MUZEUM PODBLANICKA, příspěvková organizace
Zámek 1, 258 01 Vlašim
Telefon: 317 842 927
E-mail: muzeumvlasim@iol.cz, muzeumvlasim@seznam.cz
Web: http:/ www.muzeumpodblanicka.cz

Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2018
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
17. 5. – 7. 10.
výstava
700 let Vlašimi
Významné kapitoly z dějin města. Výstava připomíná události a osobnosti, které v klíčových
osmičkových letech ovlivnily vývoj města. A to od nejstarších majitelů hradu (1318) přes Vostrovce
z Kralovic, kdy renesanční vrchol ukončilo stavovské povstání (1618), až po občanský rozvoj
Vlašimi, kdy vzniká první záložna v Čechách (1858) a město pojmenovává Palackého náměstí
(1898). Předměty dokumentují i vznik Československa (1918) a vystavena je kolekce platidel. Řada
předmětů je vystavena poprvé.
3. 9. – 17. 11.
vyhlášení výtvarné soutěže Stoletá republika
Během této doby Muzeum Podblanicka, p. o. přijímá výtvarné práce 1. kategorie mateřské školy,
2. kategorie 1. stupeň ZŠ, 3. kategorie 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, 4. kategorie střední školy.
Slavnostní vyhlášení výsledků bude 12. 12. 2018.
8. 9. – 9. 9. Dny evropského dědictví
Zámek Vlašim, vstupné zdarma, otevřeno 9 – 12, 13 – 16
otevřené stálé expozice, výstavy, zámecké sklepení, vyhlídková věž
sobota 8. 9. Vlašim žije v proměnách času: výstava modelů Jana Očka k sochařské soutěži,
700 let Vlašimi, v parku a nádvoří programy v rámci oslav města
neděle 9. 9. v 17 hodin
kytarový recitál
Lubomír Brabec 65
Vstupné: plné 200 Kč, děti 50 Kč, členové VK 150 Kč.
11. 9. v 17 hodin

přednáška

PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D.
Vlašimští barokní velikáni – tři osobnosti 17. a 18. století

15. 9. – 30. 9.
výstava
S. I. G. N. 2018
Vernisáž obrazů, na kterou jste srdečně zváni, proběhne v sobotu 15. 9. 2018 od 15 hodin. Obrázky
vznikly během výtvarného happeningu v zámeckém parku a jsou prodejní. Akce je na podporu
dětského domova Racek a Farní charity Vlašim.
1.7. – 1. 9.
putovní výstava
Architekt Roškot a mladá republika
Výstava je instalovaná v přednáškové místnosti Domu přírody Blaníku u Krasovic.
Připomíná projekty Kamila Roškota pro veřejné budovy nové republiky. Některé zůstaly jen
soutěžním návrhem, řada jich ale byla uskutečněna. Republikánského ducha měla i Roškotova
sokolovna ve Vlašimi, která na výstavě nemůže chybět.

Secesní dům Benešov, Malé náměstí 74
kontaktní tel. 739 203 301
otevřeno úterý - sobota, 9 - 12, 13 - 16
Otevřené expozice
Historie města Benešova a okolí, Náš pluk
6. 9. – 3. 11.
výstava
Benešov a vznik republiky
Výstava přiblíží dění ve městě kolem roku 1918 a osobnosti regionu spojené se vznikem nového
státu.
sobota 8. 9. mezinárodní Dny evropského dědictví (European Heritage Days), v České republice
s tradicí od roku 1991.
Uvidíte výstavu Benešov a vznik republiky, 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.

Pobočka Růžkovy Lhotice, Zámek 1, 257 65 Čechtice
úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16, tel.: 317 842 927, 317 853 157
e-mail: muzeumvlasim@seznam.cz, zamek.lhotice@seznam.cz
Expozice Kraj tónů
Procházka zahradou
12. 6. – 28. 10.

komorní výstava

Příběh státní hymny

8. 9. a 9. 9.
mezinárodní 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.

Změna programu vyhrazena.

