí hnízdišť přes opakovanou
kontrolu. Jako každý rok, tak i tentokrát byl ostříž několikrát pozorován v širším okolí
CHKO Blaník. Jediná nadějná situace s možností objevit hnízdiště byla zřejmě zmařena
zničením hnízda za silné vichřice v druhé polovině června. Po této události nikde v okolí
sledované lokality již ostříž nebyl viděn.
3) Pokračování pravidelné podzimní odchytové akce v okolí Postupic se
zaměřením na čeleď Pěnicovití. Již druhým rokem odchyt negativně ovlivňuje zřízený
zásyp pro vysazené kachny na břehu rybníka Klen. Jedna odchytová linie se nachází právě
v těsné blízkosti mysliveckého zařízení. Ptáků protahovalo obecně málo. Rákosníků
proužkovaných se chytlo jen několik, pozorován byl také jen několikrát. Rákosník velký se
chytil na počátku akce, začátkem srpna, poté již nebyl ani pozorován. Velmi slabý byl
průtah u všech pěnic, dokonce i pěnic černohlavých. Budníčků menších výrazně ubylo,
což se projevilo na silném úbytku kroužkovaných ptáků. Obdobná situace u budníčků byla
zjištěna i jinde ve středních Čechách. Cvrčilek bylo méně ve srovnání se standardní
situací, ale více než v předchozím roce. Několik cvrčilek zelených a říčních bylo
kroužkováno. Cvrčilka slavíková nebyla zastižena.
4) Ťuhýk obecný – pokračování programu v rámci Skupiny pro výzkum
ťuhýkovitých. V distribuci ťuhýků nastaly menší změny proti roku 2007. Jádrové území
obsadil menší počet párů, naopak podél okraje pole s rozptýlenými křovinami, kde v tomto
roce byl zaset jetel, došlo k navýšení hnízdících párů. Celkový počet byl nakonec na stejné
úrovni. Plně vzrostlých ptáků bylo okroužkováno nejvíce ze Skupiny pro výzkum
ťuhýkovitých. Částečně to byli staří ptáci na hnízdišti, dále mladí ptáci po vyvedení
z hnízda a v měsíci září migrující ptáci cizího původu. Zaznamenán byl jeden kontrolní
odchyt: starý samec byl kontrolován po roce na stejném místě (hnízdící). Poprvé byl
pozorován útok mladého ťuhýka na šídlo (v září). U ťuhýků šedých byla podobná situace
jako v roce 2007. Na různých místech Podblanicka byly zjištěny v hnízdní době pouhé 3
páry.
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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
5. 5. 2008
5. 10. 2008
16
mláďat na hnízdě 23
ostatních
35

Tab. 3 Sledované údaje v rámci programu Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých za rok 2008
(zpracoval Ing. Pavel Procházka).

5) Průběžný faunistický a floristický průzkum navštívených oblastí. Poprvé na
Podblanicku zastiženy vlhy pestré. U Českého Šternberka pozorována leucistní sýkora
modřinka, sbírající potravu v pobřežních porostech řeky. Během jarní migrace pozorováni:
dudek chocholatý, linduška horská, poštolka rudonohá, linduška úhorní. Na podzim např.
sokol stěhovavý, linduška horská, poštolka rudonohá, linduška rudokrká. V hnízdní době
zjištěn strakapoud jižní. V září na rybníku Baba morčák chocholatý.
6) Studium pramenů a literatury spojených s držiteli Vlašimi a dalších panství
v regionu. (Navázána spolupráce s Tiroler Landesarchiv v Innsbrucku, konzultace s Dr. M.
Preinfalkem - Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU v Ljubljaně, ad.).
7) Zapojení Muzea Podblanicka do projektu dokumentace a hodnocení moderní
architektury na území bývalého okresu Benešov. Projekt realizuje NPÚ – ÚOP středních
Čech.
I.5. Organizační činnost
V červenci 2008 ukončila svou činnost v Muzeu Podblanicka Mgr. Veronika
Dvořáková, která připravovala edukační činnost muzea a podílela se na přípravě
prezentace činnosti muzea. Na toto místo nastoupila v září 2008 Eva Broncová.
Přepočtený stav pracovníků muzea je 13,6 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.
I.6. Ekonomické zajištění činnosti muzea
V roce 2008 hospodařilo muzeum s celkovým rozpočtem 7 534 377,- Kč.
Hospodářský výsledek byl 0,- Kč.
Příspěvek na provoz z rozpočtu Středočeského kraje
Ostatní příspěvky z rozpočtu Středočeského kraje
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace z jiných zdrojů
Příjmy z hlavní činnosti muzea
Ostatní příjmy
Celkové výnosy
Tab. 4 Struktura výnosů Muzea Podblanicka v roce 2007.
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6 700 000,- Kč
90 000,- Kč
0,- Kč
95 000,- Kč
445 125,- Kč
204 252,- Kč
7 534 377,- Kč

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

344 815,- Kč
237 562,- Kč
155 047,- Kč
3 499 902,- Kč
3 297 051,- Kč
7 534 377,- Kč

Tab. 5 Struktura nákladů Muzea Podblanicka v roce 2008.

I.7. Technické zajištění činnosti muzea
V roce 2008 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.

Mgr. Radovan Cáder
ředitel Muzea Podblanicka
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Příloha č. 1
Přehled krátkodobých výstav Muzea Podblanicka v roce 2008
zámek Vlašim
termín

výstava

8.1. – 1.2.
6.3. – 6.4.
10.4.-11.5.
15.5.-8.6.
12.6.-7.9.
11.9.-5.10.
9.10.-2.11.
6.11.-23.11.
27.11.- 31.12.
celkem

Malujeme s poštovní spořitelnou (Z,PŘ,M)
Grafika - Petr Minka (Z,PŘ,G)
Obrazy manželů Svobodových (Z,PŘ,MV)
Obor výtvarný ZUŠ Vlašim (Z,PŘ,M)
Doteky Orientu - (Z,VS,MJ)
Obrazy a grafika - Svatopluk Zapletal (Z,PŘ,MV)
Obrazy a ilustrace manželů Švarcových (Z,PŘ,MV)
Obrazy - Jan Dvořák (Z,PŘ,M)
Stromek vyšňořený - Z historie vánočních ozdob (Z,VS,D)
9 výstav

návštěvníci

241
589
588
841
3300
391
880
523
1328
8681

pobočka Benešov
termín

výstava

18.3.-26.4.
5.8.-13.9.
29.11.-31.12.
celkem

Velikonoční zastavení (Z,VS,MJ)
neuvedeno
Egypt – výstava fotografií R. Honse (Z,PŘ,F)
neuvedeno
Šperk – secesní šperky V. Maška (Z,PŘ,D)
neuvedeno
3 výstavy
protože byly výstavy instalovány v prostorách expozice pobočky

návštěvníci

muzea, jsou jejich návštěvníci zahrnuti v počtu návštěvníků expozic

pobočka Růžkovy Lhotice
termín

výstava

návštěvníci
neuvedeno

24.5.
celkem

Oldřich Jahodář - Dříví z lesa (Z,PŘ,S)
1 výstava
protože byla výstava instalována v prostorách expozice pobočky

muzea, jsou jejich návštěvníci zahrnuti v počtu návštěvníků expozic

SOkA v Benešově (ve spolupráci)
termín

výstava

návštěvníci

14.5-27.6.
Slavné osobnosti ve fondech středočeských archivů (P,PŘ,JJ)
22.10.-12.12. Staré mapy – historická paměť krajiny (P,PŘ,JJ)
celkem
2 výstavy

320
509
829

celkem

9510

15 výstav

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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Příloha č. 2
Přehled přednášek a edukačních programů Muzea Podblanicka v roce 2008
zámek Vlašim
termín

přednáška

posluchači

8.1. František Kavka - Pára nesyčela
12.2. PhDr. Libuše Váňová - Betlémy – tradičně i jinak
13.3. Studentky Gymnázia - Olga Svatoňová: Jaroslav Pouzar
Yveta Kuklová: Radošovice
8.4. Studentky Gymnázia - Klára Setničková: Válečné hroby na Vlašimsku,
Jana Budková: Škola v Chotýšanech
13.5. Ing. Pavel Procházka – Ornitologické zajímavosti z Podblanicka
4.9. Mgr. Veronika Hanusová a Eva Broncová – edukační program pro MŠ
Sídliště Vlašim - povídání o zámku a osobnostech Vlašimi
9.9. Ing. Václav Zemek - Tajemství Zlatodolu
23.9. Mgr. Veronika Hanusová a Eva Broncová – edukační program pro
ZŠ Jankov (9. třída) - Historie vlašimského zámeckého parku
25.9. Mgr. Veronika Hanusová a Eva Broncová – edukační program pro
ZŠ Jankov (9. třída) - Historie vlašimského zámeckého parku
14.10. RNDr. Pavel Vašák - Z přírody a kultury Jižní Afriky
11.11. Mgr. Michal Sejk - Neštětická hora v průběhu staletí
12.12. MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc. – Rumunsko- Dunajská delta
celkem
12 přednášek a edukačních programů

39
12
32
36
17
24
22
11
10
33
22
22
280

pobočka Benešov
termín přednáška

posluchači

7.7. PhDr. Libuše Váňová – Osudy sakrální architektury v Benešově
8.7. PhDr. Libuše Váňová – Dějiny Muzea Podblanicka
celkem
2 přednášky

40
23
63

mimo muzeum
termín přednáška

posluchačů

23.2. PhDr. Libuše Váňová – Historie města Benešov do 18. stol.
(ČČK Benešov)
49
17.7. PhDr. Libuše Váňová – Historické památky Týnce n. Sáz. (Týnec n. S.) neuvedeno
5.11. prof. Ing. Bohuslav Veverka - Staré mapy – historická paměť krajiny
60
23.11. Mgr. Radovan Cáder – Vystěhované Neveklovsko (Obec Netvořice)
28
15.12. PhDr. Libuše Váňová – Betlémy (Ochrana fauny Votice)
40
celkem
5 přednášek
177
přednášky a programy celkem

19 přednášek
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Příloha č. 3
Přehled koncertů Muzea Podblanicka v roce 2008
Koncerty pořádané muzeem ve vlašimském zámku
termín

koncert

posluchači

17. 1. Jan Škrdlík, Renata Ardaševová
5.2. Felix Slováček, Boris Krajný
21.2. Ensemble Martinů a Alfred Strejček
20.3. Robert Pacourek , Michal Rezek
17.4. Jakub Pustina, Jan Šťáva , Richard Pohl
14.5. Musica Dolce Vita
12.6. JAZZový koncert Jana Koubková a Trio Vojtěcha Eckerta
18.9. Graffovo kvarteto
16.10. Trio Lyrico
28.10. Jiří Valenta, Ondřej Valenta
20.11. České trio
11.12. Ensemble Martinů – výchovný koncert pro mateřské školy
11.12. Zuzana Lapčíková a Q VOX
celkem
13 koncertů

51
125
60
38
75
45
97
45
105
42
57
120
124
994

Koncerty, na kterých se muzeum pořadatelsky spolupodílelo
termín

koncert

posluchači

5.2. Koncert žáků ZUŠ Vlašim
2.3. Koncert žáků ZUŠ Vlašim
23.4. Absolventský koncert ZUŠ Vlašim
29.4. Absolventský koncert ZUŠ Vlašim
21.5. Absolventský koncert ZUŠ Vlašim
27.5. Koncert žáků ZUŠ Vlašim
29.5. Absolventský koncert ZUŠ Vlašim
4.6. Koncert žáků ZUŠ Vlašim
18.11. Koncert učitelů ZUŠ Vlašim
4.12. Koncert v rámci festivalu Podblanický Hudební podzim
10.12. Koncert žáků ZUŠ Vlašim
25.12. Koncert Pěveckého sboru DECH na nádvoří zámku ve Vlašimi
26.12. Koncert Sboru církve bratrské
celkem
13 koncertů

18
54
62
68
57
55
67
64
108
76
77
276
68
1050

celkem

2044

26 koncertů
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Příloha č. 4
Přehled vernisáží výstav Muzea Podblanicka v roce 2008
Vernisáže výstav
zámek Vlašim
termín

výstava

6.3.
10.4 .
15.5.
12.6.
11.9 .
9.10 .
6.11.
27.11.
celkem

Grafika - Petr Minka
Obrazy manželů Svobodových
Obor výtvarný ZUŠ Vlašim
Doteky Orientu
Obrazy a grafika - Svatopluk Zapletal
Obrazy a ilustrace manželů Švarcových
Obrazy - Jan Dvořák
Stromek vyšňořený - Z historie vánočních ozdob
8 vernisáží výstav

návštěvníci

68
154
72
63
85
44
157
62
705

pobočka Benešov
termín

výstava

29.11.
celkem

Šperk – secesní šperky V. Maška
1 vernisáž výstavy

návštěvníci

48
48

pobočka Růžkovy Lhotice
termín

výstava

24.5.
celkem

Oldřich Jahodář - Dříví z lesa
1 vernisáž výstavy

návštěvníci

36
36

SOkA v Benešově (ve spolupráci)
termín

výstava

13.5-27.6.
21.10.
celkem

Slavné osobnosti ve fondech středočeských archivů
Staré mapy – historická paměť krajiny
2 vernisáže výstavy

návštěvníci

celkem

12 vernisáží

44
35
79
868
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Příloha č. 5
Přehled ostatních kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka v roce 2008
termín

akce

návštěvníci

kulturně výchovné akce nezapočítané do návštěvnosti expozic a výstav
21.3. udělení titulu Blanický rytíř, spolupráce
s Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi
25.3. Beseda studentů k výstavě s p. Minkou
18. 4. Mezinárodní den památek a sídel (akční vstupné 10,- Kč)
1.5. Májové slavnosti (akční vstupné 10,- Kč)
3.5. Vítání ptačího zpěvu
18.5. Mezinárodní den muzeí (akční vstupné 10,- Kč)
24.5. Zájezd Vlastivědného klubu P.A.N. Vlasáka
12.6. Zámecká muzejní noc
- vstup zdarma
12.7. Divadelní představení Don Quijote de la mAncha
20.9.-21.9. Dny evropského dědictví (akční vstupné 10,- Kč)
20.9. Zájezd Vlastivědného klubu P.A.N. Vlasáka
5.10. Festival ptactva
28.10. Den Středočeského kraje - vstup zdarma
22.11. Kurz ultrazvukového vyšetření
25.11.–27.11. Akce SOŠ a SOU Vlašim soutěž O pohár blanických rytířů
11.12. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Malujeme s Poštovní spořitelnou
celkem

16 ostatních kulturně výchovných akcí
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59
48
101
313
27
67
36
263
38
150
37
35
135
67
226
83
1685

Příloha č. 6
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