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 květnu 2022
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
12. 5. – 12. 6.

výstava

Výtvarný obor ZUŠ Vlašim
Pod vedením Mgr. D. Svobodové
Výroční výstava z prací dětí výtvarného oboru ZUŠ Vlašim.

14. 6. v 17 hodin

přednáška

MgA. Adam Viktora, Jan Dismas Zelenka - známý, neznámý

přednáška s bohatými audio-přehrávkami je součástí festivalu Rosa Bohemica

18. 6. – 4. 9.
výstava
Svět kostiček
Výstava ze sbírek soukromého sběratele. Bude připravena velká herna pro děti.

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
19. 5. – 6. 11. výstava
Benešov, the best of
Zásadní předměty ze sbírek Muzea Podblanicka přiblíží na výstavě fenomény z dějin města od 18.
století až do masarykovské republiky. Ke klíčovým tak patří předměty z piaristické lékárny a z
domácností měšťanů. Vazbu ke Konopišti připomenou např. zámecké relikviáře a k Benešovu patří
samozřejmě i „hrnek K. H. Máchy“. S občanským rozvojem města souvisí prapor národní gardy
(1848) a také pozdější osobnosti jako dr. Emanuel Engel, který byl benešovským lékařem a
zemským i říšským poslancem. Téměř po sto letech budou vystaveny např. karikatury postav
města z 1. čtvrtiny 20. století od malíře Františka Holoubka a z meziválečných let bude zdůrazněna
např. vazba dr. Františka Veselého k T. G. Masarykovi, ale i osobnost Josefa Suka.
4. 6. slavnost
Benešovská muzejní noc
17 – 24 h, divadlo Kajetánka, historické kvízy, prohlídka výstavy Benešov, the best of.
„Festival muzejních nocí 2022 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou
Ministerstva kultury. Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.“

Pobočka Růžkovy Lhotice, Zámek 1, 257 65 Čechtice
úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16, tel.: 317 842 927, 317 853 157
e-mail: lhotice@muzeumpodblanicka.cz
Otevřeno
Expozice Kraj tónů
Procházka zahradou
1. 4. – 28. 10. výstava

V chalupách pod Blaníkem

přiblíží život vesnic v širším regionu převážně v 19. století. Vedle ukázek oděvů, nástrojů
z domácnosti i architektury překvapí asi mladší návštěvníky fakt, že hospodář prožíval rok převážně
od sv. Řehoře do sv. Martina, tedy od březnového orání do vyplácení čeledínů v listopadu.
Vesnický život připomene výstava i jako inspiraci pro Bedřicha Smetanu, který jako chlapec zažíval
od roku 1835 pravý český venkov právě ve Lhoticích a na Podblanicku, neboť do té doby pobýval
spíše ve větších městech. Výstava bude přístupná stejně jako celý zámeček až do 28. 10. 2022.
Změna programu vyhrazena.

