ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA ZA ROK 2009
I. Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti
I.1. Péče o sbírkový fond
Sbírkový fond Muzea Podblanicka byl v roce 2009 rozšířen o 871 inventárních
poloţek přírůstků. Celkem tedy čítal 38 730 inventárních poloţek. V souladu s platnou
legislativou byla provedena aktualizace zápisu v Centrální evidenci sbírek Ministerstva
kultury ČR k 15. květnu a 15. listopadu 2009.
Z nově zakoupených akvizic, které rozšířily v roce 2009 sbírky muzea, je moţno
připomenout kupříkladu část entomologické sbírky Karla Dirlbeka, která doplňuje
dokumentaci přírodního bohatství Podblanicka. Z celkového počtu nově získaných
přírůstků připadlo 645 poloţek na dary, které věnovalo muzeu celkem 25 dárců.
I v roce 2009 bylo nedílnou součástí péče o sbírkový fond muzea restaurování a
konzervování předmětů, u kterých si to vyţadoval jejich stav. Byla zrestaurována barokní
dřevěná polychromovaná plastika světce (invc. 2715). Na financování restaurování této
plastiky bylo vyuţito státní dotace ISPROFIN Ministerstva kultury ČR.

Obr. 1 Zrestaurovaná polychromovaná
plastika světce (foto E. Procházková).

Také byly restaurovány dva obrazy náleţející do sbírek muzea. Rozměrná
nesignovaná olejomalba na plátně „Ukřižování Krista“ (rozměr obrazu 164 x 179 cm,
invc. 1292) byla restaurována za finanční podpory Středočeského kraje. Dále byl
restaurován obraz „Ležící Jezulátko“, nesignovaná olejomalba na plátně z 19. století
(rozměr obrazu 48,5 x 62,5 cm, invc. 3560). Zrestaurované obrazy a plastika budou
v průběhu roku 2010 vystaveny v expozičních prostorách muzea v zámku ve Vlašimi.
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Obr. 2 Zrestaurovaný obraz „Ukřiţování Krista“
(foto J. Musilová).

Obr. 3 Zrestaurovaný obraz „Leţící jezulátko“
(foto J. Musilová).

V roce 2009 bylo přistoupeno k restaurování nástropních maleb v kapli
vlašimského zámku, která je atraktivní součástí expozičních prostor muzea. Toto
restaurování provedlo město Vlašim, jako majitel zámku, za finanční podpory Národního
památkového ústavu. Muzeum Podblanicka se podílelo na přípravě celé akce a následně
zajišťovalo technickou stránku realizace restaurátorských prací.
Současně s restaurátorskými pracemi v kapli vlašimského zámku byly zahájeny
přípravy na restaurování dřevěné polychromované plastiky ukřiţovaného Krista ze sbírek
muzea, která je v kapli umístěna.
Konzervátorskými zásahy prošlo v roce 2009 dalších 29 sbírkových předmětů
určených pro výstavní a expoziční činnost muzea.
Sbírky muzea byly i v roce 2009 elektronicky katalogizovány a probíhala jejich
elektronická dokumentace v sbírkovém evidenčním programu muzea. K 31. prosinci 2009
bylo prostřednictvím digitální fotodokumentace zpracováno celkem 24 397 sbírkových
předmětů, tj. 63% sbírkového fondu. V roce 2009 bylo také zrevidováno celkem 7 940
inventárních poloţek sbírkového fondu.
Knihovní fond muzea byl v roce 2009 rozšířen o 247 nových knihovních poloţek a
čítal k 31. prosinci 2009 celkem 25 261 knihovních jednotek. I nadále je pokračováno
v převodu katalogu knihovny do počítačové evidence.
Fotoarchiv muzea byl obohacen o 26 nových přírůstků. Také on je postupně
převáděn do systému elektronické evidence.
Knihovna a fotoarchiv muzea ve sledovaném roce vykázaly 161 badatelských
návštěv.
I.2. Výstavní a kulturně výchovná činnost
V roce 2009 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
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tradice Podblanicka v Růţkových 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 věţe.
Krátkodobých výstav uspořádalo v roce 2009 Muzeum Podblanicka celkem 16 (viz
Příloha č. 1). Mezi návštěvnicky nejatraktivnější lze zařadit výstavu Svět lastur - ze sbírky
Josefa Podhajského. Velkému zájmu se těšila výstava Vesečtí z Vesce, která byla v letních
měsících instalována ve vlašimském zámku a seznámila návštěvníky s dějinami regionu
prostřednictvím osudů rodu niţší šlechty, jejíţ potomci ţijí na Podblanicku dodnes.
Pochopitelně nemohly chybět ani výstavy s vánoční tématikou. Ve vlašimském zámku
měla název Tichá noc a v benešovské pobočce Hvězda nad Betlémem.

Obr. 4 Ukázka instalace výstavy Svět
lastur – ze sbírek Josefa Podhajského (foto
V. Hanusová).

Obr. 5 Ukázka instalace vánoční výstavy
ve vlašimském zámku Tichá noc (foto V.
Hanusová).

Příjemným doplněním muzejní nabídky se staly dvě zapůjčené výstavy, které sice
byly svým rozsahem komorní, ale přibliţovali návštěvníkům atraktivní témata. Jednalo se
jednak o výstavu věnovanou osobnosti cestovatele, spisovatele a vynikajícího arabisty
Aloise Musila, a jednak představení architektonického projektu, který má být realizován
nedaleko zámku Konopiště podle návrhu architekta Jana Kaplického.
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I v roce 2009 muzeum spolupořádalo výstavy se Státním okresním archivem
v Benešově. V prostorách benešovského archivu byla pro zájemce instalována výstava
Miličův dům na pražském předměstí - příklad česko-německo-židovského soužití, která
byla věnována ţivotu a dílu Přemysla Pittra a Pavly Moudré. Okresní archiv se také
podílel na přípravě jiţ zmiňované výstavy Vesečtí z Vesce. Jiţ tradičně byla téţ v roce
2009 uspořádána ve výstavních prostorách vlašimského zámku výstava prací ţáků
výtvarného oboru ZUŠ Vlašim.

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

Vlašim

Benešov

Růžkovy
Lhotice

mimo
muzeum

celkem

12

3

-

1

16

9 780

1338

-

85

11 203

7

2

-

1

10

578

131

-

40

749

Tab. 1 Návštěvnost krátkodobých výstav Muzea Podblanicka v roce 2009.

V rámci kulturně výchovné činnosti uspořádalo muzeum v roce 2009 celkem 75
akcí. Největší zájem veřejnosti se, jako jiţ tradičně, soustředil na koncerty, které se konaly
v rámci pravidelné koncertní sezóny Muzea Podblanicka ve vlašimském zámku. V roce
2009 jich bylo 15. Dále se muzeum pořadatelsky spolupodílelo na pořádání dalších 12
koncertů. V rámci koncertní sezony vystoupila celá řada vynikajících a známých umělců
(např. Jaroslav Svěcený, Emil Viklický, Jan Riedelbauch) a hudebních těles (např.
Ensemble Martinů, Musica Tilia, Prague Basoon Band), ale prostor byl věnován také
mladým talentovaným interpretům (např. Jakub Pustina, Ondřej Hubáček).

Obr. 6 Koncert Jakuba Pustiny a Richarda Pohla (foto
V. Hanusová).

Své nezastupitelné místo mají v muzeu také koncerty vlašimského pěveckého
souboru DECH a školní a absolventské koncerty ţáků vlašimské ZUŠ (viz Příloha č. 3).
Pravidelně jsou mezi kulturně výchovnými akcemi muzea zastoupeny přednášky a
edukační programy. V roce 2009 jich muzeum uspořádalo celkem 23 (viz Příloha č. 2).
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V roce 2009 byl zahájen dlouhodobý projekt Historický rok na vlašimském zámku.
Jeho hlavním cílem je zpestření nabídky sluţeb muzea návštěvníkům. V průběhu roku
pořádalo Muzeum Podblanicka několik akcí připomínajících šlechtické majitele zámku a
jejich dobu. Hlavní akcí bylo tzv. Vostrovecké slavení, které se uskutečnilo na
vlašimském zámku a v přilehlém parku 6. července 2009. Součástí projektu byla také
výtvarná soutěţ pořádaná muzeem pro ţáky mateřských, základních a středních škol na
téma Středověk Podblanicka, která proběhla období září – prosinec 2009, a adventní
koncert souboru Musica da chiesa, provozující hru na historické hudební nástroje 28.
listopadu 2009. Projekt zároveň flexibilně reflektoval jiţ tradiční akce muzea, jako jsou
např. Muzejní noc, Dny EHD, Den Středočeského kraje atd.

Obr. 7, 8 Záběry z průběhu
Vostroveckého slavení ve vlašimském
zámeckém parku (foto V. Hanusová).

Jako kaţdoročně 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.
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Obr. 9 Během Dne Středočeského kraje se
návštěvníci muzea mohli zapojit do akce
„Sluší Vám historie?“, v jejímţ rámci si
mohli zkusit v muzejních expozici
historické kostýmy.

Dobrou spolupráci má muzeum se školami v regionu. Kromě běţné nabídky
prohlídek expozic a výstav a odborných exkurzí pro školní mládeţ se konaly i dvě akce se
širším zaměřením. V roce 2009 proběhl jiţ třetí ročník výtvarné soutěţe pro děti, ţáky a
studenty z mateřských, základních a středních škol v regionu, tentokrát s pod názvem
„Malujeme s muzeem“. Tuto soutěţ organizovalo Muzeum Podblanicka ve spolupráci se
Středočeským krajem a městy Benešov, Vlašim a Votice a byla součástí projektu
Historický rok na vlašimském zámku. Do soutěţe bylo přihlášeno 234 prací dětských
výtvarníků ze 14 škol na téma Středověk na Podblanicku a 17. prosince 2009 byly v
obřadní síni vlašimského zámku v rámci slavnostního odpoledne předány věcné ceny
autorům vítězných prací. Všechny práce zaslané do soutěţe pak byly vystaveny ve
vlašimském zámku na přelomu ledna a února 2010. Dále v listopadu 2009 pomáhalo
muzeum technicky zajistit SOŠ a SOU Vlašim soutěţ O pohár blanických rytířů (viz
Příloha č. 5).
20. června 2009 se konal v Benešově a v Okrouhlici Seminář k 270 letům od
zaloţení římskokatolické farnosti v Okrouhlici, jehoţ bylo muzeum jedním ze
spolupořadatelů.
Stranou pozornosti nezůstal pochopitelně ani Vlastivědný klub P.A.N. Vlasáka, se
kterým muzeum velmi úzce spolupracuje. Pro jeho členy byl jako kaţdoročně připraven
poznávací zájezd.
I v roce 2009 byla poskytována metodická pomoc obecním kronikářům v regionu
působnosti muzea.

Obr. 10 Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné
soutěţe Malujeme s Muzeem 17.12. 2009 (foto V.
Hanusová).
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Počet koncertů
Počet návštěvníků koncertů
Počet přednášek
Počet návštěvníků
přednášek
Počet ostatních kulturně
výchovných akcí
Počet návštěvníků ostatních
kulturně výchovných akcí

Vlašim

Benešov

27
2228
10

8

mimo
muzeum
1

273

176

40

489

10

1

4

15

1389

26

127

1542

celkem
27
2228
19

Tab. 2 Návštěvnost kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka v roce 2009.

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 2009 činila celkem 16 986 návštěvníků,
přičemţ expozice a výstavy muzea navštívilo 13 124 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 2009 Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 48/2008. Redakční radu
Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka v roce 2009 doplnil doc. PhDr. Bohumil
Jiroušek, Ph.D.

Obr. 10 Publikace vydané Muzeem Podblanicka v roce 2009.
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Ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP ve Vlašimi pokračovalo muzeum
ve vydávání vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem, konkrétně jeho XIII. ročníku.
V roce 2009 se muzeum podílelo jako spoluvydavatel s Podblanickým ekocentrem
ČSOP ve Vlašimi na vydání publikací Dagmar Tlustošová, Pavel Pešout, jan Urban (eds.)
– Blaničtí rytíři a Jan Heřman – Z ikonografie středního Posázaví, které vyšly jako 14.
respektive 15. 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.

I.4. Výzkumná činnost
V roce 2009 bylo zpracováno v rámci činnosti muzea celkem 8 vědeckovýzkumných
úkolů.
1)
Průzkum současného hnízdního rozšíření ptactva v PR Podhrázský rybník.
Vodní reţim na rybníku byl podobný jako v předešlém roce, tedy nepříznivý. Litorální
plocha rybníka se navíc postupně pozvolna redukuje. Početnost hnízdících vodních ptáků
se tak příliš nezměnila ve srovnání s rokem 2008. Pozitivní vývoj nastal aţ koncem léta,
kdy aktuální podmínky při březích se staly atraktivními pro některé druhy, zvláště pro
protahující chřástaly vodní, jejichţ koncentrace na lokalitě byla ověřena za pomoci
reprodukované nahrávky hlasu. Během měsíců září a říjen se na rybníku shromáţdilo více
ptactva, zvláště kachen, neţ v předešlých dvou letech, ale během listopadu nastal silný
pokles.
2) Kontrola a ochrana hnízdišť ostříţů lesních. Všechna hnízdiště z minulých let
byla neobsazena. Ptáky se nepodařilo objevit ani v okolí hnízdišť přes opakovanou
kontrolu. Jako kaţdý rok, tak i tentokrát byl ostříţ několikrát pozorován v širším okolí
CHKO Blaník. Byl pozorován i pár, včetně hlasového projevu, coţ u tohoto druhu
indikuje blízkost hnízdiště. Při následných kontrolách v okolí lokality výskytu byl zastiţen
1 exemplář, ale hnízdiště se nepodařilo objevit.
3) Pokračování pravidelné podzimní odchytové akce v okolí Postupic se
zaměřením na čeleď Pěnicovití. Rok 2009 lze označit za nejslabší rok v historii zdejších
odchytů. Krouţkováno jen několik desítek ptáků při srovnatelném úsilí s předchozími
roky. Velmi málo protahovalo i nejběţnějších pěnicovitých ptáků – pěnic černohlavých a
budníčků menších. Pěnice pokřovní se téměř nevyskytovala. Z rákosníků bylo odchyceno
jen malé mnoţství rákosníků obecných a zpěvných. Rákosník prouţkovaný, pravidelně
zde protahující, nebyl nejen odchycen, ale ani pozorován. Ţádné vzácnější druhy nebyly
zaznamenány. Důvodem uvedeného stavu je fakt, ţe ke zhoršení prostředí, projevujícím se
jiţ dříve, jako je pokračující sukcese a vysazování kachen pro myslivecké účely, bylo
tento rok při silných lijácích splaveno z okolních svaţitých polí s kukuřicí velké mnoţství
půdy aţ ke břehům rybníka.
4) Ťuhýk obecný – pokračování programu v rámci Skupiny pro výzkum
ťuhýkovitých. Počet hnízdících párů ťuhýka ve sledované oblasti v porovnání s rokem
2008 zvýšil o 11 %. Počasí v průběhu hnízdní sezony bylo velmi nepříznivé. Několik
lokálních bouřek s přívalovými dešti mělo za následek řadu opuštěných hnízd. Výrazně
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více byla opouštěna hnízda se snůškami neţ hnízda s mláďaty. Část „přeţivších“ hnízd
vykazovala velmi malý počet mláďat, v několika případech pouze jediné. Podruhé se
podařilo nalézt v hnízdě mládě kukačky (šlo o náhradní hnízdění). Poprvé nalezeno hnízdo
na lípě – mladý stromek v oplocence s pestrou skladbou dřevin uprostřed louky. Téţ bylo
poprvé nalezeno hnízdo ve výhoncích letošních větviček (náhradní hnízdění) na
sestříhávané „košíkářské“ vrbě. Nezvyklá byla četnost výskytu nespárovaných samců.
V minulosti byli liší samci zjišťováni ojediněle. V tomto roce po dlouhodobějším
sledování byli tři samci po celou periodu rozmnoţování prokazatelně nespárovaní a u
dalších dvou je to pravděpodobné. Z dříve krouţkovaných ptáků byl kontrolován dospělý
samec, krouţkovaný na stejném místě jako hnízdící. Počet okrouţkovaných, plně
vzrostlých ptáků, byl v rámci Skupiny nejvyšší. Ťuhýk šedý byl pozorován pouze
v mimohnízdní dobu, coţ se stalo za dobu sledování poprvé. Obdobná zjištění (vymizení
nebo silný úbytek tohoto druhu) uvedlo i několik dalších členů Skupiny.
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
59 aţ 61
8.5. 2009
24.9. 2009
43
mláďat na hnízdě 56
ostatních
36

Tab. 3 Sledované údaje v rámci programu Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých za rok 2009
(zpracoval Ing. Pavel Procházka).

5) Průběţný faunistický a floristický průzkum navštívených oblastí. V jeho rámci
bylo shromáţděno větší mnoţství, zejména ornitologických dat. Z nejzajímavějších to jsou
tahové výskyty strnada zahradního, lindušky rudokrké, lindušky horské, dudka
chocholatého, luňáka hnědého, kulíka zlatého, dřemlíka tundrového. Jespáka šedého
chřástala kropenatého, zrzohlávky rudozobé, atd.
6) Byl zahájen průzkum a zhodnocení pravěké kamenné industrie ze sbírek muzea.
7) Spolupráce na obnově a rekonstrukci vlašimského zámeckého parku.
8) Spolupráce s NPÚ – ÚOP středních Čech při zpracování dokumentace památek
(klášter Votice, Loreta u Vlašimi).
I.5. Organizační činnost
V září 2009 ukončil svou činnost v Muzeu Podblanicka Mgr. Jaroslav Řídký, který
v muzeu pracoval na částečný úvazek jako archeolog. Na uvolněné místo archeologa
nastoupila Mgr. Tereza Davidová.
Přepočtený stav pracovníků muzea je 13,2 pracovníků. Za jednotlivé objekty jsou
zodpovědní pracovníci: Vlašim – Vladimír Holba, Růţkovy Lhotice – Oldřich Jahodář,
Benešov – PhDr. Libuše Váňová. Za ekonomický úsek muzea zodpovídá Jaroslava
Štecherová.
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I.6. Ekonomické zajištění činnosti muzea
V roce 2009 hospodařilo muzeum s celkovým rozpočtem 7 989 243,- 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

6 900 000,- Kč
331 000,- Kč
25 000,- Kč
90 000,- Kč
466 151,- Kč
46 092,- Kč
7 989 243,- Kč

Tab. 4 Struktura výnosů Muzea Podblanicka v roce 2007.

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

226 995,- Kč
505 299,- Kč
259 283,- Kč
3 599 768,- Kč
3 397 898,- Kč
7 989 377,- Kč

Tab. 5 Struktura nákladů Muzea Podblanicka v roce 2009.

I.7. Technické zajištění činnosti muzea
V roce 2009 zahájilo město Vlašim komplexní rekonstrukci náměstí. V rámci této
rekonstrukce byla provedena i úprava nádvoří vlašimského zámku a přístupových
komunikací. Ačkoli byla rekonstrukce průběţně konzultována jak s investorem, tak
s dodavatelem stavby, aby byl v co největší míře minimalizován její dopad na chod
muzea, přesto výrazně zasáhla tato rekonstrukce do návštěvnického provozu muzea
v období od května do listopadu 2009.

Obr. 11 Průběh rekonstrukce nádvoří
vlašimského zámku v červenci 2009 (foto
V. Hanusová).
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Obr. 12 Pohled na nově zrekonstruovaná okna
zámku Růţkovy Lhotice (foto. V Holba).

Největší stavební akcí Muzea Podblanicka v roce 2009 byla rekonstrukce oken
v objektu zámku Růţkovy Lhotice. V chodbě zámku v prvním patře byla nahrazena
stávající čtyři velká okna, která jiţ byla v dezolátním stavu novými. Jednalo se o repliky
původních oken. Akce mohla být provedena díky dotaci Středočeského kraje.
Dále 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 2009
zámek Vlašim
termín

výstava

návštěvníci

Malujeme s Poštovní spořitelnou (Z,PŘ,M)
Svět lastur - ze sbírky Josefa Podhajského (Z,PŘ,PR)
Petr Hejný - Andělé,Chrliče a jiné bytosti (Z,PŘ,M)
Poselství květů - komorní výstava z auerspergské
knihovny - muzejní výstava (Z,VS,G)
14.5. - 31.5. Obor výtvarný ZUŠ Vlašim (Z,PŘ,M)
11.6. - 6.9.
Vesečtí z Vesce- muzejní výstava (Z,VS,MJ)
10.9. - 4.10. Fotografie Filipa Hazmuky (Z,PŘ,F)
10.9. - 4.10. Alois Musil (P,PŘ,JJ)
8.10. - 1.11. Sido Jiro – obrazy (Z,PŘ,MV)
8.10. - 1.11. Jan Kaplický - projekt Konopišťský resort (P,PŘ,A)
5.11. - 22.11. Josef Buršík - obrazy (Z,PŘ,M)
26.11. - 31.12. Tichá noc - muzejní výstava (Z,VS,MJ)
celkem
12 výstav
20.1. - 20.2.
26.2. - 12.4.
15.4. - 10.5.
15.4. - 10.5.

229
1280

779
1041
2339
936
902
429
1845
9780

pobočka Benešov
termín

výstava

návštěvníci

1.5. - 1.8.
Historické hodiny (Z,PŘ,D)
12.8. - 31.10. Petr Dilinger – výbor z díla (Z,PŘ,M)
22.11. - 30.12. Hvězda nad Betlémem (Z,VS,D)
celkem
3 výstavy

204
213
921
1338

SOkA v Benešově (ve spolupráci)
termín

výstava

návštěvníci

11.9. - 28.10. Miličův dům na praţském předměstí - příklad česko-německo
-ţidovského souţití (P,PŘ,JJ)
celkem
1 výstava

celkem

16 výstav

85
85

11203

Z(základní), P(putovní), VS(vlastní sbírky), PŘ(převzaté), A(architektura), M(malba), G(grafika),
S(sochařství), F(fotografie), D(umělecké řemeslo, design, uţité umění), MV(mezioborové výtvarné),
MJ(mezioborové jiné), JJ(jednooborové jiné), PR(přírodovědné)
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Příloha č. 2
Přehled přednášek a edukačních programů Muzea Podblanicka v roce 2009
zámek Vlašim
termín přednáška

posluchači

13.1. Jan Kulík - Minulosti dálnice D1
10.2. Ak.mal.Milan Kadavý - Z restaurování na Podblanicku
10.3. Studentky Gymnázia : Monika Musilová - Zdravotnictví ve Vlašimi,
Tereza Richterová - Škola ve Zdislavicích
14.4. Studentky Gymnázia: Dana Marešová - Zdenko Sternberg,
Petra Šimonová - Základní škola Harfa
12.5. PhDr. Jindřich Nusek - Z filmového archivu Muzea Podblanicka I.
Léta poválečná
9.6. MUDr. Valja Stýblová - Luţanská mše
23. 6. PhDr. Jindřich Nusek - „Z dějin zámeckého parku ve Vlašimi“,
výukový program pro Gymnázium Benešov
23. 7. PhDr. Jindřich Nusek - komentovaná prohlídka expozic a interiérů
zámku Vlašim pro Klub seniorů
8.9. PhDr. Ivana Preislerová - Nad starými fotografiemi Vlašimi
13. 10. PhDr. Jindřich Nusek - „Vlašimská staletí (Město jako kronika stylů)“,
výukový program pro ZŠ Jankov
13.10. Mgr. Jan Heřman - Posázavské památky v rekonstrukcích a kresbách
11.11. PhDr. Pavel Vašák - Flóra a fauna Jihoafrické republiky
18. 11. PhDr. Jindřich Nusek - komentovaná prohlídka expozic a interiérů
zámku Vlašim pro SOŠ a SOU Vlašim
8.12. Jan Kulík - Korejské mosty
celkem
14 přednášek a programů
*)

23
17
21
40
24
42
22*)
39*)
28
60*)
23
19
18*)
16
392

návštěvníci označení * jsou jiţ započteni do návštěvnosti expozic a výstav

pobočka Benešov
termín přednáška

posluchači

26.2. Mgr. T. Trusina – České duchovní osobnosti ve filmových dokumentech 30
26.3. Mgr. T. Trusina – Starozákonní příběh Josefa a jeho bratří
30
8.4. P. P. Pasolini – Evangelium sv. Matouše
25
7.10. Mgr. T. Trusina – Kterýţ jsem tě vyvedl z domu otroctví
12
22.10. PhDr. Václav Bartůšek – Řím a jeho umělecké památky
19
4.11. Mgr. T. Trusina – Neţ majetek pomine
14
12.11. PhDr. Libuše Váňová – Umělecké památky piaristické koleje v Benešově 15
17.12. Mgr. B. Martin – Evangelium o narozeném v poselství obrazů
31
celkem
8 přednášek
176
mimo muzeum
termín přednáška

posluchačů

31.5. PhDr. Libuše Váňová – Šperkařská tvorba V. Maška (Votice)
celkem
1 přednáška
přednášky a programy celkem

23 přednášek
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40
40
608

Příloha č. 3
Přehled koncertů Muzea Podblanicka v roce 2009
Koncerty pořádané muzeem ve vlašimském zámku
termín

koncert

posluchači

15.1. Koncert slavných operetních melodií – Lubomír Havlák
19.2. Ondřej Hubáček - klavír
19.3. Jaroslav Svěcený, Miroslav Klaus
16.4. Adamusovo trio a Emil Viklický
21.5. Prague Bassoon Band
28.5. Koncert Bavorského vokálního kvarteta
11.6. Miroslav Matějka, Jan Riedlbauch - koncert pro MŠ a ZŠ
11.6. Rozmlouvání a zaříkávání - Miroslav Matějka, Jan Riedlbauch
24.9. Ensemble Martinů – koncert pro MŠ a ZŠ
24.9. Ensemble Martinů
15.10. Slovanské tance
28.10. Jakub Pustina,Richard Pohl
19.11. Trio Siraels
28.11. Adventní koncert – Musica da Chiesa
17.12. Musica Tilia
celkem
15 koncertů

85
30
125
100
64
70
125
54
125
55
105
47
56
70
62
1173

Koncerty, na kterých se muzeum pořadatelsky spolupodílelo
termín

posluchači

koncert

31.3. koncert ZUŠ Vlašim
28.4. absolventský koncert ZUŠ Vlašim
5.5. koncert ZUŠ Vlašim
6.5. koncert ZUŠ Vlašim
26.5. koncert ZUŠ Vlašim
3.6. koncert ZUŠ Vlašim
23.6. koncert Decháček
25.6. letní koncert DECH
12.11. koncert Podblanický hudební podzim
3.12. koncert ZUŠ Vlašim
25.12. koncert Pěveckého sboru DECH na nádvoří zámku ve Vlašimi
26.12. koncert Sboru církve bratrské
celkem
12 koncertů

celkem

27 koncertů

47
113
43
28
93
38
87
120
51
130
259
46
1055

2228
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Příloha č. 4
Přehled vernisáží výstav Muzea Podblanicka v roce 2009
Vernisáže výstav
zámek Vlašim
termín

výstava

6.3.
15.4.
15.5.
12.6.
8.10.
5.11.
26.11.
celkem

Svět lastur - ze sbírky Josefa Podhajského
Petr Hejný - Andělé, Chrliče a jiné bytosti
Obor výtvarný ZUŠ Vlašim
Vesečtí z Vesce
Sido Jiro - obrazy
Josef Buršík - obrazy
Tichá noc
7 vernisáţí výstav

návštěvníci

43
35
105
97
47
115
136
578

pobočka Benešov
termín

výstava

návštěvníci

13.8.
1.12.
celkem

Petr Dilinger – výbor z díla
Hvězda nad Betlémem
2 vernisáţe výstav

45
86
131

SOkA v Benešově (ve spolupráci)
termín

výstava

návštěvníci

11.9. - 28.10. Miličův dům na praţském předměstí - příklad česko-německo
-ţidovského souţití (P,VS,JJ)
celkem
1 vernisáţ výstavy

celkem

10 vernisáží

40
40

749
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Příloha č. 5
Přehled ostatních kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka v roce 2009
termín

návštěvníci

akce

kulturně výchovné akce nezapočítané do návštěvnosti expozic a výstav
termín

návštěvníci

akce

10.4. udělení titulu Blanický rytíř, spolupráce
s Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi
3.5. Vítání ptačího zpěvu
30.5. Ornitologická vycházka NPR Voděradské bučiny
6.6. Zájezd Vlastivědného klubu P.A.N. Vlasáka
20.6. Seminář 270 let od zaloţení římskokatolické farnosti v Okrouhlici,
spolupráce se SOkA Benešov, SOA Praha, městem Benešov
a piaristickým řádem
4.10. Festival ptactva
17.12. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěţe Malujeme s muzeem
celkem
7 akcí

80
35
26
42

23
27
67
300

kulturně výchovné akce jiţ započítané do návštěvnosti expozic a výstav
termín

návštěvníci

akce

18.4. Mezinárodní den památek a sídel (akční vstupné 10,- Kč)
1.5. Májové slavnosti (akční vstupné 10,- Kč)
17.5. Mezinárodní den muzeí (akční vstupné 10,- Kč)
11.6. Zámecká muzejní noc - vstup zdarma
6.7. Vostrovecké slavení – renesanční slavnost v zámku a parku
19.9.-20.9. Dny evropského dědictví (akční vstupné 10,- Kč)
28.10. Den Středočeského kraje - vstup zdarma
21.11.–23.11. Akce SOŠ a SOU Vlašim soutěţ O pohár blanických rytířů
celkem
8 akcí

28
334
26
226
175**)
115
104
234
1242

**) z celkového počtu návštěvníků Vostroveckého slavení je započteno do návštěvnosti expozic a výstav
pouze 59 osob

celkem

15 ostatních kulturně výchovných akcí

16

1542
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