Regionální muzeum v Litomyšli
zzřřiizzoovvaannéé PPaarrdduubbiicckkýým
m kkrraajjeem
m

PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ
2. polovina února až březen 2010
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)

1/ hlavní budova:
Otvírací doba:
výstavy do 7. března
Út – Pá: 8-12, 13-16
So, Ne: 9-12, 13-17
výstava od 14. března a následující
Út - Ne: 9-12, 13-17

Výstava VÝTVARNÍ PŘÁTELÉ MILAN DVOŘÁK, BEDŘICH VESELÍK
A VLADIMÍR VÍCH
do 7. března
Výstava fotografií Milana Dvořáka, grafik Vladimíra Vícha a plastik Bedřicha Veselíka je průřezem
tvorby těchto tří přátel, rekapitulací jejich společných aktivit a zároveň připomínkou třetího výročí úmrtí
Bedřicha Veselíka, jehož tvorbě je věnována největší pozornost.

Výstava HEJBLATA HUDEBNÍ A VĚCI KOLEM ANEB UŠI A TEN ZBYTEK
do 7. března
Interaktivní výstava o zvuku pro děti od 8-15 let ale nejen pro ně. Zkrátka pro všechny, kteří se chtějí
dozvědět něco nového, pobavit se a zajímavě prožít volný čas.
Zvuky, ruchy jsou všude kolem nás - slýcháme je přes den i v noci, pomáhají nám se dorozumět,
orientovat se i pobavit se. Přemýšleli jste jak vlastně zvuk vzniká a jak ho vnímáme? Může nás sluch
i klamat? A co hudební nástroje? Nyní máte možnost se ponořit do tajů zvuku. Společně můžete navštívit
svět ruchů a hudby, vyzkoušet zábavné pokusy, poznat zajímavé nástroje a mnoho dalšího.
Na toto však nebude sami. Výstavou vás bude provázet Pan Zvuk. Tak račte vstoupit!
Interaktivní prohlídka pro školy a kolektivy
Jednotlivé skupiny (30 osob) se mají možnost přihlásit na prohlídky v pracovní dny v časech od 8.00, 9.30,
11.00 a 13.00 hodin (prosíme objednat předem).
Pro zájemce z řad veřejnosti si lze předem nebo telefonicky objednat termín v pracovní dny i o víkendu.
Víkendové prohlídky pro organizované skupiny doporučujeme také objednat předem.
Objednávky prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo na e-mail: info@rml.cz.

Výstava AŽ JARO ZAŤUKÁ….
14. března až 11. dubna
Výstava věnovaná nejkrásnějšímu období v roce. Příroda, zvířata a lidé se po zimě probouzí do
nového života. Nejvýznamnější událostí v tomto období jsou velikonoční svátky se všemi zvyky a tradicemi.
Na výstavě uvidíte velikonoční kraslice ze sbírek muzea, tradiční a moderní jarní dekorace studentů
Zahradnické školy v Litomyšli, jarní patchworkové dekorace a quilty členek Spolku patchworku Litomyšl
a mnoho dalšího. Blíže se seznámíte se zvyky a tradicemi patřícími k Velikonocům. K výstavě je připraven
doprovodný program.
Veselé jarní tvoření:.
24. – 26. března - jarní dílny pro školy a školky. Součástí dílen bude krátké povídaní k velikonočním zvykům
a jaru, řemeslné a výtvarné tvoření (zdobení vajíček, vytváření jarních a velikonočních přáníček, zdobení
medových perníčků apod.). Vše pod vedením řemeslníků a lektorů z muzea. Na program je nutné se předem

objednat na tel.:461 615 287 nebo e-mailem: kmoskova@rml.cz. Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30 a 11.00
hodin.
sobota 27. března - celodenní jarní tvoření pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost spojené s ukázkou
a prodejem řemeslných výrobků, velikonočních a jarních dekoraci studentů Zahradnické školy v Litomyšli,
předvádění a šití jarních patchworkových drobností členkami Spolku patchworku Litomyšl, zdobení
medových perníčků a ukázka pletení pomlázek manželi Melšovými, zdobení vajíček technikou decoupage
(vyfouklé vajíčko s sebou) a další. Tvořit s námi můžete po celý den od 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin.
Vše pod vedením řemeslníků a lektorů z muzea.

Výstava DR. EMIL HOLUB – AFRICKÝ CESTOVATEL
20. března až 25. dubna
Většina světa byla v druhé polovině 19. století již dobře
známa. Na mapách Afriky ale zůstávalo stále mnoho bílých míst.
Objevné cesty sem byly plné nebezpečí. O život přišel nejeden
odvážlivec. Naše výstava představí život největšího českého
cestovatele a dobrodruha té doby, Emila Holuba (1847-1902). Ze
svých afrických výprav (1872-1879, 1883-1887) přivezl za cenu
podlomeného zdraví velké množství poznatků i etnografického a
přírodovědného materiálu, napsal úspěšné cestopisy a uspořádal
velké výstavy. Část jeho sbírek bude nyní k vidění i v Litomyšli.
Součástí výstavy je doprovodný program, o víkendech
s lektorem. Určeno rodičům s dětmi a školám. Komentované
prohlídky pro dospělé zájemce začínají 24. března a 14. dubna
v 10 hodin.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 19. března
v 17 hodin. Účast přislíbila i velvyslankyně Jihoafrické republiky
paní Celia-Sandra Bothová.

2/ Novinky z muzea:
Vyšel nový svazek sborníku Pomezí Čech, Moravy a Slezska
Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se SOA Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli
vydalo již 10. svazek sborníku prací ze společenských a přírodních věd. K zakoupení či objednání je
v pokladně muzea nebo na emailu: metysova@rml.cz Cena 100,- Kč
ČLÁNKY
Milan Skřivánek: Dějepisectví východních Čech od konce 18. století do poloviny 19. století
Zuzana Brestová: Raná tvorba Václava Boštíka
Martin Boštík: Vznik a působení Koordinačního výboru Občanského fóra okresu Svitavy (listopad 1989 únor 1990)
MATERIÁLY
Oldřich Pakosta: K symbolice města Litomyšle
Stanislav Konečný: Císařské manévry v okolí Litomyšle v roce 1889
SDĚLENÍ
Jiří Slavík: Sto let litomyšlského soupisu památek
Max Olšan: Oslavy 700 let města Litomyšle v roce 1959

3/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
Otvírací doba:

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 VÝTVARNÍ PŘÁTELÉ MILAN DVOŘÁK, BEDŘICH VESELÍK A VLADIMÍR VÍCH - PhDr. Martin Boštík,
bostik@rml.cz
Výstava HEJBLATA HUDEBNÍ A VĚCI KOLEM ANEB UŠI A TEN ZBYTEK - Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Výstava AŽ JARO ZAŤUKÁ... - Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Výstava DR. EMIL HOLUB - AFRICKÝ CESTOVATEL - Mgr. Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz
Změna programu vyhrazena!

