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PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ  
2. polovina září až říjen 2009 
 
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) 
Na kartu Litomyšlana každý první víkend v měsíci vstup zdarma 
 
1/ hlavní budova: 
Otvírací doba:  
Út – Ne: 9-12, 13-17 

Výstava UNIKÁTY Z DĚJIN LITOMYŠLE  
aneb to nejkrásnější a nejvzácnější z naší historie 
do 27. září 
 Výjimečně pojatá výstava, kde budou prezentovány jedinečné předměty spjaté s dějinami města. 
Většinu z těchto unikátů, uložených dnes v řadě institucí, měli Litomyšlané možnost shlédnout naposledy 
před mnoha desetiletími, řada z nich bude vystavována vůbec prvně.  
 K nejzajímavějším patří nepochybně předmět, kvůli němuž letos můžeme slavit – je to listina z roku 
1259, kterou byla Litomyšl povýšena na město. Dále bude vystavena například zkamenělina ryby 
z Klášterních zahrad, vzácné středověké listiny, originální rukopis cestopisu Martina Kabátníka, iluminovaný 
graduál literátského sboru z r. 1563, nejstarší barevný obraz města z pol. 17. stol., meč litomyšlského kata, 
torzo hodin z věže staré radnice, či nejstarší česká fotografie a fotografický přístroj v ČR, které pocházejí 
z Litomyšle. Na výstavě budou ovšem další desítky unikátů, např. chlebový betlém, národopisné památky, 

doklady z Litomyšle v USA, nejstarší železniční jízdenka na trati 
Praha-Litomyšl, nejstarší pohlednice města, láhev z litomyšlského 
pivovaru atd. Nejmladším „unikátem“ bude robot, s nímž tři 
litomyšlští gymnazisté letos vyhráli prestižní soutěž ve Spojených 
státech.  
 
Podobná výstava se v Litomyšli dosud neuskutečnila. Vzhledem ke 
vzácnosti exponátů bude trvat pouze čtrnáct dní a všichni 
Litomyšlané budou mít po celou dobu vstup zdarma. Každou celou 
hodinu (včetně víkendů) budou začínat komentované prohlídky. 
 
Výstava se koná u příležitosti 750 výročí od povýšení Litomyšle na 
město. Nad výstavou převzal záštitu starosta města Litomyšle, pan 
Michal Kortyš. 

 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST – Každou celou hodinu během celého trvání výstavy 
(včetně víkendů) budou začínat komentované prohlídky (zdarma, bez objednání).  
 
PROGRAM PRO ŠKOLY - Procházka Litomyšlskou historií s průvodcem formou komentované prohlídky po 
celou dobu trvání výstavy spojená s interaktivním programem. Prostřednictvím hry, zkoumání a objevování 
se můžete blíže seznámit nejen s litomyšlskou minulostí.  
Program je vhodný pro školy, skupiny mládeže a rodiny s dětmi. 
Začátek komentované prohlídky je vždy každou celou hodinu v pracovní dny již od 8.00 hod.  
  
Skupiny a školy prosíme o zarezervování termínu předem: tel. 461 615 287, Mgr. Eva Kolářová, 
kolarova@rml.cz. 
 
Vstupné – po celou dobu trvání výstavy je vstupné pro držitele Výroční karty Litomyšlana zdarma.  
Pro školy je vstup zdarma bez ohledu na bydliště žáků. 
 



Výstava OSLAVY 700. LET OD POVÝŠENÍ 
LITOMYŠLE NA MĚSTO.  
1259 - 1959. 
do 11. října 

 Fotografická výstava zavede návštěvníky zpět o 50 let, 
kdy řada z nás byla ještě dětmi, a nebo ještě nebyla na světě. 
Možná budete překvapeni, jak pestrý byl kulturní program, 
rozložený na celý rok. Mnohé z událostí byly poznamenány 
dobou, v níž se konaly, i tak jim však nelze upřít velkorysost, se 
kterou celý organizační výbor k oslavách přistupoval. 

Litomyšlané se tehdy mohli těšit na řadu zajímavých výstav a koncertů. Bylo zvelebeno město a postaveno 
několik nových pomníků a nezapomnělo se ani na sportovní události. 

 

Výstava HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ 1880 - 1980. 
17. října 2009 - 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. 
 
 
 
Výstava SOKOL V HISTORII LITOMYŠLE 
17. října - 8. listopadu 

 Sokol se stal nejvýznamnější tělovýchovnou 
organizací v dějinách Čech a Moravy. Jeho vliv 
zasahoval rovněž do oblasti politické i kulturní, 
a nejinak tomu bylo i v Litomyšli. Výstava připomene 
uplynulých téměř 140 let působení Sokola v našem 
městě. 
 První český měšťanský spolek Sokol byl 
založen v Praze 16. února 1862 z iniciativy dr. 
Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Vznikl jako jeden 
z prvních novodobých spolků a jeho vznikem vstoupila 
do naší novodobé společnosti doposud téměř 
neexistující tělesná kultura. Sokol se ovšem od 
počátku profiloval nejen jako spolek tělocvičný, nýbrž 
zasahoval do společenského života jako subjekt 
kulturní a politický, později i branný. 
Záhy po založení Sokola v Praze se myšlenky Tyršovy 
a Fügnerovi šířily na venkov. V Litomyšli byl ještě 

v roce 1862 založen německo-český tělocvičný spolek, neměl ovšem dlouhého trvání. Až v roce 1869 se 



uskutečnila v hospodě na Karlově schůzka svolaná za účelem přípravy založení místní organizace Sokola. 
Od této události uplynulo letos 140 let. Ustavující valná hromada se konala 17. července 1870, prvním 
starostou jednoty byl zvolen Josef Buchtele. 
 
 
 
 
2/ Rodný byt Bedřicha Smetany: 
Otvírací doba:  
 
září Út až Ne: 9-12, 13-17 
říjen: pouze So, Ne 9-12, 13-17 

Výstava KRESBY BEDŘICHA SMETANY 
do 31. října 
 
 Výstava v rodném bytě B. Smetany představí skladatele Bedřicha Smetanu poněkud překvapivě - 
coby kreslíře.  
 Jedná se o drobné, většinou příležitostné tužkové kresbičky, kterými zachytil např. bezprostřední 
dojmy ze svých cest či prázdninových pobytů, nebo třeba své vlastní lovecké zážitky. Soubor kreseb krajin a 
měst z ptačí perspektivy zaujme neobvyklostí námětů i detailností jejich vypracování.V některých letech 
opatřil Smetana kreslenými záhlavími i záznamy ve svých zápisnících. Smetanovy kresby nejsou prozatím 
příliš známé a svými náměty i provedením zajímavě dokreslují osobnost skladatele. 
 
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 UNIKÁTY Z DĚJIN LITOMYŠLE, Výstava SOKOL V HISTORII LITOMYŠLE - Mgr. René Klimeš, 
klimes@rml.cz, 739 031 849 
Výstava OSLAVY 700. LET OD POVÝŠENÍ LITOMYŠLE NA MĚSTO - Mgr. Eva Kolářová, kolarova@rml.cz  
Výstava KRESBY BEDŘICHA SMETANY, Výstava HISTORICKÉ KOČÁRKY - Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz 

 
 

Změna programu vyhrazena! 


