ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA ZA ROK 2010
I. Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti
I.1. Péče o sbírkový fond
Sbírkový fond Muzea Podblanicka byl v roce 2010 rozšířen o 769 inventárních
poloţek přírůstků. Celkem tedy čítal 39 499 inventárních poloţek. V souladu s platnou
legislativou byla provedena aktualizace zápisu v Centrální evidenci sbírek Ministerstva
kultury ČR k 15. květnu a 15. listopadu 2010.
Z nově zakoupených akvizic, které rozšířily v roce 2010 sbírky muzea, je moţno
bezpochyby vyzvednout především psací stůl z pozůstalosti Pierra D. L. Selliera, jednoho
ze zakladatelů firmy Sellier a Bellot, a dva portréty P. D. L. Selliera a jeho manţelky,
které muzeu daroval Arthur L. Sellier z Mnichova. Z celkového počtu nově získaných
přírůstků připadlo 702 poloţek na dary, které věnovalo muzeu celkem 17 dárců.

Obr. 1 Psací stůl a portréty z pozůstalosti Pierra D. L.
Selliera instalované v expozici S přesnou muškou ve
vlašimském zámku.

I v roce 2010 bylo nedílnou součástí péče o sbírkový fond muzea restaurování a
konzervování předmětů, u kterých si to vyţadoval jejich stav. Z historického mobiliáře
zastoupeného ve sbírkách muzea bylo zrestaurováno pět čalouněných bidermaierových
ţidlí (invc. 22802 aţ 22806) a manţetník (invc. 23049). Na restaurování mobiliáře
finančně přispěl Středočeský kraj. Dále byla zrestaurována nesignovaná barokní
olejomalba na plátně „Sv. Petr“ (rozměr 73 x 57,5 cm, invc. 1253) a zlacená pergamenová
listina (rozměr 53 x 70 cm, invc. 1218).
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Obr. 2 Zrestaurovaný manţetník z 1. pol. 19. stol.
(foto J. Musilová).

Obr. 4 Zrestaurovaný obraz „Sv. Petr“
(foto J. Musilová).

Obr. 3 Zrestaurované ţidle z 1. pol. 19. stol.

Obr. 5 Zrestaurovaný pergamen (foto J. Musilová).
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Zrestaurované obrazy a mobiliář budou v průběhu roku 2011 vystaveny
v expozičních prostorách muzea v zámku ve Vlašimi.
Konzervátorskými zásahy prošlo v roce 2010 dalších 30 sbírkových předmětů
určených pro výstavní a expoziční činnost muzea.
Sbírky muzea byly i v roce 2010 elektronicky katalogizovány a probíhala jejich
elektronická dokumentace ve sbírkovém evidenčním programu muzea. K 31. prosinci
2010 bylo prostřednictvím digitální fotodokumentace zpracováno celkem 30 513
sbírkových předmětů, tj. 77 % sbírkového fondu. V roce 2010 bylo také zrevidováno
celkem 6116 inventárních poloţek sbírkového fondu.
Knihovní fond muzea byl v roce 2010 rozšířen o 1350 nových knihovních poloţek
a čítal k 31. prosinci 2010 celkem 26611 knihovních jednotek. I nadále je pokračováno
v převodu katalogu knihovny do počítačové evidence.
Knihovna a fotoarchiv muzea ve sledovaném roce vykázaly 135 badatelských
návštěv.
I.2. Výstavní a kulturně výchovná činnost
V roce 2010 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 Růţkových 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 věţe.
Krátkodobých výstav uspořádalo v roce 2010 Muzeum Podblanicka celkem 18 (viz
Příloha č. 1). Mezi návštěvnicky nejatraktivnější lze zařadit výstavu Podblanický
patchwork. V letních měsících byla instalována ve vlašimském zámku výstava Obnovená
staletí, která prezentovala ty předměty ze sbírek Muzea Podblanicka, které prošly
v uplynulých letech rukama restaurátorů. Návštěvníci si mohli udělat představu o
restaurátorských postupech při záchraně cenných dokladů naší minulosti. Z dalších výstav
lze namátkou připomenout velice zajímavou výstavu Země v pohybu, kterou muzeum
pořádalo ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR, a pochopitelně
nemohla chybět ani výstava s vánoční tématikou s názvem Ježíšku panáčku ve
vlašimském zámku. V benešovské pobočce muzea se s největším ohlasem setkala výstava
Něžní andílci věnovaná historickým panenkám, kterou pořádalo muzeum ve spolupráci
s Klubem panenek.
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Obr. 6 Na výstavě Podblanický patchwork se líbilo i nejmenším návštěvníkům (foto V. Hanusová).

Obr. 7 Beseda s mexickou malířkou Gildou Solis u příleţitosti její výstavy ve vlašimském zámku (foto V.
Hanusová).
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Obr. 8 Komentovaná prohlídka výstavy Země v pohybu, kterou vedl RNDr. Jan Kozák (foto V. Hanusová).

Obr. 9 Výstava Obnovená staletí (foto V. Hanusová).
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Obr. 10 Instalace výstavy věnované tvorbě Miloše Suchánka v Benešově (foto V. Hanusová).

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

Vlašim

Benešov

Růžkovy
Lhotice

mimo
muzeum

celkem

10

6

-

2

18

9263

1801

-

55

11119

7

4

-

-

11

494

260

-

-

754

Tab. 1 Návštěvnost krátkodobých výstav Muzea Podblanicka v roce 2010.

V rámci kulturně výchovné činnosti uspořádalo muzeum v roce 2010 celkem 84
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
2010 jich bylo 12. Dále se muzeum pořadatelsky spolupodílelo na pořádání dalších 15
koncertů. V rámci koncertní sezony vystoupila celá řada vynikajících a známých ale i
mladých a začínajících umělců (např. Jaroslav Svěcený, Irvin Veniš, Markéta Mátlová,
atd.) a hudebních těles (např. Česká komorní filharmonie, Quartetto Telemann, Praţské
kytarové kvarteto, Lyra da camera, atd.).
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Obr. 11 Koncert České komorní filharmonie na nádvoří vlašimského zámku během V. muzejní noci (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 2010 jich muzeum uspořádalo celkem 24 (viz Příloha č. 2).
V roce 2010 bylo pokračováno v dlouhodobém projektu Historický rok na
vlašimském zámku a stejně jako v předchozím roce bylo jeho vyvrcholením tzv.
Vostrovecké slavení, které se uskutečnilo na vlašimském zámku a v přilehlém parku 6.
července 2010. Součástí projektu byla také výtvarná soutěţ pořádaná muzeem pro ţáky
mateřských, základních a středních škol na téma Středověk Podblanicka, která proběhla v
období září – prosinec 2010.
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Obr. 12 Záběry z průběhu Vostroveckého slavení ve vlašimském zámku (foto V. Hanusová).

Obr. 13 Součástí V. zámecké muzejní noci byla i večerní prohlídka čínského pavilonu ve vlašimském
zámeckém parku (foto V. Hanusová).
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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.
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 2010 proběhl jiţ čtvrtý ročník výtvarné soutěţe pro děti, ţáky a
studenty z mateřských, základních a středních škol v regionu, 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 107 prací dětských výtvarníků ze 11 škol
a jednoho výtvarného krouţku a 16. prosince 2010 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 2011. Dále v říjnu 2010 pomáhalo muzeum technicky zajistit SOŠ a SOU Vlašim
soutěţ O pohár blanických rytířů (viz Příloha č. 5).
Přednášková činnost muzea byla i v roce 2010 pestrá, muzeum uspořádalo celkem
24 přednášek. Současně ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze a Státním
okresním archivem v Benešově připravilo dva odborné semináře, které se uskutečnily
v prostorách Státního okresního archivu v Benešově a byly přístupny i zájemcům z řad
laické veřejnosti a školám. Konkrétně se jednalo o seminář Dvě církevní kapitoly z dějin
Benešova, který se uskutečnil 16. září 2010 u příleţitosti výročí zasvěcení kostela sv.
Anny v Benešově, a o seminář Lidová kultura Podblanicka, který se uskutečnil u
příleţitosti výročí národopisné pracovnice Marie Kovářové dne 11. listopadu 2010.
Součástí obou seminářů byl kromě jejich pracovních částí také doprovodný kulturní
program.
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Obr. 14, 15 Pozvánky na semináře pořádané muzeem ve spolupráci s dalšími institucemi v roce 2010.

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.
Z akcí pořádaných v pobočce muzea v Růţkových Lhoticích je moţno
připomenout tradiční cyklistický závod Strnadova třicítka, jehoţ 26. ročník se uskutečnil
26. června 2010 a jehoţ start i cíl byly v areálu muzea.
I v roce 2010 byla poskytována na základě potřeby metodická pomoc obecním
kronikářům v regionu působnosti muzea.

Obr. 16 Radost oceněných během slavnostního vyhlášení výsledků výtvarné soutěţe Malujeme s Muzeem
16. 12. 2010 (foto V. Hanusová).
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Počet koncertů
Počet návštěvníků koncertů
Počet přednášek a
edukačních programů
Počet návštěvníků
přednášek a ed. programů
Počet ostatních kulturně
výchovných akcí
Počet návštěvníků ostatních
kulturně výchovných akcí

Vlašim

Benešov

27
2220

-

mimo
muzeum
-

21

-

3

24

573

-

57

630

15

-

7

22

2506

-

397

2903

celkem
27
2220

Tab. 2 Návštěvnost kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka v roce 2010.

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 2010 činila celkem 16392 návštěvníků,
přičemţ expozice a výstavy muzea navštívilo 12133 návštěvníků, akcí muzea pořádaných
v rámci kulturně výchovné činnosti se zúčastnilo celkem 4259 návštěvníků.
I.3. Ediční činnost
Muzeum Podblanicka ve spolupráci se Státním okresním archivem v Benešově
vydalo v roce 2010 Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 49/2009. Sborník je od
tohoto ročníku zařazen mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika a je vydáván ve dvou
číslech za rok.

Obr. 17, 18 49. ročník Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka.
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Ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP ve Vlašimi pokračovalo muzeum
ve vydávání vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem, konkrétně jeho XIV. ročníku.
V roce 2010 se muzeum podílelo jako spoluvydavatel s Podblanickým ekocentrem
ČSOP ve Vlašimi na vydání publikací Radko Bílek – Poutní místa Podblanicka a Jan
Urban (eds.) – Augustin Satra (1877-1909), Malíř a krajinář inspirovaný Podblanickem,
které vyšly jako 16. respektive 17. samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem.

Obr. 19, 20 Publikace vydané Muzeem Podblanicka v roce 2010.

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. V období duben aţ prosinec 2010 je
navštívilo celkem 3475 uţivatelů (registrováno bylo celkem 12234 zhlédnutí).
I.4. Výzkumná činnost
V roce 2010 bylo zpracováno v rámci činnosti muzea celkem 8 vědeckovýzkumných
úkolů.
1) Průzkum současného hnízdního rozšíření ptactva v PR Podhrázský rybník. V první
polovině roku 2010 byl rybník drţen opět na niţší úrovni oproti normálu. V druhé
polovině roku 2010 jiţ byl stav normální. V některých částech na východním břehu
rybníka došlo k výraznějšímu rozšíření plochy orobince úzkolistého. Niţší objem vody
zřejmě způsobil absenci v hnízdní době u potápek malých a slípek zelenonohých.
Poprvé zde byli zjištěni chřástali vodní také v době hnízdění. Pokračoval občasný
výskyt orla mořského. Vyplnil se předpoklad o hnízdění druhu v okolí. V podzimním
období se na hladině shromáţdilo vysoké mnoţství kachen, především poláků velkých
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a poláků chocholaček. Nejzajímavějším mimohnízdním výskytem bylo třetí zjištění
sýkořic vousatých na Benešovsku (druhé na této lokalitě).
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.
3) Pokračování pravidelné podzimní odchytové akce v okolí Postupic se zaměřením na
čeleď Pěnicovití. Prostředí v místě pravidelného odchytu se radikálně změnilo.
Náplavy půdy z kukuřičných polí v okolí pokryly část břehů a zanesly jeden ze dvou
potoků, napájejících rybník. Také počet vypouštěných kachen se opět zvýšil. Ptačí
osazenstvo se silně pozměnilo a redukovalo. Na dřívějších stanovištích jiţ nebylo
chytáno. Zkušebně byl prováděn odchyt v bliţším okolí, kde byl chycen na podzimním
tahu mj. slavík tmavý.
4) Ťuhýk obecný – pokračování programu v rámci Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých.
Počet hnízdících párů ťuhýka ve sledované oblasti v porovnání s rokem 2009 sníţil o
12 %. Počasí v průběhu hnízdní sezony bylo opět nepříznivé, lze očekávat negativní
dopad na další hnízdní sezonu. Přílet a odlet nijak nevybočoval z normy. Druhý rok za
sebou byla nalezena a krouţkována v hnízdě mladá kukačka. Počet okrouţkovaných
ťuhýků ovlivnilo počasí, některá mláďata na hnízdech nebyla v době trvalých dešťů
krouţkována, aby nedošlo k jejich úhynu. Počet krouţkovaných, plně vzrostlých ptáků
byl největší v rámci Skupiny. Ťuhýk šedý byl opět pozorován pouze v mimohnízdní
dobu.
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
51 aţ 55
3. 5. 2010
30. 9. 2010
43
mláďat na hnízdě 36
ostatních
26

Tab. 3 Sledované údaje v rámci programu Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých za rok 2010 (zpracoval
Ing. Pavel Procházka).

5) Průběţný faunistický a floristický průzkum navštívených oblastí. V jeho rámci bylo
shromáţděno větší mnoţství zajímavých pozorování: vachta trojlistá, populace šídlatky
zelené (první výskyt na území okresu Benešov), šídlatka brvnatá, klínatka vidlitá,
modrásek bahenní („naturový“ druh), luňák červený, na průtahu např. linduška horská,
poštolka rudonohá, moták luţní, kulík zlatý, luňák hnědý, sněhule severní, strnad
zahradní, jespák šedý, jeřáb popelavý, zrzohlávka rudozobá., atd.

13

Obr. 21 Listonoh letní (foto P. Procházka).

Obr. 22 Modrásek bahenní (foto P. Procházka).

6) Pokračoval průzkum a zhodnocení pravěké kamenné industrie ze sbírek muzea.
7) Dokumentace osobnosti ak. sochaře Miloše Suchánka (1908 – 1940). V souvislosti
s plánovanou výstavou k výročí předčasné smrti M. Suchánka byly nově posouzeny a
dokumentovány veškeré materiály z fondu muzea s vazbou na osobu autora, jeho dílo a
tvůrčí prostředí. Pozornost byla věnována především dosud málo prezentované kolekci
Suchánkových kreseb, darovaných muzeu jeho otcem. Soubor zachycuje prakticky celý
vývoj tvůrce – od studijních let po zralou tvorbu. Ve škále od studií modelů, přes
přípravné skici, po spontánní kresebné záznamy. Poloţky kolekce byly nově tematicky
posouzeny a datovány. Stejně tak i soubor sádrových modelů. Rešerše a zpracování
materiálů potvrdily, ţe jádrem „suchánkovské sbírky“ muzea jsou právě kresby. Z
výsledků vyšla také koncepce výstavy - Kresby Miloše Suchánka. Výstava k 70. výročí
úmrtí sochaře a benešovského rodáka (14. 9. - 3. 10. 2010, pobočka Benešov). Vyuţity
budou i v rámci dalších projektů, zaměřených na urbanismus Benešova a dějiny umění
regionu.
8) Zpracování materiálů k otázce vnitřních poměrů a obrazu Vlašimi v průběhu 19. století.
Téma bylo vybráno pro seminář Lidová kultura Podblanicka, pořádaný Muzeem
Podblanicka a SOkA Benešov (11. 11. 2010, prostory SOkA Benešov). PhDr. Jindřich
Nusek vyuţil dosavadních prací i vlastního výzkumu vazeb německy píšících autorů
k Vlašimi. Cílem byla reflexe proměn vztahu kníţecí správy a většinového
obyvatelstva ve Vlašimi 19. století. Syntéza pak připomněla především tři polohy.
V první ještě doznívá pozdně osvícenský vývoj kolem roku 1800. (Vlašim se tehdy
blíţila verzi pozdně osvícenské villegiatury.) Ve druhé se po roce 1848 zásadně mění
postavení obou socio-kulturních okruhů. Formuje se poměr Vlašimi „kníţecí“ a
„lidové“, do hry významně vstupuje národnostní prvek. Schéma Vlašimi „kníţecí“ a
„lidové“ se pak v rovině motiviky objevilo např. u Maxe Broda. V poloze
mytizovaného vztahu „dvou“ Vlašimí byly připomenuty i další literární souvislosti.
Závěry autor prezentoval v rámci referátu „Vlašim „knížecí“ a „lidová“. Příspěvek ke
kulturně-historickému fenoménu. Publikován bude v 50. Ročníku SVPP.
9) Analýza a hodnocení maleb v zámecké kapli ve Vlašimi. V souvislosti s restaurováním
byly nově ikonograficky a stylově analyzovány malby v zámecké kapli ve Vlašimi.
Vedle průzkumu in situ byly nově zpracovány veškeré dostupné materiály. V rovině
14

předloh byla mimo jiné připomenuta souvislost vyobrazení sv. Václava s parléřovským
náhrobkem Přemysla Otakara II. V postavách světce-panovníka a světice-panovnice
pak nově identifikovány sv. Jindřich a sv. Kunhuta. Vyuţitím starší dokumentace,
archivních materiálů a stylové komparace byly také malby autorsky určeny (Josef
Fritz) a datovány (1849). Získané poznatky zasazují malby do linie romantizujících
úprav vlašimského zámku ve 40. letech 19. století za drţitele Karla (Carlose) Viléma
z Auerspergu. Výsledky analýzy byly publikovány in: Nusek, J.: K obnoveným malbám
v zámecké kapli ve Vlašimi. Památky středních Čech 2/2010, s. 89-93.
I.5. Organizační činnost
V roce 2010 nebyly provedeny ţádné změny v organizační struktuře a personálním
obsazení Muzea Podblanicka.
Přepočtený stav pracovníků muzea je 12 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.
I.6. Ekonomické zajištění činnosti muzea
V roce 2010 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

6 434 500,- Kč
106 000,- Kč
0,- Kč
275 000,- Kč
478 572,- Kč
104 246,- Kč
7 398 318,- Kč

Tab. 4 Struktura výnosů Muzea Podblanicka v roce 2010.

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
Tab. 5 Struktura nákladů Muzea Podblanicka v roce 2010.
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209 172,- Kč
369 696,- Kč
223 995,- Kč
3 549 706,- Kč
3 045 749,- Kč
7 398 318,- Kč

I.7. Technické zajištění činnosti muzea
V roce 2010 provádělo město Vlašim rekonstrukci střech v části vlašimského
zámeckého areálu. Ačkoli se rekonstrukce netýkala částí zámku přímo vyuţívaných
muzeem, přesto částečně ovlivnila chod muzea v době hlavní návštěvnické sezóny.
V rámci úprav expozic muzea bylo na přelomu roku 2010 a 2011 přistoupeno
k vymalování dvou sálů expozice S přesnou muškou ve vlašimském zámku a přilehlých
chodeb. Úpravy expozic byly provedeny tak aby neovlivnily návštěvnický provoz.
Dále byly realizovány pouze akce menšího rozsahu, které byly zaměřeny
především na zlepšení podmínek návštěvnického provozu a posílení jeho bezpečnosti
(drobné opravy fasád v areálu zámku Růţkovy Lhotice, opravy laviček a návštěvnické
infrastruktury v areálu zámku Růţkovy Lhotice).

Mgr. Radovan Cáder
ředitel Muzea Podblanicka
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Příloha č. 1
Přehled krátkodobých výstav Muzea Podblanicka v roce 2010
zámek Vlašim
termín

výstava

návštěvníci

26.1. - 26.2.
4.3. - 11.4.
14.4. - 9.5.

Malujeme s muzeem (Z,PŘ,M)
Země v pohybu (P,PŘ,MJ)
Oldřich Jahodář - Dřevěné variace II.
Libuše Ladianská – Obrazy (Z,PŘ,MV)
13.5. - 6.6.
Obor výtvarný ZUŠ Vlašim (Z,PŘ,MV)
27.5. - 13.6. Gilda Solis – obrazy (Z,PŔ,M)
10.6. - 5.9.
Obnovená staletí - muzejní výstava (Z,VS,MV)
9.9. - 3.10.
Podblanicko a Posázaví v kresbách a rekonstrukcích
Jana Heřmana (P,PŘ,G)
7.10. - 31.10. Petr Palouš - Na cestách - fotografie z celého světa (Z,PŘ,F)
4.11. - 28.11. Podblanický patchwork (Z,PŘ,D)
2.12. - 31.12. Jeţíšku panáčku – muzejní výstava (Z,VS,MV)
celkem
10 výstav

304
569
1307
944
196
2704
722
863
1125
529
9263

pobočka Benešov
termín

výstava

návštěvníci

17.3. - 24.4. Pojďte pane, budeme si hrát (Z,PŘ,JJ)
29.4. - 29.5. Netradiční šperky Bohdany Homolkové (Z,PŘ,D)
18.6. - 11.9. Něţní andílci - historické panenky (Z,PŘ,JJ)
14.9. - 3.10. Jan Suchánek (Z,VS,MV)
22.10. - 20.11. Soňa Hanzlíková – textilní tvorba (Z,PŘ,D)
27.11. - 30.12. Vladislav Mašek – autorské šperky (Z,PŘ,D)
celkem
6 výstav

329
485
501
55
403
28
1801

SOkA v Benešově (ve spolupráci)
termín

výstava

návštěvníci

11.11. - 16.11. Lidová kultura Podblanicka (P,VS,JJ)
celkem
1 výstava

55
55

Ochrana fauny Votice (ve spolupráci)
termín

výstava

návštěvníci

11.11.
Podblanicko a Posázaví v kresbách a rekonstrukcích J. Heřmana
___________ (P,VS,JJ)
neuvedeno
celkem
1 výstava
neuvedeno
celkem

18 výstav

11119

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 2010
zámek Vlašim
termín přednáška

posluchači

PhDr. Libuše Váňová - O Betlémech a Třech králích
13
Mgr. Pavel Čech - Ledňáček říční
28
Studentky Gymnázia: Marie Gročková, Anna Kahounová
24
RNDr. Jan Kozák - komentovaná prohlídka výstavy Země v pohybu
21*)
PhDr. Jindřich Nusek edukační program pro ZŠ Poříčí n.S.
62*)
Studentky Gymnázia: Mirka Vlasáková, Kamila Toulová
24
PhDr. Jindřich Nusek - edukační program pro ZŠ Vlašim
17*)
Mgr. Jan Heřman - Z ikonografie Posázaví
19
PhDr. Jindřich Nusek - komentovaná prohlídka zámku Vlašim
- Sdruţení nevidomých Benešov
14*)
13.5. noční prohlídka sklepení – akce pro ČSOP Vlašim
20*)
19.5. PhDr. Jindřich Nusek - edukační program pro Eko-gymnázium Praha
39*)
20.5. noční prohlídka sklepení – akce pro ČSOP Vlašim
22*)
26.5. PhDr. Jindřich Nusek - komentovaná prohlídka zámku Vlašim
– Sdruţení důchodců Sedlčany
45*)
16.6. PhDr. Jindřich Nusek - edukační program pro Gymnázium Benešov
a ZŠ Plzeň
72*)
7.9. PhDr. Jindřich Nusek - komentovaná prohlídka výstavy Obnovená staletí 36*)
14.9. Milan Štědra – Nové poznatky k pravěku na Podblanicku
26
12.10. Mgr. Václav Kovařík - Významné královské parky v Evropě
23
13.10. PhDr. Jindřich Nusek - komentovaná prohlídka zámku Vlašim pro
historiky z jihočeských muzeí
13*)
14.10. PhDr. Jindřich Nusek - edukační program pro ZŠ Trhový Štěpánov
19*)
9.11. PhDr. Ivana Preislerová - Ţivot ve Vlašimi v době I. sv. války
21
14.12. Bc. Petr Schneider - Vlašimský nález mincí z roku 1846
15
celkem
21 přednášek a programů
573
12.1.
9.2.
9.3.
11.3.
16.3.
13.4.
23.4.
11.5.
11.5.

*)

návštěvníci označení * jsou jiţ započteni do návštěvnosti expozic a výstav

mimo muzeum
termín přednáška

posluchačů

20.4. PhDr. Libuše Váňová – Dějiny Benešova (ČČK Benešov)
22.6. Mgr. Radovan Cáder – Ze ţivota našich předků I. (Sázava)
29.6. Mgr. Radovan Cáder – Ze ţivota našich předků II. (Sázava)
celkem
3 přednášky
celkem

24 přednášek a programů

20
15
22
57
630

18

Příloha č. 3
Přehled koncertů Muzea Podblanicka v roce 2010
Koncerty pořádané muzeem ve vlašimském zámku
termín

posluchači

koncert

21.1. Slavní muţi Almy Mahler
70
18.2. Irvin Venyš-klarinet, Ivo Kahánek -klavír
43
11.3. Praţské kytarové kvarteto
71
15.4. Realizace scénických výstupů z oper
65
20.5. Quartetto Telemann
72
25.5. Koncert pro děti z MŠ a ZŠ
74
10.6. Česká komorní filharmonie
105
24.6. Slavné evropské housle – Jaroslav Svěcený, Jitka Navrátilová – cembalo 125
16.9. Markéta Mátlová, Matěj Freml
70
21.10. Lyra da camera
69
18.11. Proč bychom se netěšili – Arte miss trio + Vladimír Čech
74
9.12. Musica Dolce Vita - vánoční koncert
57
celkem
12 koncertů
895
Koncerty, na kterých se muzeum pořadatelsky spolupodílelo
termín

posluchači

koncert

23.3. koncert ZUŠ
27.4. absolventský koncert ZUŠ
5.5. koncert ZUŠ
18.5. koncert ZUŠ
25.5. koncert ZUŠ
1.6. koncert ZUŠ
2.6. koncert ZUŠ
17.6. Letní koncert DECH
19.9. Podblanické kvarteto
28.10. Vlado Ulrich - Charita Vlašim
7.12. koncert ZUŠ
16.12. koncert Diakonie Vlašim
19.12. Vánoční koncert Dech
25.12. Pěvecký sbor DECH na nádvoří zámku ve Vlašimi
26.12. Koncert Sboru církve bratrské
celkem
15 koncertů
celkem

27 koncertů

48
105
65
67
42
38
45
100
95
110
54
48
206
240
62
1325
2220
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Příloha č. 4
Přehled vernisáží výstav Muzea Podblanicka v roce 2010
Vernisáže výstav
zámek Vlašim
termín

výstava

4.3.
13.5.
27.5.
10.6.
7.10.
4.11.
2.12.
celkem

Země v pohybu
Obor výtvarný ZUŠ Vlašim
Gilda Solis
Obnovená staletí
Petr Palouš – Fotografie na cestách
Podblanický patchwork
Jeţíšku, panáčku
7 vernisáţí výstav

návštěvníci

32
125
31
45
48
135
78
494

pobočka Benešov
termín

výstava

návštěvníci

29.4.
18.6.
22.10.
27.11.
celkem

Netradiční šperky Bohdany Homolkové
Něţní andílci
Soňa Hanzlíková – textilní tvorba
V. Mašek – autorské šperky
4 vernisáţe výstav

48
50
84
78
260

celkem

11 vernisáží

754
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Příloha č. 5
Přehled ostatních kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka v roce 2010
kulturně výchovné akce nezapočítané do návštěvnosti expozic a výstav
termín

návštěvníci

akce

udělení titulu Blanický rytíř, spolupráce
s Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi
17.4. Minotech s.r.o. – kurz pro lékaře
24.4. Vítání ptačího zpěvu
30.5. Ornitologická vycházka NPR Voděradské bučiny
5.6. Zájezd Vlastivědného klubu P.A.N. Vlasáka
16.9. Seminář Dvě církevní kapitoly z Dějin Benešova
3.10. Festival ptactva
11.11. Seminář Lidová kultura Podblanicka
11.11. Autogramiáda knihy Poutní místa Podblanicka
16.12. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěţe Malujeme s muzeem
20.12. Autogramiáda knihy Vlašim nejen ve 20. století
20.12. Módní přehlídka
celkem
12 akcí
2.4.

81
47
28
26
37
35
23
55
45
75
65
70
587

kulturně výchovné akce jiţ započítané do návštěvnosti expozic a výstav
termín

návštěvníci

akce

Mezinárodní den památek a sídel (akční vstupné 10,- Kč)
Májové slavnosti (akční vstupné 10,- Kč)
Mezinárodní den muzeí (akční vstupné 10,- Kč)
Zámecká muzejní noc - vstup zdarma
Slavnostní otevření zrekonstruovaného zámeckého nádvoří ve Vlašimi
(vstup zdarma muzeum) – akce města Vlašim
26.6. Strnadova třicítka
6.7. Vostrovecké slavení – renesanční slavnost v zámku a parku
18.9.-19.9. Dny evropského dědictví (akční vstupné 10,- Kč)
19.10.-20.10. Akce SOŠ a SOU Vlašim soutěţ O pohár blanických rytířů
28.10. Den Středočeského kraje - vstup zdarma
celkem
10 akcí
18.4.
1.5.
16.5.
10.6.
23.6.

48
801
45
198
85
246**)
350***)
103
293
200
2369

**) z celkového počtu návštěvníků Strnadovy třicítky je započteno do návštěvnosti expozic a výstav pouze
53 osob
***) z celkového počtu návštěvníků Vostroveckého slavení je započteno do návštěvnosti expozic a výstav
pouze 95 osob

celkem

22 ostatních kulturně výchovných akcí
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