
PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ 
2. polovina června až červenec 2008

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

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

Výstava OD PATA A MATA AŽ PO CESTU DO PRAVĚKU
aneb jak se rodí večerníčky a animovaná tvorba pro děti a mládež
1. června až 31. srpna 2008

Výstava  je  určena malým i  velkým návštěvníkům.  Shlédnete nejen jak se 
vyrábí animovaný příběh pro děti a mládež, a setkáte se spoustou postaviček 
z večerníčků, ale můžete si i sami vyzkoušet, jak se co dělá než se takový 
příběh natočí na filmový pás. 
Výstavu  v roce  2007  připravilo  Dětské  oddělení  Moravského  zemského 
muzea v Brně pod přiléhavým názvem „Jak se rodí večerníčky“. Regionální 
muzeum v Litomyšli tuto výstavu značně rozšířilo a upravilo. Díky tomu Vás 
celou expozicí provázejí originální loutky z českých animovaných pohádek ze 
sbírky Atelieru Bonton Zlín a Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Můžete si 
prohlédnout ukázky z díla zakladatelů českého animovaného filmu – Hermíny 
Týrlové  (Vzpoura  hraček,  Uzel  na  kapesníku,  Pasáček  vepřů  či  Vlněná 
pohádka)  a  Karla  Zemana  (Cesta  do  pravěku,  Vynález  zkázy,  Cesty 
námořníka  Sindibáda).  Novější  tvorba  je  zastoupena postavičkami  Pata  a 

Mata s originálními rekvizitami z dnes již kultovního seriálu o těchto dvou kutilech.
Atraktivitu výstavy umocňuje také celé funkční televizní ministudio s kamerou a televizním přijímačem, které 
zapůjčila  Česká televize  Brno.  Nejstarší  televizní  pohádky  se natáčely  v přímém přenosu,  tak si  přijďte 
zahrát jako loutkoherec s maňásky přímo do televize.  

Výstava ŠIMEK CESTOVATELEM
do 10. srpna 2008 

Slavný litomyšlský kupec,  sběratel,  kreslíř  a kronikář Quido Šimek 
(1857-1933)  nebyl  pouze  velkým  patriotem,  ale  také  nadšeným 
cestovatelem.  Svým  cestám  po  Evropě  věnoval  pozoruhodná 
literární  díla,  která  jsou  díky  jejich  svéráznému  humoru  dodnes 
poutavá. Vedle Šimkových „cestovatelských“ kreseb ukáže výstava 
řadu předmětů, které si z ciziny přivezl domů a začlenil je do svých 
sbírek. 

2/ novinky z muzea:

Proběhl dětský den
Dne 1.  6.  proběhl  na  zámeckém návrší  dětský  den,  nazvaný  DĚTI  MAJÍ  SVÁTEK. Program připravilo 
centrum Litomyšl  a  Regionální  muzeum  v Litomyšli.  Děti  i  rodiče  měli  možnost  zdarma  navštívit  nově 
otevřenou  výstavu  OD  PATA  A  MATA  AŽ  PO  CESTU  DO  PRAVĚKU,  loutkové  divadélko  O  TŘECH 
KŮZLÁTKÁCH hrané Divadélkem na kolečkách  v zámeckém barokním divadle  v Litomyšli,  zasoutěžit  si 
v zámeckých zahradách či zaskákat na skákacím hradě před muzeem. Také díky pěknému počasí se akce 
vydařila a dveřmi muzea prošlo přes 500 malých i velkých návštěvníků. 
  



II. litomyšlská muzejní noc se rozšířila do dalších prostor
Již  druhý  ročník  muzejní  noci  měli  návštěvníci  možnost 

podívat  se  do  expozic  muzea  v neobvyklé  hodiny,  mezi  18  a  24 
hodinou. Kdo této příležitosti v sobotu 14. června využil, jistě nelitoval. 
Do připraveného interaktivního programu v muzeu na téma „Ctnosti a 
neřesti“ se zapojily děti i dospělí. Na jednotlivých zastaveních je vítaly 
dívky v krásných kostýmech. 

Na muzejním dvorku u čajovny se opět rozezněla hudba řady 
interpretů a ani tady nezůstaly lavičky dlouho prázdné. Nově využilo 
muzeu i  prostor  rodného bytu  Bedřicha Smetany,  kde na housle  a 
klavír  zahrálo  Komorní  trio  ZUŠ  Bedřicha  Smetany  v Litomyšli 
v obsazení Jana Věnečková,  Jiří  Habart  a  Pavlína Jiráňová.  I  přes 

omezenou kapacitu prostor si koncert „u Smetanů doma“ nenechalo ujít přes 70 posluchačů.
Nově  se  k muzejní  noci  připojilo  zámecké  sklepení  s netradičně  osvětlenými  sochami  Olbrama 

Zoubka, dospělí návštěvníci ochutnali i vynikající víno, skladované přímo ve sklepích litomyšlského zámku. 
V prostorách pivovaru se pak zájemci mohli potěšit pohledem na vystavené práce Josefa Váchala. 

14. června se tak pro letošek ukončil Festival muzejních nocí, probíhající od 15. května. Do příštího 
ročníku by si organizátoři přáli nejen překonat letošní návštěvnost (přes 500 účastníků), ale i zapojit více 
institucí, aby se noční procházka po Litomyšli stala zase o něco poutavější.  
 

3/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
Otvírací doba: 
Út-Ne 9-12, 13-17

V přízemních  prostorách  bývalého  zámeckého pivovaru,  kde  se  v  roce  1824 
narodil Bedřich Smetana, je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova 
dětství v Litomyšli. Návštěvníkovi se snaží přiblížit atmosféru tehdejší domácnosti 
Smetanových, rodinný život, s ním související události a ve výběru pak také jejich 
odraz  ve  Smetanově  tvorbě.  V  hlavních  rysech  jsou  přestaveny  též  ostatní 
Smetanovy  "domovy"  (Jindřichův  Hradec,  Růžkovy  Lhotce,  Plzeň,  Praha, 
švédský Goteborg, Jabkenice).  

Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 461 615 287 – pí. Soukupová nebo 
soukupova@rml.cz

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 o výstav či projektů, kontaktujte následující 
pracovníky: 

Aplikace sbírky RML ONLINE - Mgr. René Klimeš, klimes@rml.cz, 739031849
Výstava Šimek cestovatelem – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz
Výstava Od Pata a Mata až po cestu do pravěku – Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz, 605508753

Regionální muzeum v Litomyšli zřizuje Pardubický kraj. 
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