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PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ  
2. polovina března až duben 2010 
 
Vstupné na výstavy a přednášky:  
základní: 30 Kč 
poloviční: 15 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP) 
rodinné vstupné: 60 Kč (2 rodiče a 2 a více dětí) 
 
1/ hlavní budova: 
Otvírací doba:  
Út - Ne: 9-12, 13-17 
 
 
Výstava AŽ JARO ZAŤUKÁ…. 
do 11. dubna 

 Výstava věnovaná nejkrásnějšímu období v roce. Příroda, 
zvířata a lidé se po zimě probouzí do nového života. Nejvýznamnější 
událostí v tomto období jsou velikonoční svátky se všemi zvyky 
a tradicemi. Na výstavě uvidíte velikonoční kraslice ze sbírek muzea, 
tradiční a moderní jarní dekorace studentů Zahradnické školy 
v Litomyšli, jarní patchworkové dekorace a quilty členek Spolku 
patchworku Litomyšl a mnoho dalšího. Blíže se seznámíte se zvyky 
a tradicemi patřícími k Velikonocům. K výstavě je připraven 
doprovodný program. 

Veselé jarní tvoření:  
 
24. – 26. března: jarní dílny pro školy a školky 
 Součástí dílen bude krátké povídaní k velikonočním zvykům a jaru, čtení známých i méně známých 
velikonoční koled a říkanek, řemeslné a výtvarné tvoření (zdobení vajíček, vytváření jarních a velikonočních 
přáníček, zdobení medových perníčků apod.). Vše pod vedením řemeslníků a lektorů z muzea. 
Na program je nutné se předem objednat na tel.: 461 615 287 nebo e-mailem: kmoskova@rml.cz, a vždy 
bude aktuálně přizpůsoben věku malých návštěvníků. Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30 a 11.00 hodin. 
Program si, prosím, rezervujte nejpozději do 17. března 2010. Těšíme se na společné setkání a jarní 
naladění. 
 
24. března: zdobení medových perníčků barevnými cukrovými polevami. Perníčky ve tvarech zajíčků, 
kuřátek a vajíček budou spolu s barevnými cukrovými polevami připraveny v dílně muzea. Vše pod vedením 
lektorů z muzea a řemeslníků. Program je vhodný pro děti základních a mateřských škol. 
 
25. března: zdobení vajíček a jarních přáníček technikou decoupage. Vyfouklé vajíčko prosíme přinést s 
sebou. Barvy, ubrousky s jarními a velikonočními motivy, stužky a barevné kartony budou připraveny v dílně 
muzea. Vše pod vedením lektorů z muzea a Elišky Mejtové. Program je vhodný pro děti základních 
a mateřských škol. 
 
26. března: zdobení polystyrénových vajíček patchworkovou technikou „šití bez jehly“. Pro „rychlíky“ 
bude připraveno ještě jednoduché ruční šití. Potřebný materiál a pomůcky budou nachystány v dílně muzea. 
Pro lehčí tvoření bude na každém vajíčku část pracovního postupu připravena předem. Vše pod vedením 
lektorů z muzea a členek Spolku patchworku Litomyšl - Gábiny Velecké a Marcely Frankové. Program je 
vhodný pro děti základních škol. 
 
Veselé jarní tvoření: program pro veřejnost 
V sobotu 27. března celodenní jarní tvoření pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost, spojené s ukázkou 
a prodejem řemeslných výrobků, velikonočních a jarních dekorací studentů Zahradnické školy v Litomyšli, 
předvádění a šití jarních patchworkových drobností členkami Spolku patchworku Litomyšl, zdobení 
medových perníčků a ukázka pletení pomlázek manželi Melšovými, zdobení vajíček technikou decoupage 
(vyfouklé vajíčko s sebou) a další. Tvořit s námi můžete po celý den od 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin. 
Vše pod vedením řemeslníků a lektorů z muzea. 



Výstava DR. EMIL HOLUB – AFRICKÝ CESTOVATEL 
20. března až 25. dubna 
 Většina světa byla v druhé polovině 19. století již dobře 
známa. Na mapách Afriky ale zůstávalo stále mnoho bílých míst. 
Objevné cesty sem byly plné nebezpečí. O život přišel nejeden 
odvážlivec. Naše výstava představí život největšího českého 
cestovatele a dobrodruha té doby, Emila Holuba (1847-1902). Ze 
svých afrických výprav (1872-1879, 1883-1887) přivezl za cenu 
podlomeného zdraví velké množství poznatků i etnografického a 
přírodovědného materiálu, napsal úspěšné cestopisy a uspořádal 
velké výstavy. Část jeho sbírek bude nyní k vidění i v Litomyšli. 
 
Součástí výstavy je doprovodný program, o víkendech 
s lektorem. Určeno rodičům s dětmi a školám. Komentované 
prohlídky pro dospělé zájemce začínají 24. března a 14. dubna 
v 10 hodin. 
 
Přednáška Po stopách Emila Holuba v dnešní Africe  
středa 14. dubna 2010 v 17 hodin v Regionálním muzeu v Litomyšli 
Povídání o tom, jak se žije na místech, která náš 
nejslavnější cestovatel po Africe, Emil Holub, jako první běloch 
podrobně popsal a zmapoval (v letech 1872-1879 a 1883-1887 
procestoval dnešní Jihoafrickou republiku, Botswanu, Zimbabwe a Zambii).  
Přednáší RNDr. Hynek Adámek, redaktor National Geographic Česko. 
 
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 19. března v 17 hodin.  
Účast přislíbila i velvyslankyně Jihoafrické republiky paní Celia-Sandra Bothová. 

 
Výstava PUTOVÁNÍ POBALTÍM 
17. dubna až 9. května 

  
 Fotografická výstava nabízí pohled na řadu památek 
a zajímavostí nacházejících se v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. 
Snaží se přiblížit v České republice ne příliš známá místa 
Pobaltí. O státech při Baltském moři jsme měli možnost 
nejvíce slyšet v souvislosti s jejich vstupem do Evropské unie 
a dále při nástupu hospodářské krize. Chladný severovýchod 
Evropy však ukrývá i bohatou historii. 
 
 
 

 
 
Výstava BARBIE A JEJÍ SVĚT 
(fenomén panenky Barbie 1961-2009 ze sbírky Miluše Lublinerové) 
 
8. května až 31. srpna 
 
 Panenka Barbie je známá po celém světě. 
Se všemi oblečky, doplňky, autíčky, poníky, 
domečky se vším na co si vzpomenete, je prostě 
neodolatelná. Stejně jako její urostlí partner Ken. 
Ve světě panenky Barbie nechybí nic a vše je 
dokonalé. Dokonce ji oblékali i největší módní 
návrháři od Christiana Diora až po Giorgia 
Armaniho či Gianniho Versaceho. Barbie je 
zkrátka celebritou navzdory tomu zda se nám to 
líbí nebo ne a její svět přitahuje pozornost napříč 
všemi kontinenty. 



 
 
2/ Rodný byt Bedřicha Smetany: 
 
Otvírací doba:  
Březen - zavřeno 
Duben - pouze So, Ne: 9-12, 13-17 
 
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 461 615 287, 737 823 389 
nebo info@rml.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiskový servis: 
Regionální muzeum v Litomyšli, Tel: 461 615 287, e-mail: info@rml.cz 
 
Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující 
pracovníky:  
Výstava AŽ JARO ZAŤUKÁ... - Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz 
Výstava DR. EMIL HOLUB - AFRICKÝ CESTOVATEL - Mgr. Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz 
Výstava PUTOVÁNÍ POBALTÍM - Mgr. Eva Kolářová,  kolarova@rml.cz 
Výstava BARBIE A JEJÍ SVĚT - Mgr. Roman Košek,  kosek@rml.cz 
 
 

Změna programu vyhrazena!  


