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NOVINKY 
 

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  

 
Srdečně vás zveme také na vernisáž výstavy, která se uskuteční v neděli 26. listopadu 2017 od 14 hodin 
v přednáškovém sále muzea. S tradičními lidovými tanci a vánočními zpěvy vystoupí dětský folklorní soubor 
Heblata při ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli.  

(Hana Klimešová) 
 
 

Doprovodný program pro školky, školy, školní družiny a širokou veřejnost 
 
Procházka výstavou  
Formou komentované prohlídky s lektorem se děti, ale i dospělí, podrobněji seznámí s tradičními obyčeji 
adventního a povánočního období. Pojetí prohlídky je vhodné pro dospělé i děti (bude přizpůsobeno věku 
dětských návštěvníků). 
 
Cílová skupina: Žáci mateřských, základních a středních škol, školní družiny, dospělí návštěvníci (skupiny). 
Délka programu: Dle časových možností účastníků, 30–45 minut. 
Termín: Prohlídky s lektorem si prosím rezervujte nejpozději do 19. prosince 2017, bez lektora 
kdykoliv. Rezervaci preferujeme na e-mail: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz nebo u průvodců na čísle 
461 615 287. 
Vstupné: MŠ zdarma, žáci a studenti na permanentky vstup zdarma, žáci a studenti bez předplacené 
permanentky dle běžného ceníku, učitelé zdarma, návštěvníci dle běžného ceníku. 
 
 
Zvykoslovné vánoční tvoření v ateliéru muzea 
Součástí programu bude krátká prohlídka výstavy s povídáním k adventním 
zvykům a obyčejům, řemeslné a výtvarné tvoření. A co budeme tvořit? 
Zvykoslovné předměty jako jsou např. svět a ježci z jablíček, sladké vrkoče, 
třesolky… Ty byly pro děti nejen dárkem či ozdobou, ale hlavně hračkou 
a sladkým pamlskem. Program bude vždy aktuálně přizpůsoben věku malých 
návštěvníků a veden lektory z muzea. 
 
Cílová skupina: Žáci mateřských, základních a středních škol, školní družiny. 
Délka programu: 60–90 minut nebo dle časových možností účastníků. 
Termín: Na program se prosím přihlaste minimálně týden předem, a to 
nejpozději do 19. 12. 2017. Rezervaci preferujeme na e-mail: info@rml.cz, 
kmoskova@rml.cz nebo u průvodců na čísle: 461 615 287. 
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Vstupné skupiny: MŠ 20 Kč; žáci škol s předplacenou permanentkou 30 Kč; žáci škol bez předplacené 
permanentky 40 Kč; učitelé zdarma; v ceně programu je zahrnut materiál na tvoření, návštěva výstavy 
a lektor. 
 
Procházka výstavou i zvykoslovné tvoření je provázáno s RVP: Člověk a jeho svět; Místo, kde žijeme; 
Lidé kolem nás; Lidé a čas; Člověk a společnost; Umění a kultura – Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; 
doplňující vzdělávací obory 
 
Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Kompetence k řešení problémů; Kompetence 
komunikativní; Kompetence sociální a personální; Kompetence občanské; Kompetence pracovní 
 
Těšíme se na společné setkání a adventní naladění! Změna programu vyhrazena! 

 (Renata Kmošková) 
 
 
 
 

Představení publikace Mikuláši na Litomyšlsku 
26. listopadu ve 14 hodin 
 
V rámci vernisáže výstavy Od adventu po Tři krále bude 
představena nová knížka o Mikulášských průvodech, které ještě 
v 19. století hojně křižovaly Litomyšlsko. Počet masek v průvodu 
čítal až 40 osob. Obchůzka po vsích byla spojena s divadelními 
scénkami, opakovanými důsledně v každém statku, kde masky 
zastavily. Není tedy divu, že průvody chodívaly i čtrnáct dní 
v kuse. Publikace nezapomíná ani na autory kreslených 
a písemných památek, které nám průběh obchůzky a podobu 
masek značně přibližují. Autorkou knihy je Hana Klimešová, 
grafické úpravy se ujal Tomáš Pakosta. Kniha bude představena 
za účasti starostů obce Sloupnice a městyse České Heřmanice, 
protože právě u nich máme průvody nejlépe zmapované. 

(Hana Klimešová) 
 
 

Adventní neděle v muzeu 
 
Hlavní budova muzea 
 
3. 12. Zimní radovánky v muzeu 
Oblíbená dětská herna pro malé návštěvníky, ale nejen pro ně, se vrací do 
tepla muzejního sálu. Přijďte si pohrát a tvořit. Nabízíme různé aktivity, hry 
a tvoření. Herna je otevřena dle aktuální otevírací doby po celou zimu až do 
8. dubna 2018. 
  
10. 12. Zvykoslovné tvoření 
Adventní tvoření tradičních lidových ozdob – vrkočů, třesolek, zahrádek, 
ježků, svícnů a mnoha dalších zvykoslovných předmětů vycházejících 
z výstavy Od adventu po Tři krále. Pod vedením studentů a učitelů Střední 
školy zahradnické a technické v Litomyšli a lektorů z muzea. 
 
17. 12. Dárky pro potěšení druhých 
Zveme vás do našeho muzejního ateliéru naplnit poselství Vánoc. Přijďte 
a vyrobte jeden dárek pro sebe či své blízké a druhý pro klienty Centra 
sociální pomoci města Litomyšl. Tvořte pro radost a potěšení druhých. 
 
24. 12. Štědrovečerní koledování 
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. 
 
Adventní programy jsou vhodné pro všechny bez rozdílu věku. Otevřeno 13–17 hodin a dle otevírací doby 
muzea. Srdečně Vás zvou a těší se na Vás lektoři z muzea. Změna programu vyhrazena! 

 



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) 
 
 

PROBÍHÁ 
 

 

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) 

 
 
 



Akce 

„Z hlíny rovnou do vitríny“ 
od srpna 2017 
 
Pro návštěvníky muzea a zejména příznivce archeologie 
je ve vstupním prostoru muzea připravená 
„archeovitrína“, kde jsou prezentovány nejnovější nálezy 
získané záchrannými výzkumy RML nebo archeologické 
nálezy, které do naší sbírky odevzdali náhodní nálezci. 
 
Prvním takto prezentovaným souborem jsou nálezy 
z výzkumu v Litomyšli Na Prokopu. Výzkum realizovaný 
v červnu 2017 na parcele rodinného domu přinesl doklad 
osídlení tohoto prostoru v období eneolitu (pozdní doba 
kamenná). Záchranné archeologické výzkumy probíhají 
Na Prokopu od roku 2005. Během nich bylo prokopáno 
množství objektů sídlištního charakteru (kůlové jámy 
a jamky, silo na obilí apod.), ale bez nálezů. Teprve 
v roce 2017 se podařilo prozkoumat objekty obsahující 
keramiku a štípanou industrii. V blízkosti sídlištní jámy byla nalezena i zrnotěrka na drcení obilí. Proto jsou 
tyto nálezy tak významné. 
 
Vstup do vestibulu není zpoplatněn. 

(Jana Němcová) 
 
 

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 
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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. 
 
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 / Portmoneum – Mgr. Hana Klimešová, 777 840 425, klimesova@rml.cz 
Příroda Litomyšlska / 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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