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TISKOVÁ ZPRÁVA
19. května 2014

Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli 

AKTUALITY:

V historické budově muzea a v novém vstupním objektu probíhají závěrečné práce. Kolaudace by měla 
proběhnout v tomto týdnu.
Pokračuje instalace výstavního mobiliáře nové stálé expozice muzea nazvané „Litomyšl – město kultury 
a vzdělanosti“.
Před muzeem směrem k zámku je zadlážděný ochranný suterénní objekt pro archeologicky odkryté 
pozůstatky horního města, jejichž konzervace byla již dokončena. Kolaudace této stavby proběhne v červnu.

muzeum je pro veřejnost uzavřeno od 1. července 2012
předání staveniště zhotoviteli PKS INPOS a.s. proběhlo 10. září 2012
stavba bude dokončena v jarních měsících roku 2014
muzeum se znovu otevře veřejnosti v létě 2014

(R. Klimeš)

Muzeum získalo významné ocenění v soutěži Gloria musaealis 2013

Kniha autorů Martina Boštíka, Stanislava 
Vosyky a Jaromíra Zeminy Václav Boštík 
(1913–2005). Ke stému výročí malířova 
narození, kterou vydalo Regionální muzeum 
v Litomyšli ve spolupráci s Nakladatelstvím 
Arbor vitae, obsadila v Národní soutěži
Gloria musaealis v kategorii Muzejní 
publikace roku 2013 třetí místo. Slavnostní 
předání ceny proběhlo 15. května 
v Obecním domě v Praze. Vedle 
pochvalných recenzí a zmínek v tisku se této 
knize dostalo dalšího ocenění také tím, že 
postoupila do užšího výběru v soutěži o 
Nejkrásnější knihu roku 2013, kterou 
vyhlašuje Památník národního písemnictví a 
Ministerstvo kultury ČR. Knihu, kterou
graficky ztvárnil Jiří Lammel, si můžete za 
zvýhodněnou cenu zakoupit v Regionálním 
muzeu v Litomyšli.

(R. Kmošková)

Nakladatel Martin Souček a jeden z autorů knihy 
Martin Boštík



Rodný byt Bedřicha Smetany
Muzicírování s Bedříškem a program Proč bychom se netěšili...

Hrajete rádi na hudební nástroj? Líbí se Vám hudební dílo Bedřicha Smetany? Jestli ano, máte jedinečnou
možnost „muzicírovat“ přímo v rodném bytě slavného skladatele. Od června až do konce září je pro Vás 
připraven spolu s notami zajímavý hudební nástroj. Nemusíte být profesionální hudebník, stačí, že máte rádi 
hudbu a hrajete na klavír. Spolu s Vámi mohou v rodném bytě „muzicírovat“ a zazpívat i Vaši kamarádi 
(vlastní hudební nástroje s sebou). Nevšední hudební zážitek bude příjemným zpestřením nejen Vám, 

samotným hudebníkům, ale také ostatním 
návštěvníkům expozice. A na jaký nástroj si 
můžete přijít zahrát? Jedná se o pianino 
Rudolf Kotík, vyrobené v Praze kolem roku 
1904. Všechny prvky a komponenty 
nástroje včetně strun a mechaniky jsou 
původní. Na výrobu skříně byla použita 
velmi vzácná tzv. „kořenicová dýha“.
Pianino je zrestaurované a naladěné na 
440 Hz. Klávesy jsou obloženy slonovou 
kostí a při hře dobře sají pot z prstů. 
Konstrukce pianina je polopancéřová s 
křížostrunnou soustavou strun. Do nástroje, 
který nám sponzorsky zapůjčila firma 
PIANOservis pana Miroslava Doležela 
z Lanškrouna, byla vestavěna mechanika s 
„horním dusítkem“.

Pianino Rudolf Kotík staré 110 let

Naše programová nabídka tím nekončí. Od 14. června je pro Vás ve skladatelově rodném bytě otevřen 
interaktivní program Proč bychom se netěšili… Hravou formou se můžete blíže seznámit s životem a 
dílem Bedřicha Smetany. Všechny nabízené programy vznikly při příležitosti významných výročí 
skladatelova života – 190 let od narození a 130 let od úmrtí.

Návštěvníci koncertů a dalších akcí Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, které se 
odehrávají na litomyšlském zámku, mají jedinečnou možnost navštívit Rodný byt B. Smetany. Zpřístupněn je
vždy hodinu před zahájením představení a přestávkách. Jednotné snížené vstupné je 20 Kč.

(R. Kmošková)

Záchranná počítačová akce

Regionální muzeum v Litomyšli sbírá staré počítače, kterým věnuje 
v blízké budoucnosti velkou výstavu. Prosíme o pomoc každého, 
kdo by byl ochoten se zapojit – kdo by chtěl darovat nebo za 
rozumnou cenu odprodat starou výpočetní techniku. Kromě 
samotných počítačů sbíráme také periferie, software, tiskoviny... 
Zajímají nás osobní a domácí počítače do začátku 90. let. Máte-li 
doma některý z počítačů z té doby (Didaktik, IQ, PMD, Sinclair, 

Commodore, Amiga, Atari, Amstrad, Sharp, Tandy, Apple, IBM, východoevropské počítače, herní konzole a 
jiné), kontaktujte prosím našeho pracovníka Petra Chaloupku (email: chaloupka@rml.cz, telefon: 
461 615 287, 605 508 753, osobně v budově zámeckého pivovaru – průjezd).

(P. Chaloupka)



Otevírací doba – hlavní budova
od 1. července 2012 dlouhodobě uzavřena z důvodu generální opravy

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
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny minimálně 10 osob na tel.
461 615 287 nebo na info@rml.cz.

Vstupné:
základní: 40 Kč; poloviční: 20 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP); rodinné vstupné: 80 Kč (2 
rodiče a děti)

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:
Rekonstrukce muzea – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz
Záchranná počítačová akce – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz
Archeologie – Mgr. Jana Němcová, 739 031 857, nemcova@rml.cz
Doprovodné programy v Rodném bytě B. Smetany – Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz

Kde pracovníci muzea sídlí?
V budově zámeckého pivovaru v Litomyšli (Jiráskova 133), část B, vstup průjezdem pivovaru z prvního zámeckého nádvoří.

Pro badatele: Po dobu generální rekonstrukce muzea je badatelna uzavřena.

Změna programu vyhrazena!




