
Regionální muzeum v Litomyšli 
zřizované Pardubickým krajem 

 
 
PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ  
na prosinec 2011  
 
 

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 St řední 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 p ředmětů. 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 n ěj 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. 
 

 
Otvírací doba:     Hlavní budova: 

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 
1. a 2. svátek vánoční: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
Silvestr: zavřeno 
Nový rok: 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, pop ř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující pracovníky:  
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! 


