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PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ  
2. polovina prosince 2009 až leden 2010 
 
Vstupné na výstavy a přednášky  
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:  
Út – Pá: 8-12, 13-16 
So - Ne: 9-12, 13-17 
Štědrý den 13-16, 1. a 2. svátek vánoční 9-12, 13-17 
Silvestr 31.12.: zavřeno 
Nový rok 1.1.: 13-17 
 
Výstava KOČÁRKY A DÍTĚ. 
VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ 1880 - 1980. 
do 10. ledna 2010 
 Výstava přenese návštěvníky do kouzelného 
světa kočárků, dětí, panenek, nadýchaných peřinek 
a povijanů. Doby dávno minulé dýchnou na návštěvníka 
i díky ukázkám dobových oděvů a doplňků i množství 
unikátních dobových fotografií.  
 Na prvním pohled by se mohlo zdát, že výstava 
je určena především malým a velkým návštěvnicím. 
Nudit by se ale neměli ani pánové, které by mohla 
zaujmout móda kočárků inspirujících se dobovými 
dopravními prostředky, zejména auty.  
 Na výstavě je k vidění více než šest desítek 
historických kočárků dvojího typu – jednak klasické 
dětské kočárky, jednak tzv. loutkové, určené pro 
panenky. K jejich výrobě se používalo množství 
nejrůznějších materiálů, např. vrbové proutí, španělský rákos, dřevo, koženka i papírové provázky. 
 Sběratelka, paní Miloslava Šormová, začala kočárky shromažďovat před necelými dvaceti lety. 
Přírůstky získává na burzách i od štědrých mecenášů a ve své sbírce hýčká skvosty z 80. let 19. století 
i z poměrně nedávných let 20. století. Tak rozsáhlá kolekce pochopitelně vyžaduje pravidelnou údržbu, 
kterou zajišťuje nejen sama sběratelka, ale rovněž její manžel, jehož doménou jsou kovové součásti kočárků 
(podvozky, rukojeti, vzpěry). Autorka expozice se podle svých slov snaží vystavovat kočárky v „živém 
provedení“, tedy s veškerou výbavou. K dokonalému vzhledu těchto kočárků jí napomáhají i dobové 
fotografie, které začala rovněž sbírat a které byly i hlavní inspirací k pozdějšímu vytváření sbírky. 
 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM - ŽIVÁ HISTORIE ANEB POJĎTE S NÁMI DO MUZEA 
Po celou dobu trvání výstavy je připraven DOPROVODNÝ PROGRAM - vhodný pro rodiny s dětmi, školy, 
školky, mateřská centra, rodiny s dětmi - zkrátka pro všechny bez rozdílu věku. Malí návštěvníci si mohou 
namalovat kočárek, který je na výstavě nejvíce zaujal nebo ve kterém jezdí jejich bráška či sestřička 
a krátkodobě vystavit v muzeu. Vytvořit koláž, zazpívat dětské písničky a další.  
 VÍKENDOVÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST – Začátek vždy každou celou hodinu 
během celého trvání výstavy. Prohlídky probíhají vždy o víkendu a bez objednání předem. 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO ŠKOLY - Vždy každou středu od 8.00 -12.00 hodin po celou dobu 
trvání výstavy. Začátek komentované prohlídky je vždy každou celou hodinu. Skupiny a školy prosíme 
o zarezervování termínu předem: tel. 461 615 287, kmoskova@rml.cz, info@rml.cz. 
 
 
 



Výstava SAMETOVÁ REVOLUCE V LITOMYŠLI 
do 17. ledna 2010 
 

 Výstava zahrnuje období od listopadových událostí 1989 do 
červnových parlamentních voleb 1990. Návštěvníci se na ní budou 
moci seznámit s průběhem událostí, které v Litomyšli vedly ke 
změnám v ovládání veřejného prostoru, z něhož byla postupně 
vytěsňována po čtyřicet let neomezeně vládnoucí komunistická 
strana, a zhlédnout celou řad dobových fotografií a kreslených a 
tištěných plakátů.  
 
DOPROVODNÝ PROGRAM 
 Přijďte si zahrát POLITICKÉ PEXESO, oblíbenou 
společenskou hru především u dětí, tentokrát určenou pro dospělé 
návštěvníky.  

 
Publikace  
Sametová revoluce v Litomyšli.  
Příspěvek k politickým dějinám okresu Svitavy v letech 1989 –1991 
 Kniha se zabývá proměnami politického života v Litomyšli a v mnoha aspektech také v kontextu 
celého svitavského okresu v období existence Občanského fóra. Je založena na studium dobových 
materiálů a výpovědích více než 70 účastníků tehdejších událostí. Po stručném uvedení do historických 
reáliích předlistopadového i polistopadového Československa se věnuje průběhu litomyšlských 
listopadových a prosincových událostí a průběhu změn na Okresním národním výboru ve Svitavách. V další 
části se zabývá činností Občanského fóra města Litomyšle a poté vývojem vnitřní struktury Občanského fóra 
od podzimu 1990 až do jeho rozpadu na jaře 1991. V jejím závěru se nacházejí tři zamyšlení nad některými 
událostmi či tendencemi tehdejší doby a příloha věnovaná legendární litomyšlské undergroundové skupině 
Homo ludens, která byla od doby svého vzniku v roce 1986 pod trvalým dohledem příslušníků Státní 
bezpečnosti.  
 Úvodní slovo ke knize, v níž se nachází 45 dobových fotografií, napsal jeden z hlavních představitelů 
pražského Koordinačního centra Občanského fóra Petr Kučera. Kniha vyjde v nákladu 600 ks, z toho 200 ks 
bude doplněno DVD se sestřihy z litomyšlské demonstrace konané na nynějším Smetanově náměstí 26. 
listopadu a tzv. Svobodné tribuny Občanského fóra, která se za účasti pražských herců Marty Vančurové 
a Jana Kačera uskutečnila ve Smetanově domě 7. prosince 1989.  
 
Vydavatel Regionální muzeum v Litomyšli, 296 stran, Litomyšl 2009, ISBN 978-80-904064-1-4  
cena 150 Kč, s DVD 200 Kč 
 
 
Výstava ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL … 
do 10. ledna 2010 
 Tradiční vánoční výstava v muzeu se vším, co k 
vánočním svátkům patří, včetně oblíbených adventních 
programů. Na výstavě uvidíte zajímavé betlémy ze 
sbírek Třebechovického muzea betlémů vytvořené 
z různých tradičních i moderních materiálů, floristickou 
tvorbu studentů Zahradnické školy v Litomyšli spojenou 
s prezentací školy. Ve spolupráci s Čajovnou v muzeu 
jejich skvosty z čajové sbírky - Poezie čaje tak, jak šel 
čas. 
 
20. 12. Paličkovaní v muzeu. Předvedení této textilní 
techniky spojené s prodejem. Pod vedením zručných krajkářek si můžete tuto techniku vyzkoušet. Srdečně 
Vás zve pí. Anička Kozáková a pí.Jolana Wetterová. 
 
Štědrovečerní koledování  
24. prosince ve 13.30 hodin  
- zpívání na schodech (hlavní budova muzea) se skupinou Věneband Litomyšl 
 
 
 



Výstava VÝTVARNÍ PŘÁTELÉ MILAN DVOŘÁK, BEDŘICH VESELÍK A 
VLADIMÍR VÍCH  
30. ledna až 7. března 
 Výstava fotografií Milana Dvořáka, grafik Vladimíra Vícha a plastik Bedřicha Dvořáka je průřezem 
tvorby těchto tří přátel, rekapitulací jejich společných aktivit a zároveň připomínkou třetího výročí úmrtí 
Bedřicha Dvořáka, jehož tvorbě je věnována největší pozornost.  
 
 
 
 
2/ Rodný byt Bedřicha Smetany: 
 
Otvírací doba:   zavřeno 
 
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 461 615 287, 737 823 389 nebo 
info@rml.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 HISTORICKÉ KOČÁRKY - Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz 
Výstava ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL - Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz 
Výstava SAMETOVÁ REVOLUCE V LITOMYŠLI - PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz 
Výstava VÝTVARNÍ PŘÁTELÉ MILAN DVOŘÁK, BEDŘICH VESELÍK A VLADIMÍR VÍCH - PhDr. Martin Boštík, 
bostik@rml.cz 
 

 
Změna programu vyhrazena! 


