
Muzeum – místo setkávání

Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

TISKOVÁ ZPRÁVA
18. prosince 2014

Vážení příznivci našeho muzea,
přejeme krásné prožití vánočních svátků a v roce 2015 hodně štěstí, zdraví a úspěchů v pracovním 
i osobním životě.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další společná setkání.

Otevírací doba muzea o vánočních svátcích
24. prosince 2014: 13.30 – 15.00
25. prosince 2014: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
26. prosince 2014: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
31. prosince 2014: zavřeno
1. ledna 2015: 13.00 – 17.00

Adventní programy:

21. 12. – Aby Ježíšek nezabloudil
Usnadněte Ježíškovi roznos dárků, tak aby to nepopletl a na nikoho 
nezapomněl. Přijďte si vytvořit jmenovky na dárky, které mu doma připravíte 
za okno. Tvořit budeme také vánoční přání a PF pro kamarády a známé.
13.00–17.00 hodin muzejní ateliér

Adventní programy jsou vhodné pro všechny bez rozdílu věku. Srdečně vás zvou a těší se na vás lektoři 
z muzea.

A jako tradičně se i letos můžete těšit na floristickou tvorbu učitelů a studentů Střední zahradnické 
a technické školy v Litomyšli.

(Renata Kmošková)



Štědrovečerní koledování s Betlémským světlem
24. prosince ve 13.30 hodin

Ve středu 24. prosince vás Regionální muzeum v Litomyšli zve od 13.30 hodin na tradiční Štědrovečerní 
koledování – zpívání se skupinou Věneband. Letos se opět koná před budovou Regionálního muzea. 
Občerstvení v podobě teplých nápojů zajistí skauti – středisko Liliový kruh Litomyšl, Junák svaz skautů 
a skautek ČR, kteří zároveň do Litomyšle přivezou Betlémské světlo. To bude v době Štědrovečerního 
koledování hořet v kryptě piaristického kostela. „Zájemci o betlémské světlo si budou moci připálit betlémské 
světlo od svíce, která tam bude hořet. Zdarma bude také otevřena vyhlídka na kostele,“ upřesňuje David 
Zandler, ředitel Zámeckého návrší, p.o.

(Renata Kmošková)

Litomyšlský betlém Františka Müllera

Litomyšlský rodák Ing. arch. František Müller (*1964), který 
v současnosti působí jako hlavní architekt města Kladna, 
má na svém kontě stovky nejrůznějších výtvarných projevů,
prostřednictvím nichž komentuje aktuální události i obecné 
životní otázky. Ve svých cyklech používá nejrůznější 
grafické techniky od suché jehly až k linorytům. A právě 
z linorytů vzniklých v letech 1989–2014, v nichž se objevují 
četné postavy z dějin města i jeho současnosti, vytvořil 
autor koláž, jež dala vzniknout pozoruhodnému 
litomyšlskému betlému. Toto originální dílo bude 
v adventním čase v prodeji v Regionálním muzeu.

(Martin Boštík)

výstava

Večerníček Chaloupka na vršku
30. listopad 2014 – 6. duben 2015

Přehlídku rozsáhlé tvorby Šárky 
Váchové, především scény z jejího 
autorského večerníčku Chaloupka na 
vršku, najdete v muzeu od 30. listopadu. 
Výstava přenáší malé i velké 
návštěvníky do světa loutek, 
venkovského života, lidových zvyků 
a řemesel. Kdo ještě nezná rodinu 
řezbáře Tomeše a jeho tři děti Andulku, 
Mařenku a Honzíka, může se seznámit 
nejen s nimi, ale i s jejich kamarády, 
sousedy a zvířátky.

K vidění jsou i loutky a marionety dalších pohádkových postaviček, návrhy kostýmů a fotografie. Jedná se 
o zatím nejrozsáhlejší výstavu této známé pražské výtvarnice, scenáristky, režisérky a spisovatelky, která se 
podílela na řadě televizních pořadů pro děti i dospělé.

(Miluše Vopařilová)



program pro školy a školky

Český rok podle Šárky Váchové

Procházka výstavou

Na výstavě uvidíte scény z večerníčku Chaloupka na vršku, loutky, marionety, návrhy kostýmů a fotografie 
loutek z dílny Šárky Váchové. Procházka výstavou proběhne formou komentované prohlídky s lektorem. Na 
jejím závěru je dle domluvy připraveno čtení nebo promítání jednoho z filmových příběhů. Pojetí prohlídky je 
přizpůsobeno věku dětí.

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ, školní družiny
Délka programu: dle časových možností účastníků 30–60 minut
Termín: dle objednání do 6. 4. 2015
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy 
Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět 
práce, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova.
Vstupné: děti MŠ zdarma, žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo na email: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz

Jak se točí Večerníček?

Víte, jak dlouho trvá natočit jeden díl Večerníčku? Jak se pracuje s loutkou při animaci? Kdo všechno se na 
natáčení podílí? Uvidíte, budete překvapení. Program probíhá ve výstavě a je veden formou komentované 
prohlídky s lektorem. Obsah a pojetí prohlídky je přizpůsobeno žákům I. a II.stupně ZŠ a studentům
středních škol.

Cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, školní družiny, studenti středních škol, víceletá gymnázia
Délka programu: dle časových možností účastníků 45–60 min.
Termín: dle objednání do 6. 4. 2015
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná 
výchova, vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět práce.
Vstupné: žáci, studenti 30,- Kč, učitelé zdarma

Masopust držíme…

Součástí dílen bude krátké povídání zaměřené na období 
Masopustu a tradičního masopustního veselí. Přijďte si s dětmi 
vytvořit maškarní masku nebo sladký voňavý vrkoč.

Termín: 10. – 12. 2. 2015
Délka programu: 60 minut
Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30, 11.00 nebo dle domluvy
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací 
oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde 
žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas a vzdělávací oblasti 
Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura –
obor Výtvarná výchova.
Vstupné: žáci, studenti 40,- Kč, učitelé zdarma.



Veselé jarní tvoření

Součástí dílen bude krátké povídaní k velikonočním zvykům a jaru, čtení známých i méně známých 
velikonoční koled a říkanek, řemeslné a výtvarné tvoření (zdobení vajíček, vytváření jarních a velikonočních 
dekorací, zdobení medových perníčků apod.).
Vše pod vedením lektorů z muzea.

Termín: 25. – 27. 3. 2015
Délka programu: 60 minut 
Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30, 11.00 nebo dle domluvy
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy 
Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět 
práce, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova.
Vstupné: žáci, studenti 40,- Kč, učitelé zdarma.

(Renata Kmošková)

výstava

Faltysovo knihkupectví dětem
30. listopad – 30. prosinec

Jak sám název napovídá, výstava představuje současnou 
produkci dětských knih ve Faltysově knihkupectví 
v Litomyšli, od jehož založení uplynulo letos 95 let. Emil 
Faltys, který před více než sto lety nastoupil do učení 
ve Veselíkově knihkupectví, získal v roce 1919 vlastní 
koncesi a založil druhé knihkupectví ve městě. 
V knihkupectví Emila Faltyse byly k dostání nejen knihy 
a papírenské zboží, ale i psací stroje, obrazy místních 
umělců, vlastním nákladem vydávané pohlednice, 
upomínkové předměty a jiné zboží. Dnes pokračuje 
v knihkupecké živnosti vnučka Emila Faltyse paní Jitka 
Hurtová.

(Miluše Vopařilová)

výstava

O panence Járince
Panenky a medvídci ze sbírky Járy Stratílka
30. listopad 2014 – 18. leden 2015

Znáte pohádku Josefa Čapka O panence, která tichounce plakala? Kde pejsek a kočička 
najdou pohozenou panenku, vezmou ji domů a uloží do postýlky? Panenka dostane 
jméno Járinka a brzy k ní přibudou další nalezené hračky. 

O takových panenkách je i výstava. Pohozené, nechtěné a zubožené hračky, které již 
svým majitelům přestaly sloužit, sesbíral litomyšlský sběratel Jára Stratílek a svou sbírku 
věnoval Regionálnímu muzeu v Litomyšli. Nenechte se mýlit, i mezi nimi najdete mnoho 
zajímavých kousků. 

Na výstavě se mimo jiné dozvíte, od kdy se vyrábějí mluvící panenky nebo proč se 
medvídkům říká Teddy. Děti si mohou vyrobit papírovou panenku i s oblečky nebo jim 
můžete přečíst pohádku O panence, která tichounce plakala. Ve výstavě také najdete 
naši novou „Járinku“, panenku, která byla nalezena na cestě mezi zámkem a muzeem 
9. října v podvečer. Snad se podaří najít její „pravou maminku“!

Obrázek: Vzácná celuloidová panenka firmy Arko, vzor Ema, vyráběná v letech 1946–1948.

(Hana Klimešová)



Dětská herna
10. leden – 15. březen

Nemůžete v zimě na hřiště? Přijďte si pohrát do muzea. Volné hraní a tvoření v teple muzejního sálu.

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, se po dvou letech vrací zpět. V roce 2012 se této 
akce zúčastnilo přes 300 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 
(do konce roku 2014).

 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)

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

Otevírací doba muzea o vánočních svátcích
24. prosince 2014: 13.30 – 15.00
25. prosince 2014: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
26. prosince 2014: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
31. prosince 2014: zavřeno
1. ledna 2015: 13.00 – 17.00

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:

Expozice – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz
Večerníček Chaloupka na vršku – Mgr. Miluše Vopařilová, voparilova@rml.cz
Faltysovo knihkupectví dětem – Mgr. Miluše Vopařilová, voparilova@rml.cz
O panence Járince – Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz
Adventní programy – Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Udělej si vlastní sgrafito! – Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz (pro školy Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz)
Lektorované programy, herna – 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!




