
PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ 
2. polovina prosince 2008 až leden 2009

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

1/ hlavní budova:
Otvírací doba: 
Út – Pá: 8-12, 13-16
So, Ne: 9-12, 13-17

Vánoční svátky: 
24.12.  13-16 hodin, od 14 hodin zpívání na schodech - VĚNEBAND
25.12.  9-12, 13-17
26.12.  9-12, 13-17
27.12.  9-12, 13-17
28.12.  9-12, 13-17
29.12.  zavřeno
30.12.  8-12, 13-16
31.12.  zavřeno
1.1.     13-17

Výstava OSLAVY KONCE ROKU V DOBÁCH DÁVNÝCH 
aneb „od bujarého veselí Slunovratu k poklidným svátkům vánočním“
do 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. 

DOPROVODNÝ PROGRAM – adventní programy
21. 12. 2008 
ukázka starých řemesel – brašnářství, práce s kůží
s panem Milošem Grimou 
malování vánočních ozdob, prodej keramiky a šperků
s paní Zamazalovou

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

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



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. 

2/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
zavřeno

Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 461 615 287 nebo info@rml.cz

3/ Připravujeme na rok 2009:
I  v příštím  roce  pro  vás  připravujeme  řadu  zajímavých  výstav.  V souvislosti  se  750.  výročím 

od povýšení Litomyšle na město si dovolujeme upozornit především na podzimní výstavu  Unikáty z dějin 
Litomyšle aneb to nejkrásnější  a nejvzácnější  z naši  historie, která představí  to nejlepší nejen ze sbírek 
našeho muzea, ale také unikátní listiny vztahující se k povýšení na město a řadu exponátů, které nejsou 
běžně vystavované. 

V letní sezóně již tradičně myslíme na malé návštěvníky, tentokrát si přijdou na své jak chlapci, tak 
dívky. Pro milovníky architektury bude od února otevřena výstava o architektuře Litomyšle. 20. leté výročí 
Sametové  revoluce  připomene  výstava  věnovaná  listopadovým  a  prosincovým  událostem  roku  1989  v 
Litomyšli.

Program bude samozřejmě mnohem nabitější a o všech akcích pořádaných muzeem vás budeme 
i nadále pravidelně informovat. 

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 Oslava konce roku v dobách dávných... – Mgr. Jana Němcová, nemcova@rml.cz, 739031857
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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