PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ
2. polovina srpna až září 2008
Vstupné na výstavy a přednášky:
základní: 20 Kč
poloviční: 10 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP)

1/ hlavní budova:
Otvírací doba:
Út – Ne: 9-12, 13-17

Výstava SRPEN 1968 V LITOMYŠLI
21. srpen – 18. září 2008
Výstava připomene 40. výročí invaze pěti armád Varšavské
smlouvy, kterou byly na 20 let přerušeny demokratizační změny
v Československu a započalo období tzv. normalizace spjaté
s utužením politického a kulturního života. V litomyšlském
kontextu představí řadu unikátních a dosud veřejně
neprezentovaných fotografií Miroslava Škrdly, Vladimíra Dvořáka
a Josefa Kuty, na nichž jsou např. zachyceny průjezdy tanků
a dalších vojenských vozidel Litomyšlí, protestní nápisy na
domech či chování místních obyvatel. Fotografie doplní dobové
tištěné i kreslené plakáty.
Výstavu zahájí ve čtvrtek 21.8. v 17 hodin přednáška PhDr. Milana Skřivánka.
Pozor - výstava prodloužena do 18.9. (původně do 14.9.)

Výstava JEZUITÉ V NOVÉM SVĚTĚ
21. srpen – 18. září 2008
Výstava se prostřednictvím originálních dobových dokumentů, předmětů
hmotné kultury i fotografií přímo z terénu snaží přiblížit zájemcům poměrně
málo známou oblast českých dějin a je skromným holdem nezapomenutelného
díla našich krajanů v oblasti architektury, medicíny, historie, antropologie
a lingvistiky, jež v mnoha ohledech přetrvalo do dnešních dnů. Ani dávno po
jejich smrti dobré dílo nezaniklo žije svým vlastním životem dodnes. Výstavu
připravil etnolog a hispanista doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Srdci Evropy - za něž můžeme s trochou nadsázky považovat naši
zemi - tak vzdálené Mexiko je zemí nevšedních přírodních krás a bohaté
fascinující kultury, jejíž věk se počítá na tisíciletí. Mexická kultura - ač od nás geograficky nesmírně vzdálená
- má s námi více společného, než si dokážeme běžně uvědomit. Češi začali vnímat Mexiko, tehdy ještě pod
zkomoleným názvem aztéckého hlavního města Temixtytam již od poloviny 16. století.
Jednu z nejzajímavějších kapitol dějin česko-mexických kulturních vztahů představuje činnost
jezuitských misionářů v Novém Španělsku (historické území přesahující rozlohu dnešního Mexika) v 17. –
18. století. Více než tři desítky našich krajanů působících nejen ve velkých městech (Ciudad de México,
Puebla apod.), ale také na misiích v nehostinné pouštní oblasti Dolní Kalifornie vryly svou nesmazatelnou
pečeť do dějin mexické kultury.
Pozor - výstava prodloužena do 18.9. (původně do 14.9.)

Výstava OD PATA A MATA AŽ PO CESTU DO PRAVĚKU
aneb jak se rodí večerníčky a animovaná tvorba pro děti a mládež
do 31. srpna 2008
Výstava je určena malým i velkým návštěvníkům. Shlédnete nejen jak se vyrábí animovaný příběh pro děti
a mládež, a setkáte se spoustou postaviček z večerníčků, ale můžete si i sami vyzkoušet, jak se co dělá než
se takový příběh natočí na filmový pás.
Výstavu v roce 2007 připravilo Dětské oddělení Moravského zemského muzea v Brně pod přiléhavým
názvem „Jak se rodí večerníčky“. Regionální muzeum v Litomyšli tuto výstavu značně rozšířilo a upravilo.
Díky tomu Vás celou expozicí provázejí originální loutky z českých animovaných pohádek ze sbírky Atelieru
Bonton Zlín a Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Můžete si prohlédnout ukázky z díla zakladatelů

českého animovaného filmu – Hermíny Týrlové (Vzpoura hraček, Uzel na kapesníku, Pasáček vepřů či
Vlněná pohádka) a Karla Zemana (Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Cesty námořníka Sindibáda). Novější
tvorba je zastoupena postavičkami Pata a Mata s originálními rekvizitami z dnes již kultovního seriálu
o těchto dvou kutilech.

Oslava DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
13. a 14. září
Regionální muzeum v Litomyšli Vás v rámci Dnů evropského dědictví srdečně zveme na vernisáž
výstavy Za císaře pána a jeho rodinu. Svět a Litomyšl ve válce 1914-1918, která se uskuteční v sobotu
13. září ve 14:00 hodin v hlavních prostorách muzea. Vystoupí litomyšlský Mužský pěvecký sbor a zapívá
rakouskou hymnu a dobové písně. V neděli 14. září pak bude po celý den vstup do expozic muzea zdarma.
Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v září otevírají nejširší veřejnosti
brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor. V České republice se EHD konají pravidelně od
roku 1991. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. V roce 2000 jím byla Litomyšl,
letos České Budějovice.

Výstava ZA CÍSAŘE PÁNA A JEHO RODINU. SVĚT A LITOMYŠL VE
VÁLCE 1914-1918.
14. září – 16. listopad
Nová výstava nabídne globální i místní pohled na události první
světové války. Ta znamenala obrovský předěl ve všech oblastech
lidského života. Výstava se proto bude věnovat vedle postupu bojů na
frontách nebo vývoje nových zbraní také životu v zázemí, kde bude na
příkladu Litomyšle přibližovat události, které hýbaly děním v celé
habsburské monarchii.
Jako doprovodný program se budou konat dvě klasické
přednášky doplněné jednou netradiční. V říjnu promluví Mgr. Stanislav
Konečný o vysokomýtských plucích a v listopadu Mgr. Marek Junek,
Ph.D. o česko-slovenských vztazích. V říjnu bude na jeden den
otevřena i válečná kuchyně (ochutnávka náhražkových pokrmů). (data
akcí budou později na www.rml.cz)

Přednáška MNICHOV - ZTRÁTA VÍRY A ILUZÍ. ČESKÁ SPOLEČNOST
V OBDOBÍ DRUHÉ REPUBLIKY.
18. září
Ve čtvrtek 18. 9. v 17:00 se v přednáškovém sále muzea uskuteční u příležitosti 70tého výročí uzavření
Mnichovské dohody přednáška PhDr. Karla Podolského, Univerzita Palackého Olomouc na téma Mnichov ztráta víry a iluzí. Česká společnost v období druhé republiky. Přednáška nabídne malou sondu do prvních
pomnichovských měsíců, ukáže dopad tehdejších událostí na českou společnost, na chování elit
i obyčejných lidí.

Výstava KAREL PODHAJSKÝ, KYNOLOG
27. září – 16. listopad
Litomyšlský rodák Karel Podhajský (24.5.1871-12.9.1930) se zasloužil nejen
o založení Čs. myslivecké jednoty a nové poznatky v oblasti myslivosti, ale
především o rozvoj kynologie v českých zemích. stál u založení rodové knihy
loveckých plemen a byl prvním, kdo ji vedl. Všestranné psí lovecké zkoušky,
jejichž byl propagátorem, byly po jeho smrti pojmenované jako Memoriál Karla
Podhajského.
Výstava je historicky první, která se postavou Karla Podhajského zabývá.
K vidění budou nejen jeho osobní věci (klobouk, lovecké brašny, pásy na broky,
zápisníky), ale především fotografie zachycující jeho psy, hony, kynologické
soutěže či výstavy, které v Litomyšli pořádal. Několik fotografií představí proslulou
Podhajského sbírku paroží, zachycující jejich anomálie a poškození. Sbírka je
dnes bohužel nedohledatelná. Pozornost je věnována také historii memoriálu,

plemenné knize a ornitologickým a mysliveckým pozorování, jež Podhajský za svého života sepsal.
Veřejnosti se představí rovněž unikátní kniha prvních dvanácti ročníku Memoriálu K. Podhajského.
Vernisáž výstavy se uskuteční 26.9.2008, v předvečer konání 70. ročníku Memoriálu Karla
Podhajského. V rámci výstavy proběhne 1. října od 17 hodin přednáška Soni Bezdíčkové o canisterapii
a 5. listopadu od 17 hodin přednáška Miroslava Matějky o lovecké kynologii.

2/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
Otvírací doba:
Út-Ne 9-12, 13-17
V přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se v roce 1824 narodil Bedřich Smetana, je
zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Návštěvníkovi se snaží přiblížit
atmosféru tehdejší domácnosti Smetanových, rodinný život, s ním související události a ve výběru pak také
jejich odraz ve Smetanově tvorbě. V hlavních rysech jsou přestaveny též ostatní Smetanovy "domovy"
(Jindřichův Hradec, Růžkovy Lhotce, Plzeň, Praha, švédský Goteborg, Jabkenice).
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 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:
Aplikace sbírky RML ONLINE - Mgr. René Klimeš, klimes@rml.cz, 739031849
Výstava Srpen 1968 v Litomyšli – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz
Výstava Od Pata a Mata až po cestu do pravěku; Jezuité v Novém světě– Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz,
605508753
Výstava Karel Podhajský, kynolog – Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz, 777840425
Výstava Za císaře pána a jeho rodinu... – Mgr. Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz

Regionální muzeum v Litomyšli zřizuje Pardubický kraj.

