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Muzeum je Stavbou roku Pardubického kraje

Ve čtvrtek 17. září byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Stavba roku Pardubického kraje 2015. 
V nové kategorii Obnova nemovitých kulturních památek zvítězila budova muzea, která v letech 2012–2014 
prošla generální rekonstrukcí. Podle slov prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka 
získalo muzeum ocenění zejména za to, „jak si architekt Josef Pleskot poradil s nečekanými archeologickými 
nálezy pod budovou muzea a jak zakomponoval původní středověké cesty do jeho současné podoby“.

Stavba roku má také cenu veřejnosti, která pro vybranou stavbu může hlasovat na internetu. Z celkového 
počtu 23 přihlášených staveb se muzeum umístilo na třetím místě.

Pro muzeum je to již několikáté ocenění. V květnu letošního roku převzalo z rukou ministra kultury první 
cenu v prestižní národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2014 v kategorii Muzejní počin roku. Muzejní 
expozice se také dostala mezi šest nominovaných na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium 
pro futuro v kategorii prezentace hodnot. „Instalací nové muzejní expozice začal objekt opět sloužit svému 
účelu, navíc se povedlo ukázkově propojit archeologické nálezy s moderně pojatou instalací uměleckých 
předmětů. Muzeum tak odkaz předků prezentuje široké veřejnosti s velkou noblesou a navíc srozumitelnou 
formou,“ jak zní ve zdůvodnění nominace, kterou provedlo územní odborné pracoviště NPÚ v Pardubicích.

Více o Stavbě roku Pardubického kraje na http://stavbaroku.pardubickykraj.cz, o Ceně Patrimonium pro 
futuro na http://www.npu.cz/patrimonium-pro-futuro.

(René Klimeš)

výstava

Krátké chladné zbraně z 19. a 20. století
ze soukromých sbírek Jaroslava Bryšky a Václava Macha
19. září – 15. listopadu 2015

Výstava představuje vojenské bodáky, bajonety a další krátké chladné zbraně evropských i 
zámořských armád užívané od 19. století do žhavé současnosti. Můžete si prohlédnout přes 
sto padesát předmětů ze soukromých sbírek Jaroslava Bryšky a Václava Macha, dvou 
litomyšlských sběratelů. Vystavené předměty pocházejí ze čtyřiceti zemí světa.

Krátké chladné zbraně doplňují ukázky dobových palných zbraní, vojenských opasků či 
důstojnických šavlí.

Chcete-li se o krátkých chladných zbraních dovědět více, zveme Vás na komentované 
prohlídky výstavy vedené Jaroslavem Bryškou a Václavem Machem, majiteli exponátů. 
Komentované prohlídky se uskuteční v neděli 18. října a 15. listopadu vždy od 15 
hodin.
Komentované prohlídky nejsou zvlášť zpoplatněny.

(René Klimeš)



ArchiMyšl 2015 

V rámci širšího celoměstského projektu oslav Světového dne 
architektury ve dnech 2.–4. října 2015, v Litomyšli již tradičně 
nazvaného ArchiMyšl, Vás muzeum zve na architektonickou výstavu 
a slavností uložení Velkých dějin zemí Koruny české. Podrobnosti 
níže.

Tématem letošní ArchiMyšle jsou veřejné prostory a rovněž vzpomínka na Ladislava Horáčka, který před 
dvaceti lety přivedl do Litomyšle prvního pražského architekta. Celý víkend si můžete užívat několika výstav, 
diskusí, komentovaných prohlídek moderní architektury i doprovodných kulturních akcí. Kompletní program 
a bližší informace naleznete na webových stránkách města Litomyšle nebo na facebooku ArchiMyšle.

(René Klimeš)

výstava

Architekti Václav Babka, Radko Květ, Zdenek Sendler
15 let Klášterních zahrad v Litomyšli
3. října – 15. listopadu 2015

Výstava představí tvorbu tří současných brněnských architektů
Václava Babky, Radko Květa a Zdenka Sendlera, kteří zanechali 
nesmazatelnou stopu i v Litomyšli, neboť jsou autory Klášterních 
zahrad otevřených v roce 2000. Právě Klášterním zahradám, 
dějinám tohoto prostoru i vzniku krásného městského parku před 
patnácti lety bude věnována část výstavy.

Vernisáž výstavy se uskuteční v muzeu v pátek 
2. října 2015 v 17.00 hodin.

Původní stav prostoru budoucích Klášterních zahrad 
v 90. letech 20. století.

(René Klimeš)

Slavností uložení Velkých dějin zemí Koruny české 
sobota 3. října ve 20 hodin

Nakladatelství Paseka, které sídlí v Praze a v Litomyšli, dokončilo 
v minulém roce (po patnácti letech) vydávání Velkých dějin zemí 
Koruny české. Edice obsahuje 15 dílů v 19 svazcích, 13 628 stran, 
2819 obrázků a 161 map. Jedná se o monumentální dílo české 
historiografie, které prezentuje české dějiny od počátků do roku 1945. 
Dosud nikdy – počínaje Františkem Palackým – se nepodařilo vydat 
rozsáhlé dějiny našich zemí od pravěku do moderní doby. Velké dějiny 
ocenil kardinál Dominik Duka zlatou Svatovojtěšskou medailí 
Arcibiskupství pražského.

Všech devatenáct svazků bude pro příští generace uloženo ve zvláštní 
schránce v prostorách litomyšlského muzea. Slavnostní akt proběhne 
v sobotu 3. října ve 20 hodin za účasti zástupců nakladatelství, 
města i přátel nedávno zesnulého Ladislava Horáčka, duchovního otce 
tohoto dějepiseckého počinu a majitele nakladatelství Paseka.

(René Klimeš)



Letní dětská herna
30. května – 28. září 2015

Hrají si Vaše děti rády? A co Vy dospělí? Jestli ano, tak právě pro Vás je po celé léto otevřena naše dětská 
herna. Je to místo pro volné hraní dětí s rodiči, najdete zde několik zastavení či koutků, kde budou 
připravené různé aktivity určené nejen ke hraní, ale také k tvoření. Děti si budou moci pohrát v oblíbeném 
muzejním domečku, skládat puzzle, oblékat panenky a mnoho dalšího. Na své si přijdou kluci i holčičky.

Věříme, že návštěva naší herny bude pro všechny příjemným zážitkem a relaxací během prohlídky muzea.

(Renata Kmošková)

Rodný byt Bedřicha Smetany

Muzicírování s Bedříškem a programy Proč bychom se 
netěšili... a Račte vstoupit

Hrajete rádi na hudební nástroj? Líbí se Vám hudební dílo Bedřicha Smetany? Jestli ano, máte jedinečnou 
možnost „muzicírovat“ přímo v rodném bytě slavného skladatele. Od června až do konce září je pro Vás 
připraven spolu s notami zajímavý hudební nástroj. Nemusíte být profesionální hudebník, stačí, že máte rádi 
hudbu a hrajete na klavír. Nevšední hudební zážitek bude příjemným zpestřením nejen Vám, samotným 
hudebníkům, ale také ostatním návštěvníkům 
expozice. A na jaký nástroj si můžete přijít zahrát? 
Jedná se o pianino Rudolf Kotík, vyrobené v Praze 
kolem roku 1904. Všechny prvky a komponenty 
nástroje včetně strun a mechaniky jsou původní. Na 
výrobu skříně byla použita velmi vzácná tzv. 
„kořenicová dýha“. Pianino je zrestaurované 
a naladěné na 440 Hz. Klávesy jsou obloženy 
slonovou kostí a při hře dobře sají pot z prstů. 
Konstrukce pianina je polopancéřová s křížostrunnou 
soustavou strun. Do nástroje, který nám sponzorsky 
zapůjčila firma PIANOservis pana Miroslava Doležela 
z Lanškrouna, byla vestavěna mechanika s „horním 
dusítkem“.

Pianino Rudolf Kotík staré 110 let

Naše programová nabídka tím zdaleka nekončí. Od 1.dubna je pro Vás ve skladatelově rodném bytě opět 
otevřen oblíbený interaktivní program Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit. Hravou formou se 
můžete blíže seznámit s životem a dílem Bedřicha Smetany. Všechny nabízené programy vznikly v loňském 
roce při příležitosti významných výročí skladatelova života – 190 let od narození a 130 let od úmrtí.

(Renata Kmošková)

litomyšlská univerzita pro prarodiče a vnoučata

Archeologie s příběhem
květen – říjen 2015

Společný projekt Regionálního muzea v Litomyšli a Městské knihovny Litomyšl (Litomyšlská univerzita 
třetího věku) na podporu mezigeneračního soužití. Cílem projektu je posílení vztahu mezi prarodiči 
a vnoučaty, poznávání historie města zábavnou a praktickou činností a bližší seznámení s reálnou prací 
archeologa.

Celý program je již plně obsazen.
Přehled zbývajících sobotních setkání:

Sobota 3. 10. 2015 od 10 do 13 hodin Dopsání nálezové zprávy, život ve středověku
Místo konání: Regionální muzeum v Litomyšli

Sobota 10. 10. 2015 Tajný výlet na závěr

Kontaktní osobou za Městskou knihovnu je Iva Pekníková a za RML Renata Kmošková.
(Renata Kmošková)



Mezinárodní den seniorů
1. října 2015

Protože si vážíme Vás, našich seniorů, připravili jsme Vám v našem muzeu malý dárek. V tento den máte 
volný vstup do celého muzea.

(Renata Kmošková)

putovní výstava RML v Prachaticích

Retrogaming
Počátky osobních počítačů u nás

8. září – 1. listopadu 2015
Prachatické muzeum

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)

putovní výstava RML

Zmatené peníze

Regionální muzeum v Litomyšli nabízí putovní interaktivní numizmatickou 
výstavu 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.

Více informací (včetně obrázků) na webu RML:
http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/zmatene-penize.html

V Regionálním muzeu v Litomyšli bude možné výstavu navštívit od 21. listopadu 2015 do 24. ledna 2016.

(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)

Muzeum získalo Certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb

Na konci letošních prázdnin naše muzeum získalo certifikát, který nás 
zavazuje dodržovat principy a požadavky Standardu Českého systému 
kvality služeb. Protože si Vás, našich návštěvníku, vážíme, hledáme nové 
cesty a postupy, jak naše služby vůči Vám stále zlepšovat. Jednou 
z možných cest je právě dodržování Standardu Českého systému kvality 
služeb. Budeme rádi, když nám s tím pomůžete např. svými podněty. Na 
pokladně muzea k tomu bude pro Vás nachystaný prostor, kde můžete 
vyjádřit svoje připomínky. Těšíme se na spolupráci s vámi. Platnost 
certifikátu je do 23.8. 2018. Více naleznete zde: http://www.csks.cz.

(Renata Kmošková)

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 – 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
listopad – březen: zavřeno

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

Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující 
pracovníky:

ArchiMyšl – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz
Krátké chladné zbraně z 19. a 20. století – Mgr. René Klimeš, klimes@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)
Retrogaming / Zmatené peníze – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@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!




