
Muzeum – místo setkávání

Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

TISKOVÁ ZPRÁVA
18. prosinec 2015

Permanentky pro školy
Regionální muzeum v Litomyšli od roku 2016 nabízí speciální permanentky, které za zcela symbolickou 
částku umožní celoroční návštěvy muzea školním třídám. Cena za celý rok 2016 je odstupňovaná podle 
počtu žáků příslušné školy do tří kategorií:
1) do 100 žáků za 300 Kč ročně
2) do 300 žáků za 900 Kč ročně
3) nad 300 žáků za 1500 Kč ročně

Za tuto částku budou moci učitelé se svými žáky navštěvovat bez omezení stálou expozici i různé výstavy. 
Muzeum na vyžádání poskytne lektora. Jen účast na různých dílnách apod., kde je potřeba nakoupit 
materiál, bude zpoplatněna. V ceně jsou zahrnuty i návštěvy Rodného bytu Bedřicha Smetany, ale jen 
v sezóně dle otevírací doby.

Plánované výstavy v roce 2016:
Zmatené peníze (do 24. 1.)
Litomyšl na ledě – 80 let hokeje v Litomyšli (do 28. 2.)
Příroda Litomyšlska – řeka (16. 1. – 3. 4.)
Astronomické tradice v Pardubickém kraji (7. 2. – 8. 5.)
Umění dráteníků kdysi a dnes (12. 3. – 15. 5.)
Litomyšlský venkov na starých pohlednicích (2. 4. – 5. 6.)
Příroda Litomyšlska – listnatý les (5. 4. – 3. 7.)
Unikáty z doby Karla IV. v Litomyšli (15. 5. – 29. 5.)
Tři bratři – výstava o vzniku filmu Jana a Zdeňka Svěrákových (5. 6. – 18. 9.)
Jiří Sozanský – rok zlomu (12. 6. – 2. 10.)
Příroda Litomyšlska – rybník (5. 7. – 2. 10.)
Moderní architektura v Litomyšli (1. 10. – 20. 11.)
Příroda Litomyšlska – jehličnatý les (4. 10. – 8. 1.)
Patchwork voní barvami (od 6. 11.)
Stanislav Bubeníček. Litomyšlský fotograf, spisovatel a humorista (od 5. 12.)

Věříme, že nabídka našeho muzea zaujme učitele i žáky. Podobné programy fungují také v jiných městech a 
setkávají se s velkým zájmem ze strany škol všech typů.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím naši pracovnici Renatu Kmoškovou (tel. 461 611 162, 
kmoskova@rml.cz).  

(René Klimeš)



výstava

Zmatené peníze
21. listopadu 2015 – 24. ledna 2016

Interaktivní numizmatická výstava o zmatcích ve 
financích států zapojených do první světové války 
(nouzovky, kolkování, hyperinflace, poukázky ze 
zajateckých táborů apod.) a o tématech na 
tehdejších platidlech – historii, pověstech, 
komiksech, humoru a různých kuriozitách…

Výstava je zajímavá nejen jako připomínka 
stoletého výročí první světové války, ale také 
stálou aktuálností témat (hospodářská krize, 
uprchlíci). Zároveň byl při výběru exponátů 
kladen zvýšený důraz na poutavost a zábavnost, 
aby dokázaly zaujmout i návštěvníky bez zvláštní 
záliby v numizmatice.

Na výstavě je ke shlédnutí na 250 papírových platidel z let 1803 až 1924 
(drtivá většina z první světové války a let těsně po ní). Zastoupeny jsou 
peníze z Rakousko-Uherska, Československa, Polska, Ruska, Itálie, 

Francie, Černé Hory, Rumunska a především Německa.

Součástí výstavy je bohatý doprovodný program – výtvarná dílna (tvorba vlastní měny), magnetické 
skládačky, převlékání do kostýmů (a focení v nich) nebo třeba originální společenské hry.

Termíny komentovaných prohlídek pro veřejnost:
Úterý 8. 12. 2015 od 16:00
Středa 16. 12. 2015 od 16:00
Úterý 5. 1. 2016 od 16:00
Středa 20. 1. 2016 od 16:00

Školy se mohou na komentované prohlídky hlásit 
telefonicky na čísle 461 615 287 (Martina Janderová) nebo
e-mailem na adresu janderova@rml.cz.

Prohlídku výstavy je možné spojit i se speciální dílnou –
odléváním peněz z čokolády – hlásit se můžete telefonicky 
na čísle 461 611 162 (Renata Kmošková) nebo e-mailem 
na adresu kmoskova@rml.cz. Dílna bude probíhat 
i během 4. adventní neděle (20. prosince 2015) – více viz 
příslušná aktualita.                                                                              Hra Vojíne, nezlob se v „životní“ velikosti

Originální stolní hra z prostředí zázemí první světové války a černého trhu Jak se stát keťasem, která 
je součástí výstavy, je volně ke stažení na webu RML
(http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/zmatene-penize/ketas.html). 
Stejně jako u jiných obchodních her podobných Monopolům nebo 
Dostihům je i u Keťase
k dokonalému ovládnutí principů 
hry a nalezení správné vítězné 
strategie potřeba více času. Ve 
výstavě je možné si hru „naživo 
osahat“, ale to nemusí stačit. 
Každý, koho hra zaujala, si ji 
může zdarma stáhnout a vyrobit 
doma s pomocí běžné barevné 
tiskárny.

(Petr Chaloupka)



Adventní neděle v muzeu 
listopad–prosinec 2015

20. 12. ZMATENÉ PENÍZE – TVORBA VLASTNÍ MĚNY
Lektorovaný doprovodný program k numizmatické výstavě 
o zmatcích ve financích států zapojených do první světové války 
a o tématech na tehdejších platidlech – historii, pověstech, 
komiksech, humoru a různých kuriozitách.... Využijte jedinečnou 
příležitost a přijďte si odlít peníze z čokolády, vytvořit vlastní měnu, 
převléknout do kostýmů minnesängera, vyfotit se „v bankovce“ nebo 
si zahrát společenské hry vytvořené k výstavě. Otevřeno 13–17 
hodin v muzejním ateliéru a prostorách výstavy.

Adventní programy jsou vhodné pro všechny bez rozdílu věku. Srdečně vás zvou a těší se na vás 
lektoři z muzea.

Změna programu vyhrazena!
(Renata Kmošková)

Štědrovečerní koledování
24. prosince od 13.30 do 15.00 hodin

Srdečně Vás zveme na tradiční Štědrovečerní koledování – zpívání se skupinou Věneband před muzeem. 
I letos nezapomeňte svíčky s sebou. Junák – český skaut, z. s. do Litomyšle opět přiveze Betlémské světlo.
To bude v době Štědrovečerního koledování hořet v kryptě piaristického kostela. Občerstvení v podobě 
teplých nápojů zajištěno. Koledování se koná s laskavou podporou Zámeckého návrší p.o.

(Renata Kmošková)

výstava

Litomyšl na ledě
80 let hokeje v Litomyšli
12. prosince 2015 – 28. února 2016

Výstava k 80. výročí založení hokejového oddílu v Litomyšli dokumentuje tento sport od jeho počátků až po 
současnost. Litomyšlští hokejisté a příznivci hokeje zapůjčili na výstavu tolik dokumentů, fotografií, dresů, 
bruslí, hokejek, pohárů a medailí, že mohla vzniknout poměrně ucelená expozice o dějinách litomyšlského 
hokeje. Na výstavě se můžete zároveň seznámit s vývojem hokejové 
výstroje, historií odborářské ligy i se současnými a lety prověřenými 
tréninkovými technikami. Jedním z mnoha vystavených „pokladů“ bude 
originál zápisu z první schůze hokejového oddílu Sportovního klubu z 11. 
prosince roku 1935. A pokud Vás zajímá, jak se do našeho muzea dostal 
dres Ivana Hlinky, nezbývá Vám než navštívit tuto výstavu.

Po celou dobu trvání výstavy je připraven doprovodný program. Můžete 
si např. vyzkoušet hokejovou výstroj, trénink „na suchu“, zahrát stiga 
hokej, shlédnout krátké filmy z historie hokeje a mnoho dalšího. 
V měsících lednu a únoru nového roku 2016 se můžete těšit na exhibice a 
turnaje ve stiga hokeji, dvě kola Litomyšlského poháru 2016 ve 
spolupráci se Stiga HC Benátky a Domem dětí a mládeže v Litomyšli. 
V posledním únorovém týdnu roku 2016, o jarních prázdninách, se 
v prostorách muzea uskuteční exhibiční utkání v podání Stiga HC Benátky. 
Přijďte si zahrát! Program doplní burza hokejových kartiček pro děti i 
dospělé.

Litomyšlští hokejisté v roce 1956



Jarní prázdniny s hokejem – únor 2016: 

úterý 23. února – exhibice 9.00–12.00 hodin
středa 24. února – výměna hokejových kartiček pro děti
9.00–12.00 hodin
čtvrtek 25. února – exhibice 13.00–17.00 hodin
sobota 27. února – burza a výměna hokejových kartiček 
nejen pro sběratele 13.00–17.00 hodin

Zápas Litomyšl – Dukla v roce 1978
Program pro školy:

Komentované prohlídky s lektorem a doprovodným 
programem po celou výstavu. Rezervace prohlídek u průvodců 
na čísle: 461 615 287 nebo na e-mailu kmoskova@rml.cz.

Cílová skupina: žáci ZŠ a studenti SŠ
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tématické 
okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk 
a zdraví – obor tělesná výchova.

Litómyšl hé-já hé-já Litómyšl                 HC Jiskra ólé!

(Miluše Vopařilová, Renata Kmošková)

doprovodný program k výstavě Litomyšl na ledě. 80 let hokeje v Litomyšli

Stiga hokej v muzeu – přijďte fandit, ale také si zahrát!

Ve spolupráci se Stiga HC Benátky a Domem dětí 
a mládeže v Litomyšli jsme na sobotu 9. ledna 2016
připravili 1. kolo Litomyšlského poháru 2016.

Ten má svůj specifický turnajový pořádek. Nejprve 
se hraje základní skupina systémem každý
s každým (při třinácti a více účastnících se hraje na 
dvě základní skupiny). Nejlepší osmička poté 
postupuje do vyřazovacího play-off, které se hraje 
na tři vítězné zápasy. Vyřazení čtvrtfinalisté hrají 
skupinu o 5. místo (dvakrát každý s každým), kdo 
nepostoupil do play-off, hraje skupinu o 9. místo 
(česká verze pravidel je ke zhlédnutí zde –
http://www.trefik.cz/stiga/doc/pravidla.htm).

Na turnaj se sjede cca 10 hráčů z celé české 
republiky. Přijďte se blíže seznámit s tímto sportem od 14.00 do 17.30. Zahrát si může každý bez rozdílu 
věku. Věřte, že se máte na co těšit. Čeští hráči patří k absolutní světové špičce. Těšíme se na Vás.

Na turnaj Vás srdečně zvou Renata Kmošková a Zdeněk Lopaur Stiga HC Benátky.

Změna programu vyhrazena.
(Renata Kmošková)



malá výstava

Příroda Litomyšlska – řeka
16. ledna – 3. dubna 2016

Na rok 2016 připravilo Regionální muzeum v Litomyšli sérii malých 
výstav věnovaných různým přírodním prostředím Litomyšlska. Jako první 
si mohou návštěvníci prohlédnout rostliny a živočichy (ryby, ptáky, savce
i zástupce hmyzu) typické pro řeky a potoky. Opomenuty nejsou ani 
nutrie, které se nedávno objevily v řece Loučné.

(Petr Chaloupka)

putovní výstava RML ve Znojmě

Retrogaming
Počátky osobních počítačů u nás

4. prosince 2015 – 20. února 2016
Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Interaktivní výstava historických počítačů zachycuje historii výpočetní 
techniky od počátků po polovinu 90. let 20. století. Největší pozornost je 
věnována počítačovým hrám a domácím počítačům a konzolím z 80. let 
– československým (IQ 151, PMD, Didaktik…) i zahraničním (Apple, 
Amstrad, Atari, Commodore, IBM, Nintendo, Sega, Sinclair…).

Návštěvník se seznámí nejen s velkými herními hity (od Pac-Mana nebo 
Space Invanders přes Prince of Persia po Doom nebo Street Fighter II.), 
ale třeba i s dobovými herními časopisy.

Součástí výstavy je „pařanské doupě“ – herna s historickými počítači, 
herním automatem i s moderními PC s emulátory.

(Petr Chaloupka)

Muzeum roku

Zapojte se do soutěže o nejoblíbenější muzeum!
Od letošního roku je soutěž Gloria musaealis rozšířena o cenu veřejnosti Muzeum roku, které vybírají přímo 
návštěvníci muzeí a galerií svým hlasováním na portále www.do-muzea.cz. Budeme rádi, pokud nás 
podpoříte!

(René Klimeš)



DLOUHODOBÉ PROGRAMY

lektorovaný program

Udělej si vlastní sgrafito!
kdykoli na objednání

Unikátní projekt Regionálního muzea v Litomyšli a Městské galerie 
Litomyšl, při kterém si účastníci kurzu mohou vyrobit vlastní 
renesanční sgrafito, stále pokračuje. Od roku 2012 se této akce 
zúčastnilo přes 400 dětí a dospělých.
Každý účastník si vytvoří své vlastní sgrafito. Motivem může být 
jednoduché psaníčkové sgrafito podle připravených šablon, nebo 
složitější motiv vlastní volby. Vyrobené sgrafito uložené ve speciální 
krabici si účastníci odnesou spolu s výučním listem domů.

Termíny a další informace:
 termín kdykoli po předchozím objednání, min. týden předem; 
 minimální počet 8 účastníků (maximální 20)
 určeno pro dospělé a děti od 5 let, doba trvání kurzu cca 1,5 – 2 hodiny
 vhodný pracovní oděv
 cena 160 Kč/osobu
 rezervace a další informace: Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz, tel.: 461 615 821

(Hana Klimešová)

Stejný program je připraven i pro školy 
 termín kdykoli po předchozím objednání, min. 

týden předem
 minimální počet 10 účastníků (maximální 25)
 určeno pro studenty a žáky od 8 let
 doba trvání kurzu cca 1,5 hodiny
 vhodný pracovní oděv (zástěra)
 cena 50 Kč/osobu
 rezervace a další informace: Renata Kmošková, 

kmoskova@rml.cz, tel.: 461 611 162, 
461 615 287

(Renata Kmošková)

Daruj zážitek v muzeu

Nevíte čím podarovat své blízké? Wellness pobyty a tandem seskoky padákem nejsou nic pro Vás? 
Objednejte si u nás zážitkový kurz renesančního sgrafita pro dva, rodinu nebo pro skupinu jako 
teambuildingovou aktivitu.

V příjemné atmosféře muzejního ateliéru se seznámíte s výrobou renesančních sgrafit, dozvíte se něco 
o litomyšlském zámku a vlastnoručně si vyrobíte sgrafito do rámečku. Je na Vás, zda ho dále darujete nebo 
si jím vyzdobíte dům či kancelář. Dvouhodinový program si můžete zpříjemnit poslechem vlastní hudby nebo
drobným občerstvením. Zrození Vašeho sgrafita zdokumentujeme a fotografie zašleme!

Kontakt: Regionální muzeum v Litomyšli, Renata Kmošková, tel: 461 611 162, email: kmoskova@rml.cz

Cena pro jednu osobu – dle počtu 
účastníků kurzu:
2 účastníci – 250 Kč/osoba
3–7 účastníků – 200 Kč/osoba
od 8 účastníků – 160 Kč/osoba
maximální počet 20 účastníků na jeden 
kurz

Kurz byl připraven ve spolupráci 
s Městskou galerií Litomyšl.



Regionální muzeum v Litomyšli prošlo v letech 2012–2014 generální 
rekonstrukcí dle projektu arch. Josefa Pleskota. Veřejnosti bylo otevřeno 
17. července 2014. Vedle krátkodobých výstav a dalších programů nabízí 
novou stálou expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti. Expozice 
prezentuje celou řadu unikátních předmětů a také archeologické nálezy 
in situ. Více informací na www.rml.cz.

(René Klimeš)

Otevírací doba muzea o vánočních svátcích

24. prosince: 13.30 – 15 hodin

25. prosince: 9–12, 13–17 hodin

26. prosince: 9–12, 13–17 hodin

28. prosince: 9–12, 13–17 hodin

31. prosince: zavřeno

1. ledna 2016: 13–17 hodin

V ostatních dnech běžná otevírací doba út–ne: 9–12, 13–17 hodin.

http://www.rml.cz/cs/muzeum/gloria.html

Otevírací doba – hlavní budova 
Út–Ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00

Otevírací doba – Rodný byt Bedřicha Smetany
duben, říjen: So, Ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00
květen–září: Út – Ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00

Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny minimálně 10 osob na tel. 461 
615 287 nebo 461 616 723 (přímá linka do Rodného bytu - jen v otevírací době) nebo na 
info@rml.cz.

Tiskový servis:
Regionální muzeum v Litomyšli, tel: 461 615 287, email: info@rml.cz

Pokud máte zájem o více informací ohledně výstav a projektů, kontaktujte následující pracovníky:

Zmatené peníze / Retrogaming / Příroda Litomyšlska – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz
Litomyšl na ledě – Mgr. Miluše Vopařilová, voparilova@rml.cz
Adventní neděle / Štědrovečerní koledování / Lektorované programy – Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Udělej si vlastní sgrafito! – Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz (pro školy Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz)

Kde pracovníci muzea sídlí?
V hlavní budově (Jiráskova 9) a v budově zámeckého pivovaru v Litomyšli (Jiráskova 133), část B, vstup 
z ulice Jiráskova.

Pro badatele: Badatelna je otevřena v pracovních dnech po předchozí domluvě s jednotlivými kurátory.

Změna programu vyhrazena!




