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Štědrovečerní koledování 
24. prosinec 2017 
 
Tradiční zpívání se skupinou Věneband před hlavní budovou muzea. I letos nezapomeňte svíčky s sebou. 
Junák, svaz skautů a skautek ČR, 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. 
 
Andělské podium 13.30–15 hodin. 
 
 

Otevírací doba muzea o vánočních svátcích: 
 
út–pá: 9–12, 13–17 hodin 
so–ne: 9–17 hodin 
 
24. prosince: 13,30–15 hodin 
25. prosince: 9–17 hodin 
26. prosince: 9–17 hodin 
31. prosince: 9–17 hodin 
1. ledna 2018: zavřeno 

(Renata Kmošková) 
 



 

výstava  

Litomyšlská ornitologie 
24. leden – 22. duben 2018 
 
Od konce ledna 2018 budou mít návštěvníci 
Regionálního muzea v Litomyšli příležitost prohlédnout 
si velkou výstavu, která představí významné ornitology 
Litomyšlska od 19. století po dnešek, seznámí je 
s kroužkováním ptáků i s dalšími činnostmi 
ornitologických kroužků, jež mají v Litomyšli dlouhou 
tradici od 60. let 20. století. Jejich práci si bude možné 
prohlédnout i v reportážích z konce 70. let. 
. 

Kontrolní odchyt sýkořice vousaté 
 

Výstava ale hlavně představí početné exponáty ptactva z bohatých 
sbírek RML (doplněné o vycpaniny ze sbírek muzeí v Chocni 
a Pardubicích) v nejrůznějších životních prostředích – jehličnatých 
i listnatých lesích, kolem toků řek, na rybnících, loukách, polích, ale 
i ve městech nebo lomech… Nebude chybět upozornění na celou 
řadu zajímavostí apod. 
 
Školy se mohou domluvit na komentované prohlídce výstavy 
s jejím autorem (Luborem Urbánkem) až do konce března, vždy 
v úterý nebo středu. Je nutné se nahlásit alespoň týden dopředu na 
tel. 461 615 287 nebo 605 508 753 či na email pokladna@rml.cz 
nebo chaloupka@rml.cz. Délka prohlídky dle domluvy. 
 
Prohlídky pro veřejnost se budou konat 27. ledna, 3. února a 3. 
března (vždy sobota) od 14,30. Délka prohlídky dle zájmu 
účastníků. 
 
Moták pochop před vypuštěním 

 
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 23. ledna od 17 hodin. 

(Petr Chaloupka) 
 
 
 
 

Představení knihy Počátky festivalu 
Smetanova Litomyšl 
16. leden 2018 
 
V pražském Rudolfinu bude v rámci prezentace programu 60. 
ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl představena 
kniha Martina Boštíka a Stanislava Vosyky Počátky festivalu 
Smetanova Litomyšl. 
 
Studie analyzuje cestu k založení tohoto hudebního svátku, jehož 
úvodní ročník přinesl v červnu 1946 dva koncerty České 
filharmonie, a na základě nových pramenů zásadně reviduje 
některé tradované představy o jeho vzniku. 
 
Publikaci vydává Smetanova Litomyšl, o. p. s., ve spolupráci 
s Regionálním muzeem v Litomyšli. Grafickou úpravu provedl Jiří 
Lammel, autorem úvodního slova je generální ředitel České 
filharmonie David Mareček. Kniha je věnována památce loni zesnulého světově proslulého uměleckého 
ředitele a šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka, čestného občana Litomyšle. 

(Martin Boštík) 
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výstava 

Od masopustu do Velikonoc 
4. únor – 8. duben 2018 
 
Na začátku února propukne masopust, 
následován postním obdobím a Velikonocemi. 
O lidových tradicích spjatých s tímto obdobím se 
dozvíte z textů, fotografií, sbírkových předmětů 
a krátkých filmů o masopustních obchůzkách na 
Hlinecku a vodění jidášů na Vysokomýtsku. 
Součástí výstavy bude také sbírka kraslic rodiny 
Večeřových z Litomyšle, která se věnuje 
reliéfnímu zdobení voskem, ale sbírá i jiné 
kraslice. 

Masopust v Benátkách 
 
Vernisáž výstavy se uskuteční 3. února 2018 ve 14 
hodin a těšit se můžete mimo jiné na vystoupení 
houslistky Jany Severové. 
 

(Hana Klimešová) 
 
 
Vodění jidáše ve Stradouni 
 

 
 

program pro školy, školky, školní družiny 

Masopust držíme… 
 
Přijďte s námi slavit masopust – veselé období od Tří králů až 
do začátku postní doby na Popeleční středu. Období to plné 
bujarého veselí, karnevalů, maškarních bálů, dobrého jídla, 
zpěvu a taškařic. Původ masopustu – masa půstu, sahá až 
do 9. století. V muzejním ateliéru se žáci seznámí s tímto 
původně pohanským zvykem a jeho tradicí. Dozvědí se, co 
jíst na „Tučný čtvrtek“, co dělat na „Masopustní úterý“, proč 
říkáme „na Popeleční středu“ a mnoho dalšího. Pod vedením 
muzejních lektorů si poté vytvoří masku na maškarní bál, 
čepici s papírovými růžemi nebo sladký vrkoč. Těšíme se na 
Vás. Další dílny, tentokrát s velikonoční tématikou, pro vás 
připravuje na měsíc březen. 

 
Termín: 8.–9. únor 2018 
Délka programu: max. 90 minut 
Cílová skupina: MŠ, 1.–5. třída ZŠ, školní družiny 
Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 nebo dle domluvy 
(např. hodiny výtvarné výchovy) 
Vstupné: MŠ 10 Kč; žáci škol s předplacenou permanentkou 20 Kč pouze 
za materiál; žáci a studenti škol bez předplacené permanentky 40 Kč; 
učitelé zdarma; v ceně programu je zahrnut materiál na tvoření, návštěva 
výstavy a lektor. 
 
Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Kompetence k řešení 
problémů; Kompetence komunikativní; Kompetence sociální a personální; 
Kompetence občanské; Kompetence pracovní. 
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět; Člověk a společnost; Umění 
a kultura; Člověk a svět práce; Doplňující vzdělávací obory. 
 

Rezervace programů u průvodců na čísle 461 615 287 nebo na e-mail: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz. 
Změna programu vyhrazena! 

(Renata Kmošková) 
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Akce k zimní olympiádě dětí a mládeže 2018 
čtvrtek 1. února – pátek 2. února  
 
Ve dnech 28. 1. až 2. 2. 2018 se v Pardubickém kraji uskuteční 
Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018 s olympijským 
centrem v Litomyšli. Muzeum účastníkům olympiády i široké 
veřejnosti nabídne možnost kulturního i lehce sportovního vyžití. 
 
Stiga hokej v muzeu  
 
Čtvrtek a pátek (1. a 2. února): v hlavní budově muzea si 
můžete ve čtvrtek odpoledne a po celý pátek přijít zahrát turnaj 
ve Stiga hokeji o ceny (hokejové kartičky, diplomy aj.). Ve 
spolupráci se Stiga HC Benátky. 
 
Volné vstupy 
 
Čtvrtek 1. února: bude zdarma otevřena hlavní budova muzea a zcela mimořádně také Rodný byt Bedřicha 
Smetany a Portmoneum – Museum Josefa Váchala. 

(Renata Kmošková) 
 
 
 

Permanentky pro školy 
 
Regionální muzeum v Litomyšli pokračuje i v roce 2018 v programu speciálních permanentek, které za 
symbolickou částku umožní celoroční návštěvy muzea školním třídám. Cena za celý rok 2018 je 
odstupňovaná podle počtu žáků příslušné školy do tří kategorií: 
 
1) do 100 žáků za 600 Kč ročně 
2) do 300 žáků za 1800 Kč ročně 
3) nad 300 žáků za 3000 Kč ročně 
 
Žáci s učiteli mohou navštěvovat stálou expozici muzea i různé výstavy, stejně jako Rodný byt Bedřicha 
Smetany (jen v sezóně) nebo Portmoneum (jen v sezóně). Muzeum na vyžádání poskytne lektora. Jen účast 
na různých dílnách apod., kde je potřeba nakoupit materiál, bude zpoplatněna. 
 
Formulář se žádostí o permanentku je ke stažení na webu RML (zde – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-
navstevniky.html). 
 
 
 
 

PROBÍHÁ 
 

výstava  

Od adventu po Tři krále 
28. listopad 2017 – 21. leden 2018 

 
Víte, co se dělo v minulosti na svatou Kateřinu? Že kromě 
Mikuláše s čertem a andělem obcházely vesnice 
i Mikulášské průvody s mnohem více maskami? Že chodily 
Lucky a Barborky? Máte rádi vánoční betlémy a těšíte se na 
dárky pod stromečkem? Přijďte sváteční čas strávit do 
muzea na výstavu připomínající tradiční obyčeje adventního 
a povánočního období se zaměřením na Litomyšlsko. 
 

Tříkrálové zvyky, kresba Jarolíma Štantejského  
 
 

(Hana Klimešová) 
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výstava 

Pivovarnictví v Pardubickém kraji 
18. září 2017 – 7. leden 2018 
 
Nejen příznivci zlatavého moku mohou od 18. září navštívit putovní 
výstavu Regionálního muzea v Chrudimi nazvanou Pivovarnictví 
v Pardubickém kraji. Ta se věnuje pivovarům z celého kraje za 
posledních sto let (1913–2013), kdy zde bylo nebo je v činnosti 41 
podniků různé velikosti. Výstava je doplněna o aktuální informace 
týkající se Litomyšle – o minipivovaru Veselka, založeném v roce 2013, 
a o doposud u nás neznámém pivovaru Bajloni, který založili 
v Bělehradu v druhé polovině 19. století litomyšlští rodáci a který se stal 
jedním ze dvou největších srbských pivovarů. 

(Petr Chaloupka) 
 
 

 

výstava 

Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977  
18. září 2017 – 7. leden 2018 

 
V neděli 17. září 2017 v 16 hodin proběhne v muzeu 
slavnostní zahájení výstavy věnované motocyklovým 
závodům, které v Litomyšli a jejím blízkém okolí 
probíhaly v letech 1947–1977. Vedle desítek fotografií, 
plakátů a programů zde bude ke spatření i několik 
původních závodních strojů. Malé i velké „závodníky“ 
jistě zaujme doprovodný program. Návštěvnici výstavy 
budou moci zhlédnout i krátký film Stanislava Bubeníčka 
zachycující průběh závodů v roce 1948. 
 

Závod seniorů v kategorii nad 350 ccm v roce 1948 
 
 
 
 
 

Start závodu tzv. Morašického okruhu 
v kategorii do 250 ccm v roce 1973 

 

 
(Miluše Vopařilová, Martin Boštík) 

 
 
 

malá výstava 

Příroda Litomyšlska – skály a lomy 
10. říjen 2017 – 7. leden 2018 

 
Od roku 2016 připravuje Regionální muzeum v Litomyšli sérii malých výstav 
věnovaných různým přírodním prostředím Litomyšlska. Jako osmé (a poslední) 
si mohou návštěvníci prohlédnout rostliny a živočichy typické pro skalní města, 
jeskyně, kamenná moře, lomy nebo třeba i lidská obydlí, která některým 
živočichům skály nahrazují. 
 

(Petr Chaloupka) 
 
 

 
 



DLOUHODOBÉ PROGRAMY 
 
expozice 

Litomyšl – město kultury a vzdělanosti 
 
Nová expozice RML je otevřena od července 2014 – více zde: 
http://www.rml.cz/cs/muzeum/expozice.html 
 
 
lektorovaný program 

Udělej si vlastní sgrafito! 
 
Kurz, na kterém si mohou účastníci vyrobit vlastní renesanční sgrafito – vhodné 
pro školy, širokou veřejnost i jako dárek (zážitkový poukaz). Více zde: 
http://www.rml.cz/cs/vzdelavaci-programy/pro-verejnost.html (veřejnost) 
http://www.rml.cz/cs/vzdelavaci-programy/pro-skoly.html (školy) 
 
 

Permanentky pro školy 
 
Regionální muzeum v Litomyšli od roku 2016 nabízí speciální permanentky, které za zcela symbolickou 
částku umožní celoroční návštěvy muzea školním třídám. Více zde: 
http://www.rml.cz/cs/informace/pro-navstevniky.html 
 
 
 

PUTOVNÍ VÝSTAVY LITOMYŠLSKÉHO MUZEA 
 
 

Zmatené peníze 
13. září – 30. prosinec 2017, Prachatické muzeum 

 
Interaktivní numizmatická výstava o zmatcích ve financích států zapojených do první 
světové války s bohatým doprovodným programem – více zde: 
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/zmatene-penize-2017-09-13 
 
 
Informace o putovních výstavách nabízených RML naleznete zde: 
Retrogaming – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/retrogaming.html 
Zmatené peníze – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/zmatene-penize.html 
Astronomické tradice v Pardubickém kraji – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/astronomie.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. 
 

Otevírací doba – Portmoneum – Museum Josefa Váchala 

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. 461 615 821 
nebo 734 541 323 nebo na klimesova@rml.cz. 

 
Přístup pro handicapované návštěvníky 

Hlavní budova muzea je plně bezbariérová včetně toalet (vchod z Jiráskovy ulice). 
Rodný byt B. Smetany není bezbariérový (několik schodů), přístupný je pouze s vlastním asistentem. 
Portmoneum není přístupné pro vozíčkáře. 
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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: 
 
Od adventu po Tři krále / Od masopustu do Velikonoc / Portmoneum – Mgr. Hana Klimešová, 777 840 425, 

klimesova@rml.cz 
Litomyšlská ornitologie / Pivovarnictví / Zmatené peníze / Retrogaming – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, 

chaloupka@rml.cz 
Motocyklové závody / Astronomické tradice – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz 
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! 
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