Regionální muzeum v Litomyšli
zzřřiizzoovvaannéé PPaarrdduubbiicckkýým
m kkrraajjeem
m

PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ
2. polovina října až prosinec 2010
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)

1/ hlavní budova:
Otvírací doba:
Út – Pá: 8-12, 13-16
So - Ne: 9-12, 13-17
Štědrý den:13-16, 1. a 2. svátek vánoční 9-12, 13-17
Silvestr: zavřeno
Nový rok: 13 - 17

Interaktivní výstava HLAVOLAMY – DOBRODRUŽSTVÍ NA HRADĚ
do 17. listopadu 2010
Výstava je určena hlavně pro dětského návštěvníka, ale na
své si přijdou i rodiče. V kulisách hradních rozvalin čekají na
návštěvníky hlavolamy, hry a rébusy s různou obtížností pro
zkušené luštitele i pro začátečníky.
Do katalogu si návštěvníci zapisují správná řešení nebo si
za splněný úkol dávají razítko.
„Celá tato interaktivní výstava je “škola hrou”. Aniž by
dítě vědělo, učí se matematiku, procvičuje si paměť,
logické myšlení, kombinační schopnosti, postřeh
a trpělivost.“, říká Karel Prais, vedoucí projektů.
Interaktivní prohlídky pro školy, skupiny, rodiny s dětmi
a jednotlivce:
Skupiny (10 osob a více), které mají zájem o prohlídku
s lektorem, prosíme objednat předem. V pracovní dny
v časech od 8.00, 9.30, 11.00 a 13.00 hodin.
Zájemci z řad veřejnosti (individuální návštěvníci, rodiče
s dětmi apod.) si mohou objednat termín návštěvy
v pracovní dny i o víkendu. Víkendové prohlídky
doporučujeme objednat předem vždy v časech dle otevírací
doby muzea. Rezervace prohlídek u průvodců na čísle:
461 615 287 nebo na email:info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.
Pro lepší zážitek z prohlídky je nutno zakoupit katalog ve výši 10,- Kč.

BIBLE OČIMA SVĚTA – SVĚT OČIMA BIBLE
27. listopadu 2010 až 9. ledna 2011
Touto výstavou chceme přiblížit historii a obsah jedné
z nejčtenějších knih světa – Bible.
Výstava netradiční a interaktivní formou ukazuje knihu
knih – Bibli, snaží se tímto způsobem přiblížit toto
téma
již
malým
školákům
a ukázat tak, že je tato kniha nejen dobrým zdrojem
informací o dějinách lidstva, ale i možností, kde hledat
odpovědi na otázky života.
Návštěvníci se zapojí do života lidí před tisíci lety, kdy
se psaly dějiny Izraele a odehrávaly se biblické
příběhy. Dozví se různé zajímavosti z každodenního
života Izraelců, seznámí se s jejich historií, shlédnou
kratičký snímek k přemýšlení a budou mít možnost se
seznámit s podstatou křesťanství.
Na výstavě jsou instalovány dva velké stany, izraelský domek, panely ve tvaru svitků
s informacemi. Návštěvníci si vyzkouší různé činnosti, skrze které jsou vtáhnuti do tématu např.
melou obilí na mlýnském kameni, píší své jméno v hebrejštině a řečtině, vyzkouší si dobový oblek,
pracují s mapou Izraele, shlédnou video, hledají význam biblických jmen a mnoho dalšího.
Výstavu provází katalog, do něhož návštěvníci odpovídají na různé otázky, které vyhledávají v textu a dále
si do něj dávají razítka za splněné úkoly. S tématem a způsobem práce na výstavě seznámí návštěvníky
lektor. Pro lepší zážitek z prohlídky je nutno zakoupit katalog.
Interaktivní prohlídky pro školy, skupiny, rodiny s dětmi a jednotlivce:
Skupiny (školy apod.) i zájemci z řad veřejnosti (individuální návštěvníci, rodiče s dětmi apod.), kteří mají
zájem o prohlídku s lektorem, prosíme objednat předem. Prohlídka trvá cca 1-1,5 hodiny.
Zároveň je možno objednat komentovanou prohlídku výstavy „Codex gigas - Ďáblova bible v Litomyšli“
v daných termínech (viz další info u této výstavy).
Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo na email: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.
Na výstavě dále uvidíte betlémy dětí z kroužků keramiky Domu dětí a mládeže Litomyšl v Litomyšli, Janově
a Němčicích, floristickou tvorbu studentů Zahradnické školy v Litomyšli spojenou s prezentací školy a zkrátka
vše, co k vánočním svátkům patří, včetně oblíbených adventních programů.

CODEX GIGAS – ĎÁBLOVA BIBLE V LITOMYŠLI
4. až 30. prosince 2010
V litomyšlském muzeu bude představena kniha, která patří k nejcennějším
českým klenotům – Codex gigas neboli Ďáblova bible. Jedná se o největší
rukopisnou knihu světa. Samozřejmě nelze vystavit originál, návštěvníci
budou moci obdivovat repliku a dozvědí se maximum informací o obsahu
knihy a o její napínavé cestě staletími od odborných pracovníků muzea při
komentovaných prohlídkách.
Ďáblova bible je rovněž známá pod názvem Podlažický kodex, podle
jména kláštera, kde vznikla zřejmě počátkem 13. století. Legenda říká, že
knihu sepsal za jedinou noc jakýsi mnich, který se dopustil těžkého zločinu a
měl být zaživa zazděn. K odčinění viny se nabídl, že pro slávu kláštera
napíše knihu, jakou svět ještě neviděl. Na pomoc pozval ďábla a zaprodal
mu svou duši. Vznikla kniha nevídaná nejen tím, že je souhrnem středověké
moudrosti a vzdělanosti, ale i úctyhodnou velikostí. Na výšku má téměř metr,
šířka je 50 cm a váží 75 kilo. Na výrobu pergamenů – obřích listů se
spotřebovala kůže ze 160 oslů.
Kniha byla majetkem a pýchou řádu benediktýnů. Podlažický klášter
ji však zastavil bohatším cisterciákům, posléze ji vykoupil strahovský opat.

Před koncem 16. století se rukopis dostal do sbírek císaře Rudolfa II. V závěru třicetileté války, v roce 1648,
se stala švédskou kořistí a ve Švédsku zůstala dodnes.
Codex gigas bude možné shlédnout POUZE při komentovaných prohlídkách:
VEŘEJNOST – volně přístupné komentované prohlídky (bez objednání) budou probíhat v rámci otevírací
doby muzea v pracovní dny od 9.00, 11.00, 14.00 a 15.00 hodin, o víkendu od 10.00, 11.00, 14.00, 15.00
a 16.00 hodin.
ŠKOLY A SKUPINY – komentované prohlídky nutno objednat předem v pracovní dny od 8.00, 10.00
a 13.00 hodin. Zároveň je možno objednat komentovanou prohlídku výstavy „Bible očima světa – svět očima
Bible“ (viz další info u této výstavy).
Doprovodný program:
12. prosince 14.00 hodin: Beseda s autorem kopie Codexu gigas p. Jiřím Foglem.
Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo na email: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.

ADVENTNÍ PROGRAMY:
28. 11. Adventní vazba – ukázka výroby a prodej adventních věnců a vánočních vazeb. Srdečně Vás zve
firma Květinová oáza – Božena Kvapilová.
5. 12. Vánoční tvoření s Domem dětí a mládeže – přáníčka, vánoční drobnosti a ozdoby, dekorace do
bytu, zimní šperky vytvářené technikou pergamanu a filcování z ovčí vlny. Srdečně Vás zvou pí. Hanka
Plíhalová Šafaříková a pí. Eva Pecháčková.
12. 12. Ukázka knižní vazby a zlacení – předvedou pedagogové a studenti Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Lanškroun obor knihař. Pod odborným vedením mladých knihařů si můžete
vlastnoručně ušít a ozdobit malou knížečku.
14. 00 hodin: Beseda s autorem kopie Codexu gigas p. Jiřím Foglem.
19. 12. Vánoční tvoření v muzeu – drátěné, textilní a papírové ozdoby nejen na stromeček. Srdečně Vás
zvou lektoři z muzea.
14.00 hodin: Adventní rozjímání – přátelské posezení u čaje, kávy a cukroví s duchovními
místních církví na téma Bible, Advent a Vánoce. Přijďte s námi příjemně prožít poslední adventní odpoledne
před Štědrým dnem. Srdečně Vás zvou duchovní místních církví a pracovníci Regionálního muzea
v Litomyšli.

Štědrovečerní koledování
24. prosince ve 13.30 hodin
– zpívání na schodech (hlavní budova
muzea) se skupinou Věneband Litomyšl.

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

Výstava KRESBY BEDŘICHA SMETANY
do 31. října
V rodném bytě B. Smetany pokračuje úspěšná výstava skladatele Bedřicha Smetanu, která jej
představuje poněkud překvapivě - coby kreslíře.
Jedná se o drobné, většinou příležitostné tužkové kresbičky, kterými zachytil např. bezprostřední
dojmy ze svých cest či prázdninových pobytů, nebo třeba své vlastní lovecké zážitky. Soubor kreseb krajin
a měst z ptačí perspektivy zaujme neobvyklostí námětů i detailností jejich vypracování.V některých letech
opatřil Smetana kreslenými záhlavími i záznamy ve svých zápisnících. Smetanovy kresby nejsou prozatím
příliš známé a svými náměty i provedením zajímavě dokreslují osobnost skladatele.

Tiskový servis:
Regionální muzeum v Litomyšli, Tel: 461 615 287, e-mail: info@rml.cz
Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující
pracovníky:
Výstava HLAVOLAMY - DOBRODRUŽSTVÍ NA HRADĚ - Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz, doprovodný program Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Výstava BIBLE OČIMA SVĚTA - SVĚT OČIMA BIBLE - Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Výstava CODEX GIGAS - ĎÁBLOVA BIBLE V LITOMYŠLI - Eva Metyšová, metysova@rml.cz
Adventní programy - Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Změna programu vyhrazena!

