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PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ  
2. polovina září až říjen 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:  
září : Út - Ne: 9-12, 13-17 
říjen: Út - Pá: 8-12, 13-16, So - Ne: 9-12, 13-17 
 
 
Interaktivní výstava HLAVOLAMY – DOBRODRUŽSTVÍ NA HRADĚ 
15. října – 17. listopadu 2010  

 
Výstava je určena hlavně pro dětského návštěvníka, ale na 
své si přijdou i rodiče. V kulisách hradních rozvalin čekají na 
návštěvníky hlavolamy, hry a rébusy s různou obtížností pro 
zkušené luštitele i pro začátečníky.  
Do katalogu si návštěvníci zapisují správná řešení nebo si 
za splněný úkol dávají razítko.  

„Celá tato interaktivní výstava je “škola hrou”. Aniž by 
dítě vědělo, učí se matematiku, procvičuje si paměť, 
logické myšlení, kombinační schopnosti, postřeh 
a trpělivost.“, říká Karel Prais, vedoucí projektů. 

Interaktivní prohlídky pro školy, skupiny, rodiny s dětmi 
a jednotlivce:  
Skupiny (10 osob a více), které mají zájem o prohlídku 
s lektorem, prosíme objednat předem. V pracovní dny 
v časech od 8.00, 9.30, 11.00 a 13.00 hodin.  
Zájemci z řad veřejnosti (individuální návštěvníci, rodiče 
s dětmi apod.) si mohou objednat termín návštěvy 
v pracovní dny i o víkendu. Víkendové prohlídky 
doporučujeme objednat předem vždy v časech dle otevírací 
doby muzea. Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 
461 615 287 nebo na email:info@rml.cz, kmoskova@rml.cz. 

Pro lepší zážitek z prohlídky je nutno zakoupit katalog ve výši 10,- Kč.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2/ Rodný byt Bedřicha Smetany: 
 
Otvírací doba:  
září: Út až Ne: 9-12, 13-17 
říjen: So, 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 HLAVOLAMY - DOBRODRUŽSTVÍ NA HRADĚ - Mgr. Roman Košek,  kosek@rml.cz, doprovodný program - 
Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz 



Změna programu vyhrazena!  


