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PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ
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)

Hlavní budova:
Otvírací doba
do 17. září:
od 18. září:

Út - Ne: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Út - Pá: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
So, Ne: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
10.9. – 11.9.2011
Regionální muzeum v Litomyšli pro své návštěvníky připravilo následující program:
hlavní budova muzea:
Výlet do pohádkového světa Zdeňka Milera – rozšířeno o výtvarnou dílnu
Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných událostí – doplněno prostorovými obrázky, ve
kterých jsou veselou formou zpracovány pověsti Prahy, Pražského hradu, českých hradů a zámků, Českého
ráje a to vše v osmi světových jazycích. Všechny vystavené exponáty si návštěvníci budou moci zakoupit.
Rodný byt Bedřicha Smetany:
Adolf Kašpar – Filosofská historie - v letošním roce si připomínáme 160. výročí narození spisovatele
Aloise Jiráska, který žil 14 let v Litomyšli a působil zde jako gymnaziální profesor dějepisu a zeměpisu.
Z Litomyšlského prostředí však čerpal inspiraci i pro svá literární díla, z nichž nejznámější je Filosofská
historie (1878). Ta se dočkala řady vydání s ilustracemi různých autorů, nepřekonané však zůstanou
ilustrace Adolfa Kašpara.
9.00 - 17.00 HOD. VSTUP DO VŠECH EXPOZIC A VÝSTAV ZA POLOVIČNÍ VSTUPNÉ:
8,- KČ DĚTI, DŮCHODCI, 15,- KČ DOSPĚLÍ, 30,- KČ RODINNÉ VSTUPNÉ

Výstava
Dějiny udatného českého národa
a pár bezvýznamných světových událostí
do 18.9.2011
Tahle „rodinná“ knížka Lucie Seifertové, pro děti i dospělé, je určena nejen těm, co nedávali ve škole pozor
(dozvědí se překvapivé informace z naší historie), ale i šprtům: ty zase pobaví. Když rozložíme knihu jako
harmonikové leporelo, otevře se před námi 9 metrů dlouhá krajina, v níž se odehrávají drobné děje, nejprve
ze života pravěkých lovců, pak prvních zemědělců … Zúčastníme se obřadu keltských druidů, utečeme
z bitvy mezi Římany a Germány, na Velké Moravě se seznámíme s Cyrilem a Metodějem, dozvíme se pár
drbů o Přemyslovcích … bitvu mezi husity a křižáky je lépe sledovat z dálky. Na další dvoustraně číhají
loupežníci! Klid na dvoře císaře Rudolfa II. je jen klidem před bouří třicetileté války … a je tu baroko,
osvícenství, obrození … uplyne pár dvoustran a století a už nadšeně budujeme socialismus i kapitalismus…
Fakta, informace, chronologické tabulky ke všem obdobím nechybí a komiksové textíky a kreslené
postavičky umožní hledět na naši minulost a naše předky s humorem, nadsázkou a ironií.

Výstava Dějiny udatného českého národa bude doplněna prostorovými obrázky, ve kterých budou veselou
formou zpracovány pověsti Prahy, Pražského hradu, českých hradů a zámků, Českého ráje a to vše v osmi
světových jazycích. Všechny vystavené exponáty si návštěvníci budou moci zakoupit.

Výstava
MERKUR
legendární stavebnice
18.9. – 27.11.2011
„Z děrovaných dílů Merkuru se dá postavit opravdu všechno. Zatím jsem
nenarazil na nic, co by Merkur nedokázal.“ říká autor výstavy pan Jiří Mládek.
Každý z nás se bezpochyby v dětství s touto stavebnicí seznámil a naše
výstava dokazuje, že Merkur přežil celá desetiletí, je nadčasový.
Jiří Mládek, který stavebnici Merkur zasvětil předchozích třicet let svého
života, nám při prohlídce výstavy umožňuje obdivovat celou řadu sestavených
modelů - např. Eiffelovu věž, obrovské ruské kolo, merkurovský vláček
s kolejištěm, lodě, auta, rypadla, dokonce i věrné modely známých staveb.
Prezentována bude také celá historie stavebnice, dobové fotografie,
prospekty a plány.
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 17. září ve 14.00 hodin.

K historii stavebnice MERKUR:
Vznikla v Polici nad Metují roku 1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil firmu
Inventor, nechal si patentovat originální konstrukci dětské kovové
stavebnice pod názvem Inventor. Původně byly kovové díly navzájem
spojovány háčky, v roce 1925 přechází výrobce na nový systém, který se
zachoval až dodnes. Části stavebnice jsou již spojovány šroubky a
matičkami. S přechodem na nový systém byla pro stavebnici registrována
nová ochranná známka – Merkur, pod kterou byla prodávána. První řada
stavebnic zaujímala rozpětí od č. 1 do č. 3. Na přelomu třicátých a
čtyřicátých let minulého století se řada rozrostla až po velkou stavebnici č.
7. V té době vznikla dnes už zapomenutá stavebnice budov METROPOL a
doplňující stavebnice POPULAR, kde byly použité zcela nové dílce. V roce
1933 se začala vyrábět stavebnice s možností stavby některých
elektrických modelů MERKUR ELEKTRUS. Vývoj pokračoval až do počátku
druhé světové války již jen drobnými úpravami krabic, návodů a součástek.
Po válce v roce 1947 byla výroba obnovena. Od 60. let byla stavebnice
Merkur Kovopodnikem Broumov exportována přes Pragoexport do celé
Evropy. Po revoluci v roce 1989 dochází k privatizaci. Bývalými
zaměstnanci byla založena firma Komeb. Ta nějaký čas pokračovala ve
výrobě stavebnic, ale v roce 1993 skončila. Další kapitolou historie firmy
Merkur se stal vstup Ing. Jaromíra Kříže. Začal podnikat v kovovýrobě v objektu, který získal restitucí po svém dědovi. Po zdlouhavých
jednáních se mu podařilo odkoupit stroje z likvidované firmy a během tří let výrobu v Polici nad Metují plně obnovit.

Merkurovská herna:
Součástí výstavy bude velká herna pro děti i dospělé, kde si návštěvníci budou moci vybrat z dvaceti
stavebnic a sami si sestavit merkurovský model podle svých představ.
Prohlídka výstavy a návštěva herny pro školy a skupiny:
Skupiny (10 osob a více), které mají zájem si přijít pohrát, sestavit si merkurovský model či se něco více
dovědět o historii stavebnice, prosíme objednat předem. V pracovní dny s lektorem v časech od 8.00,
9.30, 11.00 a 13.00 hodin, o víkendu kdykoli.
Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo na email: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.
Výstava je pořádána
v rámci akce Hrajeme si v Litomyšli

Rodný byt Bedřicha Smetany:
Otvírací doba:
září:
Út – Ne: 9-12, 13-17
říjen: So - Ne: 9-12, 13-17
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 461 615 287, 737 823 389 nebo na
email: info@rml.cz.

Výstava
ADOLF KAŠPAR - FILOSOFSKÁ HISTORIE
výstava ilustrací knihy Aloise Jiráska Filosofská historie
do 31. října
V roce 2011 si připomeneme 160. výročí narození spisovatele
Aloise Jiráska, který žil 14 let v Litomyšli a působil zde jako
gymnaziální profesor dějepisu a zeměpisu. Z Litomyšlského
prostředí však čerpal inspiraci i pro svá literární díla, z nichž
nejznámější je Filosofská historie (1878). Ta se dočkala řady
vydání s ilustracemi různých autorů, nepřekonané však zůstanou
ilustrace Adolfa Kašpara.
Malíř, grafik a ilustrátor Adolf Kašpar byl současníkem
Braunerové, Strettiho, Šimona a Pressiga, vytvořil četné
akvarelové studie, v českém umění však zaujal významné místo
především jako ilustrátor. Po schwaigrovských kresbách ke knize
I. Hermanna, Z. Wintra a J. Teiga Pražské ghetto vstoupil u nás
do všeobecného povědomí ilustracemi k Babičce Boženy
Němcové (Česká grafická unie, 1903). Ilustrace českému čtenáři již trvale vtiskly vizuální představu
o prostředí i lidech literárního díla a otevřely Kašparovi cestu k národně historickým románům Aloise Jiráska
(Filosofská historie) a Zdeňka Wintra. K vývojovým mezníkům českého umění patří též jeho obrazový
doprovod ke Kytici z lidového básnictví našim dětem od Františka Bartoně, kterou vydal Promberg roku
1906. Pak už následovaly po četných kresbách k Moravským národním pohádkám B. M. Kuldy, Nerudovým
povídkám, ke Kronice naši rodiny od F. Táborského aj. zejména ilustrace k Jiráskovým knihám F. L. Věk,
U nás, Temno, Bratrstvo, k Wintrově knize Mistr Kampanus, k Raisovým Zapadlým vlastencům, Západu,
Ztraceném ševci a Stehle.
Kašparovo dílo souvisí s českou tradicí 19. století podobně jako činnost Umělecké besedy. Jeho ilustrace
vycházely ze Schwaigrových kreseb, z obrázků německého romantika L. Richtera, W. Busche, z barokních
dřevořezů a z díla Josefa Mánesa a Mikoláše Alše.

ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ LITOMYŠL NEJVÝHODNĚJI S BONUSOVOU KARTOU
- MOŽNOST PRO NÁVŠTĚVNÍKY:
Projekt pro návštěvníky připravili provozovatelé památkových objektů, další instituce sídlící na Zámeckém
návrší a Město Litomyšl. Po zakoupení vstupenky do expozic v uvedených objektech můžete využit slev na
vstupné a další bonusy. Kartu získáte při vstupu do jednotlivých výstav a expozic zdarma a platí po celý rok.
Regionální muzeum v Litomyšli a Rodný byt Bedřicha Smetany – 50% sleva na vstupné.

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:
Výstava MERKUR LEGENDÁRLNÍ STAVEBNICE - Eva Metyšová, metysova@rml.cz
Výstava DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA - Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Výstava ADOLF KAŠPAR - FILOSOFSKÁ HISTORIE - Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz

Změna programu vyhrazena!

