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PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ  
Vstupné na výstavy:  
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 
 
 
VIA BELLI 1866 - VÁLKA PRUSKO-RAKOUSKÁ 
do 1. května 
 
V roce 1866 přerostly spory mezi Rakouskem a Pruskem o nadvládu 
v Německu ve válku, jejíž rozhodující boje se odehrály na českém území 
a vyvrcholily jednou z největších bitev 19. století – bitvou u Sadové (Hradce 
Králové). Na výstavě pořádané ve spolupráci s Komitétem pro udržování 
památek z války roku 1866 budou představeny obě znepřátelené strany, 
průběh jednotlivých střetů a evropské i litomyšlské souvislosti (průtahy vojsk, 
vojenská nemocnice, pobyt pruské okupační armády, epidemie cholery). 
 
DROBNÉ TISKY FRANTIŠKA MÜLLERA 
22. dubna až 22. května 
 
Litomyšlský rodák a hlavní architekt města Kladna má na svém kontě stovky nejrůznějších výtvarných 
projevů, prostřednictvím nichž komentuje aktuální události i obecné životní otázky. Používá nejrůznější 
grafické techniky od suché jehly až k linorytům. Věnuje se též velkoformátové malbě a kresbě, které jsou 
výrazně inspirované popartem. Popartové inspirace jsou patrné i v jeho grafikách, v nichž prolínají s domácí 
tradicí (Váchal, Kobliha atd.). 
 
Výstava ZDENĚK MILER DĚTEM! 
1. května až 4. září 
 
Interaktivní výstava připomíná osobnost a dílo Z. Milera, který v letošním roce oslavil 90. narozeniny a ve 
stejném roce jeho nejznámější postavička Krteček 55 let. Výstava je složena z kulis ve tvaru rozevřených 
knih, na kterých jsou velké reprodukce Milerových ilustrací. Rozevřené knihy tvoří „pokojíčky“, ve kterých děti 
plní různé úkoly. Například pomáhají krtkovi opravit rozbitou raketu, skládají z paměti příběh z pohádky „Jak 
krtek ke kalhotkám přišel“, spolu s krtkem hledají cestu z bludiště, skládají vláček z pohádky „O mašinkách“ 
a mnoho dalších her a soutěží. Součástí výstavy je katalog, do kterého si děti zapisují správné odpovědi 
a za splněné úkoly dávají razítka. Výstava je zapůjčena od Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava, Klub 
Ámos a je určena dětem od 4 do 9 let, rodinám s dětmi, ale nejen jim, zkrátka všem, kteří mají rádi malého 
Krtečka a jeho kamarády. 
 
Skupiny, školy, školky, mateřská a rodinná centra mohou každou středu od 9 do 12 hodin a každý víkend od 
9 - 12, 13 - 17 hodin využít možnosti hraní s lektorem. Mimo uvedené dny lze objednat na 
kmoskova@rml.cz, tel.: 461 615 287. Pro ostatní návštěvníky je výstava k dispozici kdykoliv dle otvírací 
doby. 
 
V termínu 20. 5. 2011 od 18 – 24 hodin proběhne v hlavní budově muzea III. litomyšlská muzejní noc. Pro 
tento večer bude je výstava doplněna interaktivní výtvarnou kreací Výlet do pohádkového světa Zdeňka 
Milera. Opět se potkáte s Krtečkem, neposedným štěňátkem a dalšími kreslenými kamarády. Můžete se 
„převtělit“ do role pilné včelky, vyzkoušet si cestu norou, zahrát si na malíře, stát se tkalcem, nasednou 
s Krtkem do rakety a podívat se do vesmíru a mnoho dalšího. Od muzejní noci bude tato výtvarná kreace 
součástí výstavy a po celou dobu jejího trvání přístupná veřejnosti.  
 



Výstava MEZI VAZY - LITOMYŠLSKÁ KNIHVAZAČSKÁ SOUTĚŽ 2011 
6. května až 22. května 
 
Výstava spolupořádaná s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli představí přihlášené 
a vítězné projekty z „Litomyšlské knihvazačské soutěže 2011“. Vyhlášení výsledků a ocenění soutěžících 
proběhne na vernisáži, která se bude konat dne 5.5.2011 v 16,00 hod. v Regionálním muzeu v Litomyšli.  
 
 
Informace o soutěži Mezi Vazy 
Atelier restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování Univerzity 
Pardubice (FR UPa) vyhlásil pro studenty FR první ročník knihvazačské soutěže pod názvem „Mezi Vazy“. 
Nápad na soutěž vzešel ze snahy přiblížit studentům - restaurátorům - uměleckou knižní vazbu a prohloubit 
spolupráci jednotlivých atelierů Fakulty restaurování. V dalších ročnících počítáme s účastí i jiných škol, 
které se problematice restaurovaní knižní vazby nebo umělecké knižní vazbě také věnují. 
 
Knihu pro účel soutěže nám darovalo nakladatelství TORST. Jde o drobnou monografii věnovanou fotografu 
Petru Župníkovi, představiteli výtvarného proudu slovenské aranžované fotografie 80. let. 
 
Soutěž proběhne ve dvou kategoriích: 
1. umělecká knižní vazba  
2. návrh na knižní vazbu  
 
Soutěž byla vyhlášena v prosinci roku 2010. Účastníci odevzdají své práce do 15.4.2011. Následně 
proběhne zasedání odborné komise, které bude předsedat významný český umělecký knihař p. Jiří Fogl. 
 
 
III. LITOMYŠLSKÁ MUZEJNÍ NOC 
20. května 2011, 18 – 24 hodin 
 
v prostorách Regionálního muzea v Litomyšli a Státního zámku Litomyšl 
 
v hlavní budově RML se od 18 – 24 hodin můžeme těšit na: 
Tvůrčí dílnu Kniha a grafika hrou ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Pod 
odborným vedením Radomíra Slovika a Lukáše Tůmy si můžete vyrobit dekorativní knihařské škrobové 
papíry, knižní vazby bez použití lepidla nebo vyzkoušet grafické techniky: ruční tisk z linorytu a dřevořezu. 
 
Výstavu Zdeněk Miler dětem s doprovodným programem. Výstava připomíná osobnost a dílo Z. Milera, 
který v letošním roce slaví 90. narozeniny a ve stejném roce jeho nejznámější postavička Krteček 55 let. 
Výstava je složena z kulis ve tvaru rozevřených knih. Ty tvoří „pokojíčky“, ve kterých děti plní různé úkoly. 
Například pomáhají krtkovi opravit rozbitou raketu, skládají z paměti příběh z pohádky „Jak krtek ke 
kalhotkám přišel“, spolu s krtkem hledají cestu z bludiště, skládají vláček z pohádky „O mašinkách“ a mnoho 
dalších her a soutěží. 
 
Pro dnešní večer je výstava doplněna interaktivní výtvarnou kreací Výlet do pohádkového světa Zdeňka 
Milera. Opět se potkáte s Krtečkem, neposedným štěňátkem a dalšími kreslenými kamarády. Můžete se 
„převtělit“ do role pilné včelky, vyzkoušet si cestu norou, zahrát si na malíře, stát se tkalcem, nasednou 
s Krtkem do rakety a podívat se do vesmíru a mnoho dalšího. 
 
 
v Rodném bytě Bedřicha Smetany se můžete těšit na: 
Hudební vystoupení studentek a učitelů ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli. 
V 19.00 a ve 20.00 hodin zahraje na akordeon Veronika Kladivová. Ve 21.00 a ve 22.00 hodin vystoupí duo: 
housle Jana Věnečková a na klavír ji doprovodí Petr Jiříček. 
 
v Zámeckém sklepení se můžete těšit na: 
v čase od 18 – 24 hodin na noční vědomostní hru s odměnou a ochutnávkou vín a na stálou expozici 
soch Olbrama Zoubka. 
 
Program je určen dospělým, rodinám s dětmi a všem kteří chtějí nahlédnout do muzea v noci. Změna 
programu vyhrazena! 
 
 



Výstava CESTY DÁLEK  
Jaroslav Horák – Čína 
Ondřej Getzel – jihovýchodní Asie a Oceánie 
28. květen až 30. červen 

 
Fotografická výstava Jaroslava Horáka a Ondřeje Getzela představí 
snímky z jejich cest především do Číny, jihovýchodní Asie a Oceánie. 
Od himálajských vrcholů po vyprahlé australské pouště. Úsměvy laoských 
dětí i hluboké vrásky na tvářích tibetských mnichů. 
Výstava přibližuje země Asie, Oceánie i realitu tamního všedního 
života. Fotografie krajiny jsou mnohdy výsledkem dlouhého čekání na 
ideální světlo v extrémních podmínkách. U portrétů místních lidí 
rozhodovaly o výjimečných záběrech pouhé setiny. 
Jsme rádi, že se s vámi o tyto momenty můžeme podělit a doufáme, že 
cesty dálek dýchnou i na vás. 
 
 

 
 
2/ Rodný byt Bedřicha Smetany: 
 
Otvírací doba:  
duben: pouze So, Ne 9-12, 13-17 
květen - září: Út – Ne: 9-12, 13-17 
 
 
Výstava ADOLF KAŠPAR - FILOSOFSKÁ HISTORIE 
1. června až 31. října 
 
V roce 2011 si připomeneme 160. výročí narození spisovatele Aloise Jiráska, který žil 14 let v Litomyšli 
a působil zde jako gymnaziální profesor dějepisu a zeměpisu. Z Litomyšlského prostředí však čerpal 
inspiraci i pro svá literární díla, z nichž nejznámější je Filosofská historie (1878). Ta se dočkala řady vydání 
s ilustracemi různých autorů, nepřekonané však zůstanou ilustrace Adolfa Kašpara. 
Zápůjčka originálů ilustrací za soukromé sbírky autorových dědiců.  
 
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 VIA BELLI 1866 - VÁLKA PRUSKO-RAKOUSKÁ - Mgr. Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz 
Výstava DROBNÉ TISKY FRANTIŠKA MÜLLERA - PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz 
Výstava ZDENĚK MILER DĚTEM, III. LITOMYŠLSKÁ MUZEJNÍ NOC - Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz 
Výstava MEZI VAZY... - Eva Metyšová, metysova@rml.cz 
Výstava CESTY DÁLEK... - Mgr. René Klimeš, klimes@rml.cz 
Výstava ADOLF KAŠPAR - FILOSOFSKÁ HISTORIE - Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz 
 

Změna programu vyhrazena!  


