
PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ 
2. polovina října až listopad 2008

Vstupné na výstavy a přednášky: 
základní: 20 Kč
poloviční: 10 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP)

1/ hlavní budova:
Otvírací doba: 
Út – Ne: 9-12, 13-17

Výstava ZA CÍSAŘE PÁNA A JEHO RODINU. SVĚT A LITOMYŠL VE 
VÁLCE 1914-1918.
do 16. listopadu
Výstava  nabízí  globální  i  místní  pohled  na  události  první 
světové  války.  Ta  znamenala  obrovský  předěl  ve  všech 
oblastech lidského života.  Výstava se proto  bude věnovat 
vedle postupu bojů na frontách nebo vývoje nových zbraní 
také  životu  v zázemí,  kde  bude  na  příkladu  Litomyšle 
přibližovat  události,  které  hýbaly  děním v celé  habsburské 
monarchii. 
Doprovodný program: 

22. října 2008 v 16 hodin 
Válečná kuchyně – krize v zásobování na vlastní kůži 
 ochutnávka náhražkových pokrmů připravených podle dobových receptů

12. listopadu 2008 v 17 hodin 
Vztah Čechů a Slováků v době převratu
přednáší Mgr. Marek Junek, Ph.D

Výstava KAREL PODHAJSKÝ, KYNOLOG
do 16. listopadu

Litomyšlský  rodák  Karel Podhajský  (24.5.1871-12.9.1930) se  zasloužil  nejen 
o založení  Čs.  myslivecké  jednoty  a  nové  poznatky  v oblasti  myslivosti,  ale 
především  o rozvoj  kynologie  v českých  zemích.  stál  u  založení  rodové  knihy 
loveckých  plemen  a  byl  prvním,  kdo  ji  vedl.  Všestranné  psí  lovecké  zkoušky, 
jejichž byl  propagátorem, byly po jeho smrti  pojmenované jako Memoriál  Karla 
Podhajského.  
Výstava je historicky první, která se postavou Karla Podhajského zabývá. K vidění 
budou nejen jeho osobní věci (klobouk, lovecké brašny, pásy na broky, zápisníky), 
ale  především  fotografie  zachycující  jeho  psy,  hony,  kynologické  soutěže  či 
výstavy,  které  v Litomyšli  pořádal.  Několik  fotografií  představí  proslulou 
Podhajského  sbírku  paroží,  zachycující  jejich  anomálie  a  poškození.  Sbírka  je 
dnes  bohužel  nedohledatelná.  Pozornost  je  věnována  také  historii  memoriálu, 
plemenné knize  a  ornitologickým a mysliveckým pozorování,  jež Podhajský za 
svého  života  sepsal.  Veřejnosti  se  představí  rovněž  unikátní  kniha  prvních 
dvanácti ročníku Memoriálu K. Podhajského.

Doprovodný program:

5. listopadu 2008 v 17 hodin 
Lovecká kynologie
přednáška Miroslava Matějky, Okresní myslivecký spolek Svitavy
Povídání na téma výcviku loveckých plemen, o Memoriálu Karla Podhajského a dalších tématech, která vás 
budou zajímat. 



Program pro školky a školy
• prohlídka výstavy s autorkou výstavy
• pracovní listy pro školáky a předškoláky, kde si osvěží nejen 

znalosti z výstavy, ale také o přírodě a vyzkouší si, zda poznají 
hlasy zvířat

• možnost vyrobit si zvířátko na špejli

Pracovní listy vhodné pro děti do 5 třídy. Návštěva i s výrobou zvířátka 
zabere 2 vyučovací hodiny, možné je ale i jen projít výstavu a vyplnit si 
pracovní listy. Pro starší děti je možné domluvit si rovněž prohlídku s autorkou výstavy. 

Výstava LITOMYŠL NA FOTOGRAFIÍCH MIROSLAVA ŠKRDLY
23. listopad 2008 – 25. leden 2009

Známý litomyšlský amatérský fotograf Miroslav Škrdla se své zálibě věnuje téměř padesát let. Jeho 
neoblíbenějším a nejčastěji fotografovaným „objektem“ je město Litomyšl, jeho architektonické proměny a 
zdejší kulturní dění. Výstava představí průřez touto dokumentární tvorbou. 

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 22. listopadu ve 14.00 hodin v hlavní budově muzea.

Doprovodný program: 
přednáška 
ARCHITEKTONICKÉ PROMĚNY LITOMYŠLE NA FOTOGRAFIÍCH MIROSLAVA ŠKRDLY
čtvrtek 27. listopad 2008 od 17.00 hod. 
Přednáška litomyšlského fotografa Miroslava Škrdly spojená s velkoplošným promítáním jeho fotografií.

Výstava OSLAVY KONCE ROKU V DOBÁCH DÁVNÝCH 
aneb „od bujarého veselý Slunovratu k poklidným svátkům vánočním“
30. listopadu 2008 – 31. ledna 2009

Výstava  nám  dává  možnost  poznat  způsob  oslav  konce  roku  jinak  než  jsme 
v současnosti zvyklí. Ukazuje nejen oslavy spojené v pravěku a raném středověku 
s koncem roku, tedy se Slunovratem, ale i tehdejší náboženské představy a projevy 
člověka,  které postupně převrstvilo  na našem území křesťanství  s jeho tradičními 
svátky.  Přesto  můžeme  některé  prvky  tzv.  „pohanských  zvyků“  nalézt  ještě 
v oslavách  masopustních.  Výstava  probíhá  ve  spolupráci  s DDM  v Litomyšli, 
skupinou experimentální archeologie Bacrie a Sebranice. Netradičně bude pojata i 
výzdoba  interiéru  muzea,  vytvořená  Střední  školou  zahradnickou  v Litomyšli. 
Dekorace vzniknou z rostlin a plodů, rostoucích v daných obdobích. 
Součástí  výstavy  bude  v kontrastu  s touto  tématikou  vystaven  polychromovaný 
vyřezávaný  betlém  autorky  Hany  Vítové,  zapůjčený  z Muzea  betlémů 
v Třebechovicích pod Orebem. 

Vernisáž výstavy proběhne 29. listopadu v 16 hodin. Její součástí bude od 17:30 koncert skupiny Michala 
Hromka Consort (keltská hudba) v prostorách zámeckého pivovaru.

DOPROVODNÝ PROGRAM – adventní programy
30.11. 2008 
prodejní výstava vazeb, dekorací a adventních věnců 
Radka Andrlová – SAINPAULIA

7.12. 2008 
ukázka jednotlivých řemesel v pravěku 
v režii DDM v Litomyšli, skupiny experimentální archeologie Bacrie a skupiny experimentální archeologie 
Sebranice

14.12. 2008 
demonstrace techniky drátkování 
s paní Jindrou Kučerovou
možnost zakoupení výrobků, lze si donést vlastní předmět, který vám paní Kučerová ozdobí touto technikou 



21. 12. 2008 
ukázka starých řemesel – brašnářství, práce s kůží
s panem Milošem Grimou 

malování vánočních ozdob
s paní Zdeňkou Šafránkovou
možnost ozdobit si vlastní ozdobu

24. 12. 2008 od 14 hodin
Věneband - tradiční zpívání na muzejních schodech

DOPROVODNÝ PROGRAM – přednášky
30.11.2008 v 15 hodin 
„Posvátné oběti keltským bohům v dubových hájích“
Náboženské představy v Laténské kultuře
přednáší Jan Horák, Slezská Univerzita v Opavě

7.12.2008 v 15 hodin
 „O době, kdy se válečníci zavazovali medovinu splácet svou krví“ 
Kulty starých Germánů
přednáší Ondřej Šedo Ph.D., ARÚ AV ČR Brno

14.12.2008 v 15 hodin
 „Rituální pojídání zemřelého k získání jeho schopností“
Náboženství v době bronzové a ve starší době železné
přednáší PhDr. Jiří Juchelka, ARÚ AV ČR, Brno, v.v.i. a SZM Opava

21.12.2008 v 15 hodin
„Život v době vlády boha Peruna aneb co nám Kosmas v kronice zatajil“
Slovanské mýty, bohové a jejich svatyně
přednáší Mgr. Jana Němcová, RML

2/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
Otvírací doba říjen: 
Pouze So, Ne: 9-12, 13-17

Otvírací doba listopad: 
zavřeno

Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 737 823 389 nebo info@rml.cz

Tiskový servis:
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Klimešová,  Regionální muzeum v Litomyšli,  Tel: 461 615 287,  Fax: 461 614 626,  e-mail: 
klimesova@rml.cz, info@rml.cz

Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující 
pracovníky: 

Výstava Karel Podhajský, kynolog – Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz, 777840425
Výstava Za císaře pána a jeho rodinu... – Mgr. Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz
Výstava Oslava konce roku v dobách dávných... – Mgr. Jana Němcová, nemcova@rml.cz, 739031857
Adventní programy – Eva Metyšová, metysova@rml.cz
Aplikace sbírky RML ONLINE - Mgr. René Klimeš, klimes@rml.cz, 739031849

Regionální muzeum v Litomyšli zřizuje Pardubický kraj. 

Změna programu vyhrazena.
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