MUZEUM PODBLANICKA
Zámek 1, 258 01 Vlašim
T: 317 842 927
E: info@muzeumpodblanicka.cz
W: http:/ www.muzeumpodblanicka.cz

Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v listopadu 2021
Zámek Vlašim
otevřeno úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16, poslední prohlídka v 15:30 hodin
Expozice: Auerspergové, Historie romantických parků a zámku ve Vlašimi, Zrcadlo minulosti,
Příroda Podblanicka, S přesnou muškou, Město pod věží, Tajemství sklepení
20. 10 – 30. 11.
výstava
Slovinsko – Evropa v malém
Výstava je instalovaná v přednáškovém sále v I. patře zámku Vlašim, zapůjčil při příležitosti
zasazení lípy slovinsko-českého přátelství slovinskou velvyslankyní Tanjou Strniša fotoklub Anton
Ažbe Škofja Loka Slovenia.
28. 10. – 30. 11.

výstava

Toulky naším Podblanickem

Výstava fotografií Michala Kozla v I. patře v expozici Zrcadlo minulosti.
4. 11. – 21. 11.
výstava
Obrazy Stanislava Příhody
vernisáž ve čtvrtek 4. 11. v 17 hodin, promítání, slovo autor

9. 11. v 17 hodin

přednáška

Vlašim v 70. a 80. letech 20. století
PhDr. Ivana Preislerová (Gymnázium Vlašim)

20. 11. sobota nádvoří zámku
9. Podblanický kreativní jarmark
10 – 15 hodin
V zámeckém sklepení bude připravena pátrací hra.

26. 11. – 31. 12.
výstava
Vánoce s patchworkem a Pražské Jezulátko
Podblanický patchworkový klub z.s. Vánoční výstava s ručně vyrobenými textilními adventními
věnci, ozdobami na stromeček, betlémy a dalšími svátečními dekoracemi.

25. 11. v 19 hodin koncert
Hezky česky – Cantarina Clarinete
Zpívající klarinetové kvarteto připravilo program známých českých písní a skladeb J. Ježka, P.
Hapky, J. Šlitra a dalších, jistě si zazpíváte za doprovodu klarinetů, basklarinetu a ukulele. To vše
s průvodním slovem ze života hudebního i všedního.
Vstupné: 200 Kč, člen/ka vlastivědného klubu 150,- Kč, děti 50,- Kč

Muzeum Podblanicka, Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
otevřeno úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16
T: 739 203 301
E: benesov@muzeumpodblanicka.cz
Otevřené expozice
Historie města Benešova a okolí, Náš pluk
18. 5. – 14. 11.
výstava
Benešovsko Oty Bubeníčka
Zájemce o umění kolem roku 1910 a o poetiku lidových staveb Benešovska potěší výstava kreseb
předního českého krajináře Oty Bubeníčka, od jehož narození letos uplyne 150 let. Na pražské
akademii byl žákem Júlia Mařáka ale ovlivnil jej i Antonín Slavíček, a výstava vám přiblíží výběr z
tužkových kreseb, na kterých Bubeníček jako milovník českého venkova zachytil při toulkách
Benešovskem před I. válkou dožívající svět roubených stavení s chalupami, stodolami a košatými
stromy. Právě komornější výběr děl nechává vyniknout jejich „staročeskou atmosféru“.
18. 5. – 14. 11.
výstava
Pod povrchem
Archeologická výstava Pod povrchem, ukáže výběr z nových archeo-nálezů muzea za poslední 3
roky. Připomene mimo jiné dnes již slavný nález mincí z Čeliva ze srpna 2018, jehož součástí byly i
dva zlaté uherské dukáty – Zikmunda Lucemburského a Albrechta I. Habsburského. A panely vám
přiblíží průběh výzkumu od nálezové situace přes dokumentaci až po restaurování předmětů.
Zastoupeny budou na výstavě i raně novověké nálezy např. kachlů a skla ze Sázavy či soubor
nálezů z Komorního Hrádku z období od pozdního středověku až po baroko. Prvně vystaveny
budou také unikátní dřevěné součásti jezu z Městečka u Nespek.
20. 11. – 31. 12.
výstava
Nebeské Vánoce
Výstava s názvem Nebeské Vánoce vám připomene, jak období od svaté Barbory až po Tři krále
prožívaly naše prababičky za I. republiky. Letos totiž uplynulo 100 let od prvního sčítání lidu (1921),
kdy bylo poprvé jasné, kolik a jakých obyvatel vlastně v novém státě žije, a jaké budou jejich
Vánoce. Dobové předměty přiblíží pečení cukroví, zimní radovánky, zdobení stromků i zvyky v
rodinách Podblanicka.
Změna programu vyhrazena.

