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PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ  
na b řezen 2012  
 
 
 
 

REKONSTRUKCE MUZEA MÁ ZELENOU  
 
Rada Pardubického kraje na svém 69. 
řádném jednání dne 26. ledna 2012 
rozhodla pokračovat v další přípravě 
projektu Pardubického kraje 
„Revitalizace historické budovy 
Regionálního muzea v Litomyšli“. 
Projekt je připravován již několik let. 
V září 2010 mu byla p řidělena dotace 
ve výši 74 mil. Kč z Regionálního 
operačního programu. 
 
 
Barokní budova z počátku 18. století 
by se měla rozšířit o integrovaný 
vstupní objekt s kapacitním foyer a 
sociálním zázemím, v budově by měly 
vzniknout nové výstavní a 
společenské prostory a dostatečné 
zázemí pro různé nevýstavní 
prezentační a vzdělávací aktivity. 
Autorem projektu je architekt Josef Pleskot. 
 

Stavební práce by měly být zahájeny 
v letošním roce. Termín uzav ření 
muzea pro veřejnost bude upřesněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Výstava 
REMINISCENCE 
Obrazy, grafiky a fotografie Vladimíra Vícha a Mila na Dvo řáka 
23. únor – 25. b řezen 2012 
 
Výstava představí díla fotografa Milana 
Dvořáka a malíře a grafika Vladimíra 
Vícha, kteří v loňském roce oslavili 
významná životní jubilea – 75 resp. 80 
let. 
 
Vladimír Vích je bývalý pracovník 
propagace, kde však nemohl naplno 
uplatnit svoji touhu po volné tvorbě. 
Sám k tomu říká: „Černé nebo barevné 
nosné linie jsou nejvlastnějším 
prostředkem mé tvorby a mluvy. 
Zobrazuji především moji reálnou 
sídelní městskou nebo příměstskou 
krajinu s domy a občas nějakým 
stromovím. To je terén, který je mi 
vnitřním potěšením, ve kterém se cítím 
doma.“ Kromě krajin maluje ale i portréty nebo zátiší. 
 
Milan Dvořák fotí skoro padesát let, p řes třicet let se podílí na činnosti litomyšlského fotoklubu. Dlouholetým 
koníčkem je mu dokumentace nep řetržitého toku prchavých okamžiků života, dojmů z míst, kde bylo mile na 
duši, a vůbec všechno to pinožení na tomto zajímavém sv ětě. 
 

 
 
 
 
 
 
Slavnostní zahájení výstavy, na kterém vystoupí 
pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl, 
prob ěhne ve čtvrtek 23. února od 17 hodin. 
 
 
 
 
 
 
V sobotu 24. b řezna bude od 13 do 17 hodin otev řen 
workshop zam ěřený na p ředvád ění fotografických a 
malířských technik autory vystavovaných d ěl. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Výstava 
MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ  
Život v nacistických koncentra čních táborech  
3. březen – 29. duben 2012 
 
Putovní výstava věnovaná životu vězňů v 
koncentračních táborech. Jejím produkčním je 
Historická skupina Osvětim při Sdružení 
osvobozených vězňů a pozůstalých, o. s., pro 
kterou ji vytvořil docent Vojtěch Blodig 
z Památníku Terezín. Po České republice 
putuje od roku 2005 a její p ředstavení v 
Litomyšli je již padesáté. 
 
 
Výstavní soubor 28 mobilních panelů 
seznamuje se vznikem koncentračních táborů 
a s osudy jednotlivců i celých etnických skupin 
z českých zemí pronásledovaných a 
vězněných po roce 1939 pro jejich politické 
smýšlení, náboženské přesvědčení, barvu pleti či rasový původ. Epilogem k výstavě je několik posledních 
panelů, jejichž záměrem je varovat před rozmáhajícími se neonacistickými, xenofobními a antisemitskými 
projevy. 
 
 

Doplňkem této obecné problematiky bude krátká 
rekapitulace průběhu 2. světové války v Litomyšli 
(viz obrázky – němečtí vojáci v Litomyšli v b řeznu 
1939). 
 
 
K výstavě je možné pro školy (vhodné pro vyšší 
třídy druhého stupně, středoškoláky a učně) 
zorganizovat besedy s panem Asafem 
Auerbachem, jedním z tzv. Wintonových dětí. 
Zájemci o ně se mohou přihlásit u pracovníka 
muzea Martina Boštíka (bostik@rml.cz, 
461 615 287), který zajistí jejich pr ůběh. 
 
 
Slavnostní zahájení výstavy prob ěhne 
v sobotu 3. b řezna od 14 hodin. 

 
 

 
Otevírací doba – hlavní budova 
do konce února:  Út - Pá: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 

So, Ne: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
od března:   Út - Ne: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
 
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) 
 
Tiskový servis: 
Regionální muzeum v Litomyšli , tel: 461 615 287 , email: info@rml.cz 
 
Pokud máte zájem o více informací, pop ř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující pracovníky: 
Výstava REMINISCENCE – Obrazy, grafiky a fotografie  Vladimíra Vícha a Milana Dvo řáka – Eva Metyšová, metysova@rml.cz 
Výstava MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ – Život v nacistických koncentra čních táborech  – PhDr. Martin Boštík, 
bostik@rml.cz 
 
 

Změna programu vyhrazena!  


