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PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ 
2. polovina ledna až únor 2009

Vstupné na výstavy a přednášky: 
základní: 20 Kč
poloviční: 10 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP)

1/ hlavní budova:
Otvírací doba: 
Út – Pá: 8-12, 13-16
So, Ne: 9-12, 13-17

Výstava OSLAVY KONCE ROKU V DOBÁCH DÁVNÝCH 
aneb „od bujarého veselí Slunovratu k poklidným svátkům vánočním“
do 31. ledna 2009

Výstava  nám  dává  možnost  poznat  způsob  oslav  konce  roku  jinak  než  jsme 
v současnosti zvyklí. Ukazuje nejen oslavy spojené v pravěku a raném středověku 
s koncem roku, tedy se Slunovratem, ale i tehdejší náboženské představy a projevy 
člověka,  které postupně převrstvilo  na našem území křesťanství  s jeho tradičními 
svátky.  Přesto  můžeme  některé  prvky  tzv.  „pohanských  zvyků“  nalézt  ještě 
v oslavách  masopustních.  Výstava  probíhá  ve  spolupráci  s DDM  v Litomyšli, 
skupinou  experimentální  archeologie  Bacrie  a  Sebranice.  Netradičně  pojatou 
výzdobu interiéru muzea zajistila Střední škola zahradnická v Litomyšli. 
Součástí  výstavy  je  polychromovaný  vyřezávaný  betlém  autorky  Hany  Vítové, 
zapůjčený z Muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem. 

Výstava FENOMÉN LITOMYŠL. Příběh moderní architektury malého 
města.
21. února až 12. dubna

Genius loci Litomyšle je nepopiratelný. Každý rok působí na tisíce 
návštěvníků  z  celého  světa.  Vědomí  výjimečného  kouzla  města 
bylo vždy mezi místními obyvateli rozšířeno. Nástup moderní doby 
byl  proto  spojen i  se  snahou o vytvoření  nenásilného propojení 
nového  a  starého.  Ne  vždy  se  to  podařilo,  především  období 
komunistické  totality  zjizvilo  tvář  města  již  nenapravitelně. 
Polistopadový stavební ruch byl naopak veden snahou o budování 
architektonicky  hodnotných  a  do  charakteru  města  zapadajících 
děl.
Rozsáhlá výstava Regionálního muzea v Litomyšli  připravená ve 
spolupráci  s Městem  Litomyšl  nabídne  pohled  na  architekturu 
našeho města posledních 150 let,  na návrhy realizované i nikdy 

nepostavené, na Litomyšl skutečnou i možnou. Patřičná pozornost bude věnována také chystaným velkým 
projektům – zámeckému návrší, plaveckému bazénu, přestavbě Kotelny, výstavbě nových bytových domů 
nebo rychlostní komunikaci R35.
Výstava  bude zahájena v pátek  20.  února  v 17 hodin  v  zámeckém pivovaře.  Návrhy  realizovaných 
i nerealizovaných  projektů  posledních 20 let  budou  v pivovaře  vystaveny  až do neděle  22.  února.  Poté 
budou přemístěny do muzea, kde se připojí  k historické části  výstavy,  která bude do té doby přístupná 
samostatně.



2/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
zavřeno

Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 461 615 287 nebo info@rml.cz

3/ Novinky z     muzea:  

Vyšel nový svazek sborníku Pomezí Čech, Moravy a Slezska
Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se SOA Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli 

vydalo  již  9.  svazek  sborníku  prací  ze  společenských  a  přírodních  věd.  K zakoupení  či  objednání  je 
v pokladně muzea. Cena 100,-

ČLÁNKY
Petr Chaloupka: Litomyšl válečná a převratová 1914-1918 (Proměny každodenního života města)
Martin Boštík: František Ambrož Stříteský – poslední představený České provincie řádu piaristů
Milan Skřivánek: Zpráva o událostech let 1967-1970 na okrese Svitavy

MATERIÁLY
David Vích: Záchranný archeologický výzkum v areálu zemědělského družstva v Cerekvici nad Loučnou
Jana Němcová: Dodatek k vývoji fortifikačního systému v Poličce
René Klimeš – Radko Kynčl: Sbírka hodin Regionálního muzea v Litomyšli
Hana Klimešová: Sbírka kovových nádob Regionálního muzea v Litomyšli
Luboš Kafka: Sbírka lidových podmaleb na skle v Regionálním muzeu v Litomyšli
Petr Chaloupka: Sbírka kartografie Regionálního muzea v Litomyšli
Jan Kapusta: O Charlotte Martinů a děkanu P. Jaroslavu Daňkovi
Jana Martínková – Karel Severin: Poznámky k Národopisné encyklopedii Čech, Moravy a Slezska

SDĚLENÍ
René Klimeš: Sbírky Regionálního muzea v Litomyšli ONLINE
Oldřich Pakosta: K výskytu druhu nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis L.) v lokalitě Litomyšl 

Tiskový servis:
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Klimešová,  Regionální muzeum v Litomyšli,  Tel: 461 615 287,  Fax: 461 614 626,  e-mail: 
klimesova@rml.cz, info@rml.cz
Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující 
pracovníky: 
Výstava Oslava konce roku v dobách dávných... – Mgr. Jana Němcová, nemcova@rml.cz, 739031857
Výstava Fenomén Litomyšl... – Mgr. Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz 
Aplikace sbírky RML ONLINE - Mgr. René Klimeš, klimes@rml.cz, 739031849
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