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Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2019
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
5. 9. – 28. 10.
výstava
Archeologické poklady
Muzeum Podblanicka připravilo na podzimní měsíce ve vlašimském zámku výstavu Archeologické
poklady. Inspirací byl nejnovější nález středověkého mincovního depotu v obci Čelivo v loňském
roce, který obsahoval i zlaté dukáty. Na výstavě uvidí návštěvníci nemincovní pravěké i moderní
poklady a jejich rekonstrukce, ale také klasické mincovní poklady zejména z období středověku a
novověku, které jsou součástí sbírkového fondu muzea. Doplněny budou o další neméně důležité
artefakty, vztahující se k tématu, a ještě pro úplnost bude vystaveno několik nálezů pokladů ze
sbírek dalších sbírkotvorných institucí.
Vernisáž bude 5. 9. v 17 hodin, slovo k výstavě Mgr. Tereza Davidová, hudba Karel Vepřek.
7. a 8. 9.
Dny evropského dědictví
Zámek Vlašim, vstup zdarma, otevřené všechny expozice a výstavy 9 – 12, 13 – 16 hodin
7. 9. Vostrovcův zámek, skupinové prohlídky ve 13, 14, 15, 16 hodin, vystoupí šermířská skupina
Lars a taneční skupina Alla Danza
8. 9. v 17 hodin
Veď mě dál, cesto má…
Honza Jareš – nevidomý zpěvák a klavírista, Tomeš Smetana – kontrabas, baskytara,
Jaromír Helešic - bicí
(vstup zdarma)
10. 9. v 17 hodin

přednáška

Josef II. a francouzská revoluce
PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Historický ústav AV ČR

29. 9. v 17 hodin
Páté přes desáté
Ke státnímu svátku české státnosti uvedeme zábavný pořad plný inteligentního humoru a písniček.
Oblíbený glosátor, spisovatel, básník a moderátor Ivo Šmoldas probere různá témata, která ho již
delší dobu „pálí“ a také témata, k nimž ho inspirují právě zpívané písničky Jany Rychterové. Říká se,
že smích prodlužuje život, pořad skvěle pobaví střední i mladší generaci publika.

Muzejní dům, 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

22. 6. – 3. 11.
výstava
Za vlády Marie Terezie
Výstava přiblíží život na Benešovsku a Podblanicku v letech 1740 – 80. Připomene vojska, která v
kraji často pobývala, ale i místní šlechtické rody, které působily v okolí panovnice. Předměty přiblíží
také gymnázium benešovských piaristů, „boj“ panovnice s cechy i povstání sedláků na Konopišti z
července 1775. Sochy a obrazy připomenou vládu Marie Terezie jako dobu pozdního baroka.
7. a 8. 9.
Dny evropského dědictví (European Heritage Days), v České
republice s tradicí od roku 1991.
Uvidíte výstavu Za vlády Marie Terezie, expozici Historii města Benešova a okolí, expozici Náš pluk,
která je zaměřena na vojenskou posádku 102. pěšího pluku v Benešově, legionáře, až po vstup naší
republiky do NATO.
Vstup zdarma.

Zámek Růžkovy Lhotice, Zámek 1, 257 65 Čechtice
otevřeno úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16,
T: 317 853 157
E: lhotice@muzeumpodblanicka.cz
Expozice Kraj tónů
Procházka zahradou

1.5. – 29. 9.
komorní výstava
Smetanův Blaník
Komorní výstava k 140. výročí dokončení cyklu Bedřicha Smetany Má vlast, kde byl Blaník roku
1879 poslední symfonickou básní, v které český národ zažívá vzkříšení.
7. a 8. 9.
Dny evropského dědictví (European Heritage Days)
V průběhu září se tyto dny konají v mnoha městech a obcích Evropy. Můžete navštívit celou řadu
památek a staveb i běžně nepřístupných. Pořádají se nejrůznější doprovodné kulturní akce. Pro
bližší informace www.ehd.cz.
Vstup zdarma.
Změna programu vyhrazena.

