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20. červen 2012 
 
 

Program 
UDĚLEJ SI VLASTNÍ SGRAFITO  
unikátní nabídka pro ve řejnost 
 
Chcete v lét ě zažít něco zcela netradi čního? 
Udělejte si vlastní sgrafito – jak jej d ělali 
renesan ční mist ři na litomyšlském zámku 
v 16. století – a odneste si ho dom ů!! 
 
Kurz zvládne každý, je určen pro dospělé i pro 
děti cca od 10 let. 
 
Jak to bude probíhat? 
Hlavní součástí „kurzu“ bude tvorba sgrafita 
původními postupy. Každý účastník si udělá 
vlastní sgrafito na speciální orámované desce – 
pro dospělé velikosti A3, pro mladší účastníky 
velikosti A4. Motivem může být jednoduché psaníčkové sgrafito dle připravených šablon nebo složitější 
motiv dle vlastní volby.  
Kurz povede restaurátor David Zeman, autor známých novodobých sgrafit ve Váchalov ě ulici 
v Litomyšli.  Asistovat mu budou lektorky z muzea a z galerie. 
 
Co si ú častníci odnesou? 
Kromě netradičního zážitku to bude „výuční list“ o absolvování „kurzu“ a především vlastnoručně vyrobené 
sgrafito uložené ve speciální krabici. Doma si ho můžete třeba pověsit na zeď nebo se může stát originálním 
dárkem. 
 
Místo akce: Zámek v Litomyšli, 2. patro, zadní sál Městské obrazárny  
 
Termíny akce: 
22.7., 29.7., 26.8., 2.9. – dvakrát denně v 10.00 a ve 14.00 hod. 
Doba trvání kurzu je 1,5 – 2 hodiny. 
Maximální počet účastníků je 20 osob!  
 
Předprodej vstupenek (od 10 . července): 

• Městská galerie Litomyšl, Smetanovo nám. 110 (dům U Rytířů) 
• Zámecké infocentrum Litomyšl, Jiráskova 233 (zámecký pivovar) 

Doporučujeme zakoupit vstupenku v předprodeji. Přijdete-li až na samotný kurz, je možné, že jeho kapacita 
bude již naplněna!! 
 
Informace: Jana Vokálová, vokalova@galerie.litomysl.cz, tel.: 461 614 765 
 
Vstupné: 120 Kč/osoba 
 
Ojedin ělá akce v rámci celé České republiky 
Akci pořádá Regionální muzeum v Litomyšli a Městská galerie Litomyšl. 
Akce se koná za finanční podpory Pardubického kraje v rámci projektu Pernštejnský rok 
(www.pernstejnskyrok.cz). 
 
 

MĚSTSKÁ 
G A L E R I E 
LITOMYŠL  

 



Program UD ĚLEJ SI VLASTNÍ SGRAFITO – pro školy 
Ve druhé polovině června probíhá v prostorách muzea „Kurz renesančního sgrafita“, určený školním 
kolektivům. Jde o první část kurzu, druhá část bude otevřena o letních prázdninách široké veřejnosti (viz 
výše). Bližší informace k první části jsou v květnové tiskové zprávě. 

Žáci 6.B z II. ZŠ U Školek v Litomyšli s vlastnoručně vytvořenými sgrafity, které si odnesou domů. Dole 
uprostřed restaurátor David Zeman, vedoucí kurzu. Foto Jana Vokálová, 20.6.2012 

(R. Klimeš) 
 
 

Rekonstrukce muzea a jeho uzav ření pro ve řejnost  
 
Z důvodu generální rekonstrukce bude muzeum uzav řeno pro ve řejnost od 1. července 2012.  
Během letních prázdnin bude muzeum kompletně vystěhováno, zhotovitel stavby převezme prázdnou 
budovu v září. Rekonstrukce bude stavebně dokončena v závěru roku 2013. Ke znovuotevření muzea dojde 
v první polovině roku 2014. 
O dalších podrobnostech rekonstrukce jsme Vás infor movali v p ředchozích tiskových zprávách. 
 
Do konce června probíhají tři výstavy, o nichž jsme Vás informovali v předchozí tiskové zprávě:  
LITOMYŠL NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH 
MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ 
KELTOVÉ 

(R. Klimeš) 
 
 

Rodný byt Bed řicha Smetany  
 
Rodný byt B. Smetany bude i nadále pro veřejnost otevřen bez omezení. 
 
Rodný byt Bed řicha Smetany je otev řen pro návšt ěvníky operního festivalu Smetanova 
Litomyšl 
Návštěvníci koncertů a dalších akcí Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, které se budou 
odehrávat na litomyšlském zámku, mají jedinečnou možnost navštívit Rodný byt B. Smetany. Zpřístupn ěn 
bude vždy hodinu p řed zahájením p ředstavení a o první p řestávce.  Jednotné snížené vstupné je 15 Kč. 
V Rodném bytě si návštěvníci mohou prohlédnout interiér, v němž se Bedřich Smetana narodil a žil jako 
malý chlapec. Expozice je obohacena o sezónní výstavu „Melodická Litomyšl“. 

(R. Klimeš) 



 
 

Výstava 
MELODICKÁ LITOMYŠL  
Hudební nám ěty na obrázcích Quidona Šimka  
1. duben – 28. říjen 2012 
 

Výstava v Rodném bytě Bedřicha Smetany představuje obrázky 
s hudebními náměty z Litomyšle, jejichž autorem je charismatický 
litomyšlský kupec Quido Šimek (1857–1933). Ten se do dějin svého 
rodného města zapsal především jako kreslíř, kronikář, sběratel, 
spoluzakladatel městského muzea, majitel soukromého muzea a 
velký humorista. Byl dobrým duchem měšťanské Litomyšle, přítelem 
studentů, vtipným glosátorem života, ale také dlouholetým členem 
městské samosprávy a řady spolků. Jeho láskou bylo sběratelství a 
svobodná tvůrčí činnost, kterým zasvětil celý svůj staromládenecký 
život. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reprodukce jeho děl jsou doplněny krátkými 
humornými komentáři, a to i v anglické verzi. 
 

(M. Boštík) 
 
 
 
 
 

 
Otevírací doba – hlavní budova (budova bude od 1. července dlouhodob ě uzav řena!) 

Út – Ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
 
Otevírací doba – Rodný byt Bed řicha Smetany 

duben, říjen: So, Ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
květen-září: Út – Ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 

 
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) 
 
Tiskový servis: 
Regionální muzeum v Litomyšli, tel: 461 615 287, email: info@rml.cz 
 
Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující pracovníky: 
Program UD ĚLEJ SI VLASTNÍ SGRAFITO  – Mgr. Miluše Vopařilová, voparilova@rml.cz 
Výstava LITOMYŠL NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH  – Mgr. Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz 
Výstava MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ  – Mgr. Eva Kolářová, kolarova@rml.cz 
Výstava KELTOVÉ  – Martin Pospíšil, pospisil@rml.cz 
Výstava MELODICKÁ LITOMYŠL – Hudební nám ěty na obrázcích Quidona Šimka  – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz 
Rekonstrukce muzea  – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz 
Archeologický výzkum  - Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz; Martin Pospíšil, pospisil@rml.cz 
 
 
 

Změna programu vyhrazena!  


