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PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ  
2. polovina srpna až září 2010 
 
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 
 
 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
11. září 
 V sobotu 11. září bude vstup do expozic Regionálního muzea v Litomyšli zdarma. 
 
 Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v září otevírají nejširší veřejnosti 
brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor. V České republice se EHD konají pravidelně od 
roku 1991. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 
které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. V roce 2000 jím byla Litomyšl, 
letos Příbor. 
 
 
Výstava BARBIE A JEJÍ SVĚT 
(fenomén panenky Barbie 1961-2009 ze sbírky Miluše Lublinerové) 
 
prodlouženo do 26. září 
 
 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 urostlý 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. 

Doprovodný program: 
Pro školy, školky, školní výlety, mateřská a rodinná centra lze každou 
středu od 9-12 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 herna k dispozici kdykoliv dle 
otvírací doby.  
 
A co v naší herně mohou zažít Vaše děti? 
Vyzkoušet si kostýmy princezen a princů, baletky, čaroděje a další. Zkrášlit 
se v naší „fintírně“. Vytvořit šperk v „tvořírně“, a to nejen pro panenku. 
Pohrát si v domečku, ve které holčičky mohou „uvařit“ oběd a kluci 
„pracovat“ v dílně. Po inspiraci modely vystavených panenek si v „ateliéru 
módního návrháře“ zkusit navrhnout vlastní oblečení pro Barbie a ještě 
mnoho dalšího. Program je připraven pro holčičky i pro kluky.  
 
Tvořírna nejen pro malé návštěvníky 
Po celou dobu výstavy jsou mimo herny pro děti připravené v naší „tvořírně“ výtvarné aktivity pro malé i velké 
návštěvníky – textilní koláž, navlékání náramků z korálků, tvoření z papíru – korunky pro prince a princezny 
a další. Těšíme se na Vás a přejme Vám krásné prázdninové tvoření.  



 

Výstava STOPY JÁRY CIMRMANA 
prodlouženo do 11. září 

 
 Fenomén Járy Cimrmana se stal nedílnou součástí 
české kultury. Výstavu pořádá Regionální muzeum 
v Litomyšli ve spolupráci s Agenturou Echo a Divadlem 
Járy Cimrmana. Putovní výstava obsahuje historii Divadla 
Járy Cimrmana a dále je zaměřena především na 
osobnost Járy Cimrmana a jeho širokou rozsáhlou tvorbu 
učitelskou, vědeckou, divadelní atp. 
 Historie divadla obsahuje fotografickou historizující 
dokumentaci existence divadla. Jednotlivé panely jsou 
věnovány osobnostem, které v souboru působily 
a pražským divadelním scénám, kterými Divadlo Járy 
Cimrmana prošlo - od Malostranské besedy, Reduty, 
Branické scény, Divadla Solidarita až po dnešní působiště 

v Žižkovském Divadle Járy Cimrmana. Nemohou proto chybět fotografie a scénické prvky z jednotlivých 
představení. Na výstavě můžete také vidět předměty ze života Járy Cimrmana: lékařský kufřík z dob, kdy 
Cimrman působil jako porodní dědek, učitelské holínky, expozice předmětů z jeho cest do Afriky, busta Járy 
Cimrmana v životní velikosti a mnohé další. 
 
 Jára Cimrman je univerzální český génius, vytvořený Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem. Na 
motivy jeho života a díla byla vytvořena podstatná část repertoáru Žižkovského divadla Járy Cimrmana, hry 
napsané jeho jménem a vědecké přednášky. Byl o něm natočen i divácky úspěšný film Jára Cimrman ležící, 
spící. Veřejnosti jsou nejznámější autoři her Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. Nezávisle na nich se 
Cimrmanem zabýval i Sallón Cimrman Jiřího Šebánka. 
 Jára Cimrman se narodil ve Vídni někdy mezi léty 1853 a 1859 (matrikářův nejistý rukopis připouští 
i roky 1856, 1864, 1868, 1883 či 1884). Jeho otec byl český krejčí Leopold Cimrman a matka rakouská 
herečka Marlen Jelinková-Cimrmanová. On sám se cítil být Čechem, o čemž vypovídá i poslední zápis 
z jeho deníku, kde Cimrman vyjadřuje touhu „uvidět svou vlast Böhmen“. Byl jedním z největších českých 
dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, kriminalistů a sportovců své doby. 
Poslední bezpečně zjištěné místo pobytu je Liptákov v Jizerských horách roku 1914. Podle jiných informací 
však z Liptákova odjel do starobince ve Frymburku. Cimrmanovo údajné místo skonaní se nachází v lese na 
tzv. Husí cestě, poblíž obce Skalka v Ústeckém kraji. Za svého života se nedočkal uznání. Teprve objevem 
truhly s pozůstalostí dr. Evženem Hedvábným je evropská veřejnost seznámena s jeho géniem. 
 
 
2/ Rodný byt Bedřicha Smetany: 
 
Otvírací doba:  
Út až Ne: 9-12, 13-17 
 

 V přízemních prostorách bývalého 
zámeckého pivovaru, kde se v roce 1824 narodil 
Bedřich Smetana, je zřízena expozice, která 
připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. 
Návštěvníkovi se snaží přiblížit atmosféru tehdejší 
domácnosti Smetanových, rodinný život, s ním 
související události a ve výběru pak také jejich 
odraz ve Smetanově tvorbě. V hlavních rysech jsou 
přestaveny též ostatní Smetanovy "domovy" 
(Jindřichův Hradec, Růžkovy Lhotce, Plzeň, Praha, 
švédský Goteborg, Jabkenice). 
 
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat 
pro skupiny na tel. 461 615 287, 737 823 389 
nebo info@rml.cz 
 

 



Výstava KRESBY BEDŘICHA SMETANY 
do 31. října 
 
 V rodném bytě B. Smetany pokračuje úspěšná výstava skladatele Bedřicha Smetanu, která jej 
představuje poněkud překvapivě - coby kreslíře.  
 Jedná se o drobné, většinou příležitostné tužkové kresbičky, kterými zachytil např. bezprostřední 
dojmy ze svých cest či prázdninových pobytů, nebo třeba své vlastní lovecké zážitky. Soubor kreseb krajin 
a měst z ptačí perspektivy zaujme neobvyklostí námětů i detailností jejich vypracování.V některých letech 
opatřil Smetana kreslenými záhlavími i záznamy ve svých zápisnících. Smetanovy kresby nejsou prozatím 
příliš známé a svými náměty i provedením zajímavě dokreslují osobnost skladatele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 BARBIE A JEJÍ SVĚT - Mgr. Roman Košek,  kosek@rml.cz, doprovodný program - Renata Kmošková, 
kmoskova@rml.cz 
Výstava STOPY JÁRY CIMRMANA - Mgr. Roman Košek,  kosek@rml.cz 
 

Změna programu vyhrazena!  


