
Regionální muzeum vRegionální muzeum v  Litomyšli Litomyšli 
zřizované Pardubickým krajemzřizované Pardubickým krajem

PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ 
2. polovina dubna až květen 2009

Vstupné na výstavy a přednášky 
od dubna se mění výše vstupného
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 – Ne: 9-12, 13-17

Výstava PLANETA LIDÍ – MIROSLAV ŠVEJNOHA
18. dubna – 24. května

Výstava fotografií Miroslava Švejnohy, které zachycují zajímavé lidi z celého 
světa, převážně etnika z Afriky a Asie. Autor se snaží přiblížit tradice, zvyky a folklor 
obyvatel  žijících  v  určitých,  pro  návštěvníka  exotických,  oblastech.  Výstavu  je 
prodejní.  Pořádá  ji  Humanistické  centrum  NAROVINU.  Výtěžek  se  použije  na 
konkrétní projekty v Keni. Výtěžek bude použit  na financování letního tábora pro 
děti z nejchudších částí Keni.

www.adopceafrika.cz, www.svejnoha.cz

Výstava NĚCO PRO KLUKY - AUTA A AUTÍČKA
25. dubna – 30. srpna

 Výstava je věnována všem malým a velkým klukům. Uvidíte 
bezmála tisícovku modelů aut (Fiat, Citroen, Ford, Mustang, modely 
z  filmové  řady  James Bond a  motocykly  Harley  –  Davidson)  ze 
sbírek  Rudolfa  Kocourka,  doplněnou  mnoha interaktivními  prvky, 
které do hry vtáhnou úplně každého. Výstavní plocha je pojatá jako 
dopravní  hřiště,  na  němž  se  mohou  malí  caparti  prohánět  ve 
šlapacích autíčkách. O kousek dál si můžete zahrát na ploše 2x2,5 
metru velkou společenskou hru na téma „Závody ve městě“ nebo 
shlédnout  pohádkové příběhy „O autíčkách“,  vyhodnocené cenou 
EMMY  jako  nejlepší  animovaný  seriál.  Samozřejmostí  pro  větší 
kluky  budou počítačové  animace  a  hry  na  PC s hrací  konzolou, 

která navodí pocit, že skutečně řídíte superrychlý závodní stroj. Nebo si jednoduše můžete svůj závodní stroj 
postavit ze stavebnice v hracím koutku. Kdo by chtěl jenom tak malovat, vystřihovat, lepit nebo řešit nějaké 
tajenky a bludiště spolu s hlavním hrdinou animovaného filmu AUTA Bleskem McQueenem, bude mít vše 
potřebné připraveno. Zkrátka čeká vás atraktivní výstava s atraktivním programem, která potěší všechny, 
kdo mají rádi vůni benzínu a ladné křivky karoserií aut a autíček. 

Výstava NĚCO PRO HOLKY – PANNY A PANENKY
30. května - 30. srpna

Výstava představí sbírku panenek Barbie od firmy Mattel, dále panenky firem Tonner, Fashion 
Royalty, Lollipop, Kingstate, Jakks Pacifik, Alex, Helen Kish atd. sběratelky Eriky Holubové, která veškeré 
oblečky na panenkách vyrobila sama a většinu také sama navrhla. Autorka se často inspiruje skutečnou 
předlohou, která potom přechází do volné fantazie nebo naopak do přesné kopie šatů jako je např. kyjovský 

http://www.svejnoha.cz/
http://www.adopceafrika.cz/


kroj. Nicméně Erika Holubová dává především přednost volné tvorbě, kde může 
uplatnit svoji zálibu v ručních pracích a mimo oblečků na panenky vyrábí také 
například šperky nebo dokonce celý nábytek. Tím pádem budete moci na 
výstavě shlédnout i vlastní pokojíčky nebo scény z různých prostředí, která se 
snaží napodobit prostředí co nejvěrněji. 

Součásti výstavy bude i malá dílna a módní salon pro všechny kdo 
chtějí proniknout do tajů módního návrháře nebo návrhářky. 

Doprovodný program:
30.5. 2009 14.00 hodin - vernisáž výstavy s doprovodným programem

20.00 - 23.00 hodin - workshop -šicí dílna k výstavě, probíhá 
nepřetržitě po celý večer 
 

Naši Litomyšlané nám rozumějí 
aneb noc otevřených dveří památek a kulturních institucí
30. 5. 2009 - hlavní program 20.00 – 23.00 hodin
 

Výjimečně pojatá akce k příležitosti 750 výročí povýšení Litomyšle na město nabízí všem zájemcům 
navštívit památky a kulturní instituce v netradiční noční dobu. Doby dávno minulé spolu s dobou přítomnou 
dýchnou  na  návštěvníky  prostřednictvím  bohatého  programu  o  poodhalí  krásy  noční  Litomyšle.  Pro 
návštěvníky  je  připraven  pestrý  doprovodný  program.  Organizátorem  akce  je  Regionální  muzeum 
v Litomyšli.

Regionální muzeum v Litomyšli:
do všech uvedených prostor vstup volný

Hlavní budova
14.00 hodin - vernisáž výstavy Něco pro holky-Panny a panenky s doprovodným programem
20.00 hodin - workshop -šicí dílna k výstavě Něco pro holky-Panny a panenky - dílna probíhá po celý večer
20.00 hodin - výstava Něco pro kluky-Auta a autíčka – doprovodný program

Zámecký pivovar –přednáškový sál
21.00 hodin - filmová projekce tvorby Klubu filmových amatérů Střípky z Litomyšle aneb takoví jsme byli. 
-projekce filmů probíhá nepřetržitě po celý večer

Muzejní dvoreček
20.00 hodin -jazzový jazzchat - koncert probíhá celý večer
 
Rodný byt Bedřicha Smetany
20.00 hodin - Dětské trio ZUŠ B.Smetany v Litomyšli - koncert probíhá průběžně po dvaceti minutách 
s cca15 min. přestávkami
 

Státní zámek Litomyšl:

Zámecké divadlo 
vstup volný 
 20.00 - 21.00 hodin - představení P.Turríni Nejbláznivější den 
- volně na motivy Figarovy svatby (Beumarchaise), divadelní spolek Votružák, režie Irena Truhlářová

Zámecká kaple 
vstup volný
 20.00 hodin - Komorní koncert účinkují Lucie Valtrová - zobcová flétna, Petr 
 Sobotka –varhany
probíhá průběžně po celý večer po dvaceti minutách s cca 15 min. přestávkami

Zámecké expozice
výše slevy je v jednání
20.00 hodin - Prohlídky s průvodci v půlhodinových intervalech, cca 40 minut - průběžně po celý večer



II.patro zámku - Expozice Českého muzea hudby
vstup volný
20.00 hodin - Velká noční hudba mezi klavíry dvou staletí. Slovem i hudbou budou provázet cembalista a 
dirigent Vojtěch Spurný a cembalista, klavírista a autor expozice Petr Šefl 
- program probíhá nepřetržitě po celý večer
 

Smetanova Litomyšl o.p.s.:

Zámecké sklepení
vstup volný
20.00 hodin - Ochutnávka vín – probíhá nepřetržitě po celý večer

 
Evropské školící centrum o.p.s.:

Zámecký pivovar – výstavní sál
vstup volný
20.00 hodin -Vernisáž výstavy fotek mapující 15leté trvání rokového klubu spojená s mini koncertem 
skupiny Eggnoise - výstava bude otevřena po celý večer

Zámecké IC
vstup volný
21.00 hodin - Projekce filmu Šumná Litomyšl - projekce probíhá nepřetržitě po celý večer
 
 
Fakulta restaurování - Univerzita Pardubice  :  

Červená věž
vstup volný
20.00 hodin - Věž bude přístupná po celý večer

Městská knihovna Litomyšl:
do všech uvedených prostor vstup volný

Přednáškový sál
20.00 - 21.30 hodin - cestopisná přednáška na téma: Z Litomyšle na kole do Říma
21.30 - 23.00 hodin - cestopisná přednáška na téma: Litomyšlský skaut v americkém Wisconsinu
 
Čítárna
20.00 hodin - Hrátky s pamětí - kvizy pro malé i velké - program probíhá nepřetržitě po celý večer

Dětské oddělení
 21.00 hodin - Medailony slavných Litomyšlanů či návštěvníků Litomyšle a vyznání obyvatel města na téma 
Kniha mého srdce a čtení z oblíbených knih 
 - program a cca 15 minutové čtení z knih probíhá nepřetržitě po celý večer

Prostory knihovny
20.00 hodin - Výstava pozoruhodných knih z fondu knihovny a fotografií, dokumentujících činnost knihovny
- výstava bude otevřena nepřetržitě po celý večer

Dospělé a dětské oddělení
20.00 hodin - registrace pouze za 10 Kč. Poskytování knihovnických služeb včetně přístupu na internet 
- program probíhá nepřetržitě po celý večer

Knihovnické služby zajistí přední spisovatelé a známé literární postavy
20.00 - 23.00 hodin - nepřetržitě po celý večer

Informační centrum Litomyšl:
vstup volný

IC zámek



20.00 hodin - internet zdarma - Litomyšlané a návštěvníci města mají možnost během dne a celého večera 
poslat pozdrav či foto svým přátelům - nepřetržitě po celý večer

IC náměstí
9.00 - 21.00 hodin - internet zdarma - Litomyšlané a návštěvníci města mají možnost během poslat pozdrav 
či foto svým přátelům.

Gymnázium A. Jiráska Litomyšl: 
vstup volný

od 9.00 hodin - Den otevřených dveří - budova gymnázia bude nepřetržitě otevřena po celý den

Aula
14.00  hodin - křest  Almanachu  Glit  - Starobylé  město  mladýma  očima  -  sborník  studentských  prací 
(literárních i výtvarných) věnovaný Litomyšli k 750. výročí povýšení Litomyšle na město, součástí almanachu 
jsou seznamy maturitních ročníků od roku 1953
Součástí křtu bude krátký kulturní program našich studentů a překvapení pro starostu města p. Kortyše.

Půda školy – Galerie Pod Střechou
14.30 hodin - vernisáž výstavy výtvarných prací studentů gymnázia - vystavují: J. Vopátková, M. Jungová, 
M. Janečková,  O. Moučka, M. Kortyšová, N.Tláskalová, V. Kašparová. Součástí  programu bude výstava 
maturitních tabel (chodby školy).
- výstava je přístupná nepřetržitě po celý večer

Vyhlídková věž
20.00 hodin - večerní pohled na Litomyšl -věž bude zpřístupněna po celý večer 

Music club Kotelna Litomyšl: 
sleva na vstup - Výroční karta Litomyšlana
23.30 hodin - noční rockové noctruno skupiny Eggnoise. 

2/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
Otvírací doba: 
Duben – pouze So a Ne: 9-12, 13-17
Květen – Út až Ne: 9-12, 13-17

Prohlídky  mimo otevírací  dobu je  možné objednat  pro  skupiny  na  tel.  461 615 287,  737  823 389  nebo 
info@rml.cz

Tiskový servis:
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Klimešová,  Regionální muzeum v Litomyšli,  Tel: 461 615 287,  Fax: 461 614 626,  e-mail: 
klimesova@rml.cz, info@rml.cz

Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující 
pracovníky: 
Výstava PLANETA LIDÍ – MIROSLAV ŠVEJNOHA – Eva Metyšová, metysova@rml.cz
Výstava NĚCO PRO KLUKY – AUTA A AUTÍČKA - Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz
Výstava NĚCO PRO HOLKY – PANNY A PANENKY – Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz 
Naši Litomyšlané nám rozumějí aneb noc otevřených dveří památek a kulturních institucí – RML-Renata 
Kmošková, kmoskova@rml.cz , GAJ –Ivana Pulgretová, YMCA-Jana Macková, Zámek-Magda Žáková, Knihovna- Mgr. 
Jana Kroulíková.
Aplikace sbírky RML ONLINE - Mgr. René Klimeš, klimes@rml.cz, 739031849

Změna programu vyhrazena!
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