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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) 

 
Hlavní budova:  
Otvírací doba  Út - Pá: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 
   So, Ne: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 

Štědrý den: 13.00 – 16.00 hod. 
1. a 2. svátek vánoční: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin 
Silvestr: zavřeno 
Nový rok: 13.00 – 17.00 hodin. 

 
 

Výstava  

MERKUR 
legendární stavebnice  
do 27. listopadu 2011 

 
„Z děrovaných dílů Merkuru se dá postavit opravdu všechno. Zatím jsem 
nenarazil na nic, co by Merkur nedokázal.“  říká autor výstavy pan Ji ří Mládek. 
Každý z nás se bezpochyby v dětství s touto stavebnicí seznámil a naše 
výstava dokazuje, že Merkur p řežil celá desetiletí, je nadčasový.  
Jiří Mládek, který stavebnici Merkur zasvětil předchozích třicet let svého 
života, nám při prohlídce výstavy umožňuje obdivovat celou řadu sestavených 
modelů - např. Eiffelovu věž, obrovské ruské kolo, merkurovský vláček 
s kolejištěm, lodě, auta, rypadla, dokonce i věrné modely známých staveb. 
Prezentována bude také celá historie stavebnice, dobové fotografie, 
prospekty a plány. 
 

 
 
K historii stavebnice MERKUR: 
Vznikla v Polici nad Metují roku 1920, kdy pan Jaro slav 
Vancl založil firmu Inventor, nechal si patentovat 
originální konstrukci dětské kovové stavebnice pod 
názvem Inventor. Původně byly kovové díly navzájem 
spojovány háčky, v roce 1925 p řechází výrobce na nový 
systém, který se zachoval až dodnes. Části stavebnice 
jsou již spojovány šroubky a matičkami. S přechodem na 
nový systém byla pro stavebnici registrována nová 
ochranná známka – Merkur, pod kterou byla prodávána . 
První řada stavebnic zaujímala rozpětí od č. 1 do č. 3. Na 
přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století se 
řada rozrostla až po velkou stavebnici č. 7. V té době 
vznikla dnes už zapomenutá stavebnice budov 
METROPOL a doplňující stavebnice POPULAR, kde byly 
použité zcela nové dílce. V roce 1933 se za čala vyrábět 
stavebnice s možností stavby některých elektrických 
modelů MERKUR ELEKTRUS. Vývoj pokračoval až do 
počátku druhé světové války již jen drobnými úpravami 
krabic, návodů a součástek. Po válce v roce 1947 byla 
výroba obnovena. Od 60. let byla stavebnice Merkur 
Kovopodnikem Broumov exportována přes Pragoexport 
do celé Evropy. Po revoluci v roce 1989 dochází 
k privatizaci. Bývalými zaměstnanci byla založena firma 
Komeb. Ta nějaký čas pokračovala ve výrobě stavebnic, 
ale v roce 1993 skončila. Další kapitolou historie firmy 
Merkur se stal vstup Ing. Jaromíra K říže. Začal podnikat v kovovýrobě v objektu, který získal restitucí po svém d ědovi. Po zdlouhavých 
jednáních se mu podařilo odkoupit stroje z likvidované firmy a b ěhem tří let výrobu v Polici nad Metují pln ě obnovit. 

 



Merkurovská herna: 
Součástí výstavy bude velká herna pro děti i dospělé, kde si návštěvníci budou moci vybrat z dvaceti 
stavebnic a sami si sestavit merkurovský model podle svých p ředstav. 
 
 
Prohlídka výstavy a návšt ěva herny pro školy a skupiny: 
Skupiny (10 osob a více), které mají zájem si p řijít pohrát, sestavit si merkurovský model či se něco více 
dovědět o historii stavebnice, prosíme objednat p ředem. V pracovní dny  s lektorem  v časech od 8.00, 
9.30, 11.00 a 13.00 hodin, o víkendu kdykoli.  
Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo na email: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.  
 
 

Výstava je pořádána 
v rámci akce Hrajeme si v Litomyšli 

 
 

Výstava 
BETLÉMY 
26. listopad 2011 – 15. leden 2012 
Výstava představí vánoční betlémy v jejich pozoruhodné různorodosti. 
Prezentovány budou betlémy historické ze sbírek několika muzeí i současné 
ze soukromého majetku. Materiálem, z něhož jsou vyrobeny, je nejčastěji 
dřevo a papír, ale t řeba i kukuřičné šustí, těsto, keramika či korálky. Jesličky se 
od sebe mohou výrazně lišit svoji velikostí, některé jsou miniaturní, jiné naopak 
obrovské. Největší na výstavě bude historický českotřebovský betlém a 
současný litomyšlský keramický betlém paní Ireny Švecové. Každý z t ěchto 
betlémů je dlouhý pět metrů. 
K prvopočátkům tradice zobrazování narození Ježíše se návštěvníci budou 
moci vrátit v jesličkách ve skutečné velikosti, kde s pomocí p řipravených 
kostýmů mohou sami ztvárnit živý betlém. 
Výstava je pořádána ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů – 
pobočkou Betlémáři Litomyšlska. Svoji floristickou tvorbu zde bude prezentovat 
Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli. 
 
Slavnostní zahájení výstavy prob ěhne v sobotu 26. listopadu 2011 
ve 14.00 hodin. 
 
 
ADVENTNÍ PROGRAMY:  
vždy od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin  
 
27. 11. Adventní tvo ření – výroba tradičních lidových ozdob – vrkočů, třesolek, zahrádek, ježků, svícnů a 
mnoha dalších zvykoslovných předmětů. Spojeno s prodejem adventních věnců a vánočních dekorací. 
Srdečně zvou učitelé a studenti Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli a lekto ři z muzea. 
 
 
4. 12. Mikulášské  tvo ření – výtvarné tvoření postaviček Mikulášů, čertů a andělů z různých materiálů. Těší 
se na Vás Petra Bedná řová a lektoři z muzea. 
 

 
11. 12. Divadelní ned ěle – komorní obrazy o narození Ježíše Krista. 
Stínohra s vánočními písněmi, prokládaná čtením z Kralické bible. 
Představení je určené pro děti od školního věku a pro dospělé 
návštěvníky. Počet míst na představení je omezen, doporučujeme si 
rezervovat místa předem (tel: 461 615 287). Srde čně Vás zve Hana 
Voříšková. 
Začátky jednotlivých p ředstavení: : 10.30, 13.45, 14.30, 15.45 hodin 
 
 

18. 12. Betlémá řská ned ěle – ukázky tvorby betlémových figurek vyřezávaných ze dřeva, tvořených 
z korálků a z dalších materiálů. Přijďte odhalit tajemství jejich vzniku a vytvo řit si vánoční ozdoby z korálků. 
Srdečně Vás zvou členi Českého sdružení přátel betlémů – pobočka Betlemáři Litomyšlska, Jitka Dolečková 
a lektoři z muzea. 
 



 
Štědrove černí koledování 24. prosince ve 13.30 hodin  – zpívání na schodech se skupinou V ěneband 
Litomyšl (hlavní budova muzea). 
 

Změna programu vyhrazena! Více na www.rml.cz  
 
 
 

VESELÉ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ: 
30. 11. – 2. 12. 
  
dílny pro školy a školky 
Součástí dílen bude krátké povídaní k Vánoc ům a vánočním zvykům, řemeslné a výtvarné tvoření. Vše pod 
vedením řemeslníků a lektorů z muzea. Program bude vždy aktuálně přizpůsoben věku malých návštěvníků 
a je nutné se na něj předem objednat na tel.: 461 615 287 nebo e-mailem: 
kmoskova@rml.cz. Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30 a 11.00 hodin. Konec dílen ve 
13.00 hodin. Program si, prosím, rezervujte nejpozději do 18. listopadu 2011 . 
Těšíme se na společné setkání a adventní naladění.  
 
 

30. listopadu: ozdoby z korálk ů  
Korálky, drátky, kleště a další potřeby budou připraveny v 
dílně muzea. Vše pod vedením lektorů z muzea a paní Jitky 
Dolečkové. Program je vhodný pro děti základních škol. 
 
 
1. prosince: lampióny na váno ční sv ětlo 
Pro každé dítě s sebou prosíme p řinést kulatou krabičku od sýrů – obě části. 
Barevné papíry, voskovky, stužky, svíčky, lepidla a další pot řeby budou připraveny 
v dílně muzea. Vše pod vedením lektorů z muzea. Program je vhodný pro d ěti 
základních a mateřských škol. 
 
 

2. prosince:  mlsné tvo ření 
Sušené plody, jablíčka, pečivo, koření, větvičky, 
špejle a další pomůcky budou nachystány v dílně 
muzea. Vše pod vedením lektorů z muzea. Program 
je vhodný pro děti základních a mateřských škol. 
 
 
 
Změna programu vyhrazena! Více na www.rml.cz  
 

 
 
 

Výstava 
ZIMA – ČAS ZÁBAV A VESELIC  
do 22. ledna 2012 
Malá výstava plakátů litomyšlského tiskaře Josefa Dmycha z první t řetiny 20. století nám p řipomene dobové 
zimní zábavy a veselice. Graficky zajímavě pojaté plakáty zvaly na litomyšlské plesy, silvestrovské ve čírky, 
mikulášské zábavy, vepřové hody či šibřinky. 
 
 
 
 
Tiskový servis: 
Regionální muzeum v Litomyšli, tel: 461 615 287, email: info@rml.cz  
 
Pokud máte zájem o více informací, pop ř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující pracovníky:  
Výstava MERKUR LEGENDÁRNÍ STAVEBNICE  – Eva Metyšová, metysova@rml.cz 
Výstava BETLÉMY, adventní programy, veselé váno ční tvo ření – Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz 
Výstava ZIMA – ČAS ZÁBAV A VESELIC  – Mgr. Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz 

 
 

Změna programu vyhrazena! 


