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PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ  
Vstupné na výstavy:  
základní: 30 Kč 
poloviční: 15 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP) 
rodinné vstupné: 60 Kč (2 rodiče a 2 a více dětí) 
 
1/ hlavní budova: 
Otvírací doba:  
Út – Pá: 8-12, 13-16 
So - Ne: 9-12, 13-17 
 
 
POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM JANEM ZRZAVÝM 
do 20. února 

 
Cílem projektu je seznámit děti předškolního a mladšího školního 
věku s moderním výtvarným uměním formou dětem nejbližší - hrou. 
Výstava se skládá z velkých reprodukcí jednoho z nejvýznamnějších 
českých malířů 20. století Jana Zrzavého a z následných 
interaktivních pomůcek, které svých charakterem dané obrazy 
malíře přibližují.  
Výstavu opět doplňuje katalog,přesněji dva,a jsou rozděleny podle 
obtížnosti pro dvě věkové kategorie. Za splněné úkoly si do nich děti 
dávají razítka a vytvoří si tak malý katalog malířových obrázků.Dále 
se dozvědí o celoživotním přátelství Jana Zrzavého s poličským 
rodákem skladatelem Bohuslavem Martinů a o jejich společných 
životních osudech. Cena katalogu je 10,-Kč, výše vstupného 15,-Kč, 
pedagogický dozor má vstup zdarma. Na výstavu můžete přijít 
kdykoliv sami nebo se předem objednat na prohlídku s lektorem: 
telefon: 461 615 287, e-mail:kmoskova@rml.cz, info@rml.cz 
 
Výstava je určena pro děti do 11 let a vhodně doplňuje výuku 
výtvarné výchovy na každé základní škole. 
 

 
 
 
KRASAVCI MĚSÍČNÍHO SVĚTLA 
výstava Pavla Lněničky ze Strakova o musherech a jejich psích spřeženích 
 
6. února až 13. března 
 

 Musherství (mašérství) je sport, při kterém psi v postrojích tahají 
svého psovoda - mašéra na speciálních saních. Disciplína se 
vyvinula z běžné praxe psích spřežení, jež jsou i dnes využívána 
k přepravě osob a materiálu v arktických klimatických 
podmínkách. Používá se různých plemen psů, k nejlepším náleží 
samojedi. Samojed – věčně usměvavý bílý pes – pochází z Asie 
a jedním z nejstarších plemen na světě. Jeho hlavními 
přednostmi jsou přátelská povaha, věrnost, síla a vytrvalost. 
Nevšední svět musherství vám představí pan Pavel Lněnička, 
zkušený psovod a majitel chovatelské stanice samojedů ve 
Strakově u Litomyšle. 
 
 



Vernisáž proběhne v neděli 6. února ve 14.00 hod. Po zahájení výstavy se uskuteční ukázky jízd psích 
spřežení v zámecké zahradě. Návštěvníci – děti i dospělí - si mohou vyzkoušet mushing na vlastní kůži.  
 
Komentované prohlídky výstavy pro školy: 
Ve dnech 15.2. a 18.2. se uskuteční komentované prohlídky výstavy pro děti mateřských a základních škol. 
Průvodcem bude musher Pavel Lněnička a jeho pes.  
Prohlídky nutno předem rezervovat na čísle 461 615 287 nebo emailem metysova@rml.cz 
 
 
 
STŘEDOVĚK: DOBA VZNEŠENÝCH DAM A UDATNÝCH RYTÍŘŮ 
 
1. března až 17. dubna 
 
Interaktivní výstava nejen pro děti přibližující život ve středověku, na níž je návštěvníkům umožněno dotýkat 
se řady předmětů a zkoumat tak typy materiálů, povrchovou úpravu, váhu a v neposlední řadě také 
funkčnost exponátů. Nabízí se jedinečná možnost vyzkoušet si množství přileb, kroužkovou košili s kapucí, 
dívčí a chlapecké gotické oblečení a kompletní dětské brnění. Osahat si návštěvníci mohou i část 
vystavených zbraní. Můžete si sestavit vitráž ze skleněných čtverečků či vyrobit pečeť z vosku. Pro zájemce 
jsou připraveny pracovní listy.  
Skupiny a školy prosíme předem objednat v pracovní dny v časech 9.00, 11.00, 13.00 a 14.30. O víkendu 
bez omezení. Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo přes email: kmoskova@rml.cz, 
info@rml.cz. 
Výstavu zapůjčilo Městské muzeum a galerie Polička. 
 
 
 
VYŠEL NOVÝ SBORNÍK POMEZÍ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 
 

Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se SOA Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli 
vydalo již 11. svazek sborníku prací ze společenských a přírodních věd. K zakoupení či objednání je 
v pokladně muzea, na tel. 461 615 287 nebo na emailu: kolarova@rml.cz Cena 100,- Starší ročníky je 
možné zakoupit s 50 % slevou. 

 
ČLÁNKY 
Ivo Kořán, Herese a sochařství východních Čech v 18. století 
Jiří Luňáček, Hlavní vojenská nemocnice v Jevíčku za napoleonských válek 
Jarmila Šťastná, Kuchařské knihy Magdalény Dobromily Rettigové  
Václav Nájemník, Zdeněk Nejedlý a Václav Drbohlav 
Martin Boštík, Litomyšlské šlépěje Zdeňka Matěje Kuděje 
 
MATERIÁLY 
Martin Hrubeš - Michal Severa - David Vích, Archeologické nálezy v okolí Nových Hradů 
Pavel Novák - Jan Roleček, Fytogeografická charakteristika Litomyšlska 
Jan Klimeš, Počasí a podnebí ve východních Čechách 
  
SDĚLENÍ 
Petr Chaloupka, Sbírka sfragistiky Regionálního muzea v Litomyšli 
 
NOVÁ LITERATURA 
Vladimír Velešík, Výběrová bibliografie Svitav a svitavské oblasti za léta 2006-2010 s dodatky za rok 2005 
 
 
 
2/ Rodný byt Bedřicha Smetany: 
 
Otvírací doba:  
do konce února zavřeno 
 
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 POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM JANEM ZRZAVÝM - Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz 
Výstava KRASAVCI MĚSÍČNÍHO SVĚTLA - Eva Metyšová, metysova@rml.cz 
Výstava STŘEDOVĚK: DOBA VZNEŠENÝCH DAM A UDATNÝCH RYTÍŘŮ - Mgr. Eva Kolářová, kolarova@rml.cz, 
doprovodný program Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz 
 

Změna programu vyhrazena!  


