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Vážení návštěvníci, 
 
litomyšlské muzeum – stejně jako všechna ostatní muzea – je v rámci opatření proti šíření koronaviru 
od 13. března uzavřeno. 
 
Věříme, že bezprecedentní nouzový stav v České republice nebude trvat dlouho a my Vás opět budeme 
moci brzy přivítat na našich akcích. 
 
O našem původně zamýšleném programu přinášíme informace níže. Část z těchto akcí se neuskuteční 
vůbec (např. Velikonoční dílna), jiné budou „jednoduše“ posunuty na dobu, kdy budou moci být muzea opět 
otevřena veřejnosti (např. zahájení návštěvnické sezony v Rodném bytě Bedřicha Smetany). A některé 
plánované prezentační aktivity Vám budeme moci přestavit ještě později, neboť za současné situace není 
možné v jejich přípravě pokračovat (např. výstava Cirkus v Litomyšli). 
 
Přeji Vám všem pevné zdraví. 
 
René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli 
 
 

NOVINKY 
 

Výstava 

Cirkus v Litomyšli  
5. duben – 11. říjen 2020 
 
Zveme Vás na dosud historicky největší cirkusovou výstavu v českých dějinách, která bohatě 
dokumentuje život českého cirkusu od druhé třetiny 19. století do konce 50. let století dvacátého. Je 
založena na zásadních svědectvích dvou Litomyšlanů, kteří putovali s cirkusy po českých zemích i vzdálené 
cizině. Prvním je Ignác Pecivál (1819–1894), od něhož pochází vůbec první popis života českého cirkusu 
(Beránek). Druhým pak JUDr. Stanislav Bubeníček (1904–1979), advokát, jehož přivedly k životu cirkusáka 
společenské poměry 50. let. Texty, obrazové materiály a unikátní exponáty doprovází řada interaktivních 
prvků pro menší i větší návštěvníky a samostatná dětská cirkusácká herna. 
 
Na vernisáži, která se uskuteční v sobotu 4. dubna ve 14 hodin, vystoupí klaun a kejklíř Vojta Vrtek. Zároveň 
při ní proběhne představení nové knihy Cirkusový svět Stanislava Bubeníčka. 

 
Výstavu, kterou můžete navštívit do 11. října, 
připravilo Regionální muzeum v Litomyšli ve 
spolupráci s Národním muzeem za pomoci 
uznávaných tvůrců interaktivních programů, 
manželů Martiny a Jana Svobodových. Hlavním 
kurátorem výstavy je náš nejpřednější znalec 
cirkusových reálií PhDr. Hanuš Jordan z Národního 
muzea. 
 
Výstava vznikla s finanční podporou Ministerstva 
kultury České republiky. 
 
 
 
Takto zachytil příjezd cirkusu Kludský do Litomyšle 
v roce 1932 místní kupec Quido Šimek 

(Martin Boštík) 



Doprovodný program k výstavě pro školy a školky 
 
Procházka výstavou Cirkus v Litomyšli 
Komentované prohlídky výstavy s muzejní pedagožkou, 
která Vás a Vaše žáky seznámí s historií cirkusu. 
Součástí procházky je nejen prohlídka vystavených 
exponátů, ale řada zajímavých interaktivních prvků 
určených k dotýkání a hraní. 
 
Cílová skupina: žáci MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol 
a školní družiny 
Délka programu: cca 60 minut – dle časových možností 
účastníků 
Termín: na prohlídku je potřeba se přihlásit 14 dní 
předem 
Kontaktní osoba: Renata Kmošková, e-mail: 
kmoskova@rml.cz (tel. 461 615 287) – žáci MŠ a ZŠ; 
PhDr. Martin Boštík (bostik@rml.cz) – studenti SŠ 
Cena: žáci a studenti s předplacenou permanentkou 
vstup zdarma, bez předplacené permanentky je cena dle 
platného ceníku (http://www.rml.cz/cs/informace/pro-
navstevniky.html) 

 
Koupání slonice Sumatry z cirkusu Čechie v říčce Brslence v Čáslavi 

(1954, foto Stanislav Bubeníček) 
 

(Renata Kmošková) 

Doprovodný program o letních prázdninách 2020 

Příměstský tábor V cirkuse 
13. – 17. července 2020 
 
Ve spolupráci se Střediskem volného času Litomyšl jsme pro Vaše děti připravili letní tábor s cirkusovou 
tematikou. Na děti čeká spousta zajímavých aktivit, tvoření a informací o životě v cirkuse. Např. jaké to je, 
jezdit po štacích a mít domov tzv. na kolečkách. Navštívíme také výstavu, cirkusovou hernu, vyzkoušíme 
chůzi na chůdách, žonglovaní a určitě vyrazíme i ven. 
 
Přihlášku na tábor naleznete na webových stránkách http://svc.litomysl.cz. Těšíme se na Vás! 
 

(Renata Kmošková) 
 

Nová kniha 

Cirkusový svět doktora Bubeníčka 
 
Součástí vernisáže výstavy Cirkus v Litomyšli, konané 4. dubna ve 
14 hodin, bude i představení nové publikace autorů Martina Boštíka 
a Hanuše Jordana, která je věnovaná cirkusovému životu jednoho 
neobyčejného Litomyšlana. 
 
JUDr. Stanislav Bubeníček (1903–1979) byl místní právník, hudebník, 
spisovatel a fotograf, který vedl do roku 1950 se svou ženou advokátní 
kancelář. Poté byl z politických důvodů zbaven možnosti dalšího 
působení v oblasti práva a v 50. letech pracoval mj. u několika cirkusů 
jako muzikant a dělník. 
 
Jádrem knihy je edice dopisů, které Bubeníček zasílal v letech 1954–
1956 rodině z různých cirkusových štací. Ty jsou sice svého druhu 
humoristickou četbou, avšak zároveň mají závažnou vypovídací 

hodnotu. Na ně navazuje výběr z Bubeníčkových unikátních snímků z cirkusového prostředí z let 1954–
1959. Publikace též obsahuje studie o Bubeníčkově životě a díle, jeho cirkusové anabázi a životě 
československých cirkusů v 50. letech a úvahové texty o některých aspektech advokátova literárního díla. 
 
Autorem grafické úpravy knihy, kterou vydává Regionální muzeum v Litomyšli, Národní muzeum a Made 
in Litomyšl, z. s., je Jiří Lammel. 

(Martin Boštík) 

mailto:kmoskova@rml.cz
mailto:bostik@rml.cz
http://www.rml.cz/cs/informace/pro-navstevniky.html
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Zahájení nové turistické sezóny 
28. březen 2020 
 
Nová turistická sezóna se přiblížila a, jak je u nás zvykem, otevíráme expozice veřejnosti o něco dříve. Při 
plánování svých výletů můžete již koncem března navštívit nejen muzeum (otevřeno celoročně), ale také 
Rodný byt Bedřicha Smetany. Otevřeno je vždy v sobotu a neděli 9–12 a 13–17 hod. Víkendová otevírací 
doba bude platit i po celý duben, od května bude otevřeno od úterý do neděle dle návštěvní doby. Prohlídky 
mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny minimálně deseti osob. Podrobnější informace o našich 
akcích a výstavách naleznete na www.rml.cz. 
 

Rodný byt Bedřicha Smetany  
 
Prohlídku stálé expozice Rodného bytu Bedřicha Smetany 
Vám opět zpříjemní oblíbené interaktivní programy Proč 
bychom se netěšili… a Račte vstoupit (zařazeno 
v programu Litomyšlení). „Zamuzicírovat“ si můžete i na 
dobovém koncertním křídle přímo ve stálé expozici 
a hravou formou se tak blíže seznámit s životem a dílem 
Bedřicha Smetany. 
 
 

Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
 
Uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce. 
 
 

Hlavní budova muzea 
 
K návštěvě muzea Vás zvou dvě zajímavé výstavy vhodné pro celé rodiny. První z nich je výstava 
Babiččina Barunka. 200 let od narození Boženy Němcové, která připomíná život a význam spisovatelky 
Boženy Němcové a její krátké pobyty v Litomyšli. Druhá výstava, Brána recyklace, se věnuje tomu, jak 
správně třídit a nakládat s odpady. K oběma výstavám je připraven doprovodný program. 
 

(Renata Kmošková) 

 
 

Veselé jarní tvoření – Velikonoční dílna  
sobota 28. března 2020, 10–16 hodin 
 
Sobotní dílna pro rodiny s dětmi, seniory a širokou veřejnost s programem zaměřeným na poznání 
velikonočních svátků a jejich zvyků. Přijďte nejen řemeslně a výtvarně tvořit, ale také se rozloučit se zimou 
a vynést Moranu z města. 
 
 
10.00–16.00 – tvoření figurek Morany, jarních a zvykoslovných drobnosti pro radost a další.  
15.00 – vynášení Morany do řeky Loučné spojené s hudebním pásmem v podání folklorního souboru 
Heblata ve spolupráci s tanečním oddělením při ZUŠ B. Smetany v Litomyšli, které připomíná lidové zvyky 
našich předků. Program začíná před hlavní budovou muzea a v případě špatného počasí se ruší. 

 
Co potřebujete? 
Dobrou náladu a chuť tvořit a dozvědět se něco 
nového. Všechny potřebné pomůcky budou připraveny 
v dílně muzea. Ti z Vás, kteří nechtějí tvořit, se mohou 
přijít jen jarně naladit nebo se připojit k průvodu a spolu 
s námi vynést „Smrtonošku“ a poslat ji po vodě pryč 
z města. 
 
Vstupné na dílnu je pro děti 20 Kč a pro dospělé 
40 Kč. Ceny za tvoření dle materiálů. Těšíme se na 
vás. Změna programu vyhrazena! 
 

(Renata Kmošková) 
 

http://www.rml.cz/


Letní dětská herna 
4. duben – 11. říjen 2020 
 
Vážení a milí návštěvníci, zveme Vás a Vaše děti do naší letní herny. A na co se můžete těšit? Letos na 
spoustu překvapení a novinek, naše herna je „cirkusová“! Můžete navštívit zvěřinec, šapitó a…, přijďte si 
pohrát a uvidíte. Na své si přijdou kluci i holčičky. Otevřeno je úterý až pátek 9–12, 13–17 hodin, 
o víkendech a o prázdninách 9–17 hodin. Věříme, že návštěva herny pro Vás bude příjemným zážitkem 
a relaxací nejen během prohlídky muzea. Těšíme se na Vás! 

(Renata Kmošková) 
 
 
 
 
 

Zahájení IX. litomyšlské lázeňské sezony 
sobota a neděle 25. a 26. dubna 
 
I letos se muzeum připojí k zahájení další litomyšlské lázeňské sezony bohatým programem pro celou 
rodinu. 

 

Výstava železničních modelů a kolejišť 
 
Ve třech výstavních sálech muzea bude k vidění 
více než desítka kolejišť s do detailu 
propracovanými lokomotivami, vagónky i nádražími. 
Nebudou chybět ani humorně ztvárněné scénky 
v okolí tratí. 
 
Výstava bude otevřena v sobotu 25. dubna od 9 do 
19 hodin a v neděli 26. dubna od 9 do 15 hodin. 
Přijďte se pokochat, jste srdečně zváni! 
 
Výstavu pořádá Regionální muzeum v Litomyšli 
a Společnost přátel železničního modelářství 
a železnice, z.s. 
 
 
 

Lázeňská pohoda v muzeu 
 
Lázeňskou pohodu si můžete užít nejen na výstavě železničních 
modelů, ale i na slunečních terasách pod muzeum, kde budou 
v sobotu k dispozici pro všechny plážová lehátka. K Vaší pohodě 
jistě přispěje i recesistické koupání otužilců v dobových plavkách 
v dřevěné kádi před budovou muzea. Dětem i dospělým vřele 
doporučujeme k návštěvě cirkusovou letní dětskou hernu. 
 
Svoji duši můžete osvěžit rovněž návštěvou Rodného bytu 
B. Smetany, kde budou připraveny interaktivní programy Proč 
bychom se netěšili, Račte vstoupit a Muzicírování s Bedříškem, 
které Vás provedou životem slavného skladatele. 
 
Otevírací doba hlavní budovy muzea o lázeňském víkendu: 
sobota 25. dubna – 9–19 hod. 
neděle 26. dubna – 9–15 hod. 
(Rodný byt B. Smetany bude mít standardní otevírací dobu 9–12, 
13–17 hod.) 
 
Kdo přijde o lázeňském víkendu oblečený v plavkách, má vstup 
do hlavní budovy muzea zdarma! 
Další informace k zahájení 9. litomyšlské lázeňské sezony najdete 
na www.lazneducha.cz. 

 
        (René Klimeš) 

http://www.lazneducha.cz/


 
PROBÍHÁ 
 

Výstava  

Babiččina Barunka 
200 let od narození Boženy Němcové 
1. únor – 19. duben 2020 
 
Od prvního února probíhá v prostorách Regionálního muzea 
v Litomyšli výstava Babiččina Barunka, připomínající výročí 200 let 
od narození slavné české spisovatelky Boženy Němcové. 
Vzhledem k tomu, že Němcová v Litomyšli během svého života 
dvakrát pobývala, nelze jubileum pominout, přestože její 
přítomnost v Litomyšli je spojena spíše s koncem jejího života. 
V roce 1861 ji zde nepříliš galantně hostil tiskař Antonín Augusta, 
když spolu připravovali druhé vydání románu Babička. Výstava 
shrnuje zásadní události života Boženy Němcové, věnuje se také 
oběma litomyšlským etapám i pobytu na Horách u České Třebové. 
Regionální muzeum má to štěstí, že uchovává osobní předměty 
Boženy Němcové, které návštěvníci výstavy jistě ocení. 
 
Výstava je připravena ve spolupráci s Ostravským muzeem a své 
sbírky na ni poskytlo i Městské muzeum v České Třebové, 
Městská galerie Litomyšl a Muzeum Boženy Němcové v České 
Skalici. 
 
 
Doprovodný program 
Srdečně Vaše Božena Němcová 
1. únor – 21. červen 2020 
 
K výstavě Babiččina Barunka je připraven nezvykle pestrý doprovodný program ve spolupráci s Městskou 
galerií Litomyšl a Městskou knihovnou Litomyšl, protože Božena Němcová je spjata s knihami i výtvarným 
uměním. Program je výzvou pro jednotlivce, rodinné týmy nebo školní kolektivy, aby se o spisovatelčině 
životě dozvěděli něco víc zábavnou formou. Délka doprovodného programu přesahuje proto délku trvání 
výstavy, chtěli jsme dát veřejnosti co největší prostor, aby měla možnost vybrat si z našich programů to, co 
by ji opravdu bavilo. V každé instituci je možnost vyzvednout si hrací kartu a sesbírat tři různá razítka za 
splněný program. Vyplněnou ji pak stačí odevzdat v jakékoliv z pořadatelských organizací a čekat, zda právě 
vás 26. června 2020 nevylosujeme a neodměníme.  
 
Za jeden z těchto programů získáte razítko v RML: 
 
Vědomostní kvíz Co vše byste měli o Boženě Němcové vědět! 
1. 2. 2020 – 19. 4. 2020, kdykoliv v otevírací době, RML, výstava Babiččina Barunka 
Pracovní list kvízu k vyzvednutí na pokladně, kde vám také zkontrolují odpovědi a dají razítko. List si 
ponecháte, protože jak jinak byste se k nově získaným znalostem mohli vrátit? Teď už vás nikdo otázkou na 
slavnou spisovatelku nezaskočí. 
Pro školní kolektivy možnost objednat dopředu komentovanou prohlídku na klimesova@rml.cz. 
 
Samoobslužná rukodělná dílna – Náramek Boženy Němcové 
1. 2. 2020 – 19. 4. 2020, kdykoliv v otevírací době, RML, výstava Babiččina Barunka 
Samoobslužná dílna určená malým parádnicím. Cena 20 Kč. 
 
Doprovodný program Městské galerie a Městské knihovny Litomyšl sledujte na jejich stránkách. Program je 
také součástí herní karty, která je po celou dobu k dispozici ve všech pořadatelských institucích na vyžádání 
zdarma. 

(Hana Klimešová) 
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Výstava 

Brána recyklace 
5. únor – 22. duben 2020 
 

Výstava Brána recyklace vznikla v roce 2009 jako přehlídka 
uměleckých děl z odpadového materiálu. Postupem času se 
však její obsah změnil a nyní jsou zde i recyklované výrobky, 
se kterými se běžně setkáváme. Na výstavě tak můžete 
vidět předměty každodenní potřeby, o kterých většina z nás 
mnohdy ani netuší, že již prodělávají několikátý recyklační 
cyklus. Můžete si prohlédnout, co vše se dá vyrobit ze skla, 
papíru, plastů nebo nápojových kartonů. 
 
Cílem výstavy je poukázat na význam třídění a recyklace 
odpadů. Recyklované výrobky nejsou žádnou výjimkou, jsou 
všude kolem nás. Ovšem aby prošly materiály procesem 
recyklace, je třeba je řádně vytřídit. Na výstavě se můžete 
také na přehledných informačních panelech dozvědět více 

o správném nakládání s odpady. 
 
Výstava Brána recyklace je pořádána neziskovou společností EKO-KOM a. s. ve spolupráci s Regionálním 
muzeem v Litomyšli. Můžete ji v prostorách muzea navštívit od 5. 2. 2020 do 22. 4. 2020. Poslední den 
výstavy pak bude od 10 hodiny pro všechny návštěvníky připraven před budovou muzea doprovodný 
program s různými soutěžemi ke Dni Země 2020. 

(Veronika Sochůrek) 
 
 
 
 
 
 

DLOUHODOBÉ PROGRAMY 
 
Expozice 

Litomyšl – město kultury a vzdělanosti 
 
Nová expozice RML je otevřena od července 2014 – více zde: 
http://www.rml.cz/cs/muzeum/expozice.html 
 
 
 
Lektorovaný program 

Udělej si vlastní sgrafito! 
 
Unikátní projekt Regionálního muzea v Litomyšli a Městské galerie Litomyšl, při 
kterém si účastníci kurzu mohou vyrobit vlastní renesanční sgrafito. 
Vhodné pro školy, širokou veřejnost i jako dárek (zážitkový poukaz). Více zde:  
http://www.rml.cz/cs/vzdelavaci-programy/sgrafito.html 
 

Permanentky pro školy 
 
Regionální muzeum v Litomyšli od roku 2016 nabízí speciální permanentky, které za zcela symbolickou 
částku umožní celoroční návštěvy muzea školním třídám. Více zde: 
http://www.rml.cz/cs/informace/pro-navstevniky.html 
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PUTOVNÍ VÝSTAVY LITOMYŠLSKÉHO MUZEA 
 

Retrogaming 
Počátky osobních počítačů u nás 
25. leden – 26. duben 2020, Městské muzeum a galerie v Poličce 
 
Interaktivní výstava historických počítačů a počítačových her – více zde: 
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/retrogaming-pocatky-osobnich-pocitacu-u-nas-
2020-01-18 
 
 
Informace o putovních výstavách nabízených RML naleznete zde: 
Retrogaming – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/retrogaming.html 
Zmatené peníze – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/zmatene-penize.html 
Astronomické tradice v Pardubickém kraji – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/astronomie.html 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otevírací doba – hlavní budova  

Út–Pá: 9.00–12.00, 13.00–17.00 
So–Ne: 9.00–17.00  
letní prázdniny Út–Ne: 9.00–17.00  

 
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 461 616 723 (přímá linka do Rodného bytu – jen v otevírací době) nebo na info@rml.cz. 
 

Otevírací doba – Portmoneum – Museum Josefa Váchala 

z důvodu rekonstrukce uzavřeno 
 
Přístup pro handicapované návštěvníky 

Hlavní budova muzea je plně bezbariérová včetně toalet (vchod z Jiráskovy ulice). 
Rodný byt B. Smetany není bezbariérový (několik schodů), přístupný je pouze s vlastním asistentem. 
Portmoneum není přístupné pro vozíčkáře. 
 
Tiskový servis: 
Regionální muzeum v Litomyšli, tel: 461 615 287, email: info@rml.cz 

 
Pokud máte zájem o více informací ohledně výstav a projektů, kontaktujte následující pracovníky: 
 
Archeologie - Mgr. Jana Němcová, 739 031 857, nemcova@rml.cz 
Zmatené peníze / Retrogaming – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz 
Cirkus / Astronomické tradice – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz 
Babiččina Barunka – Mgr. Hana Klimešová, 777 840 425, klimesova@rml.cz 
Recyklace – MgA. Veronika Sochůrek, sochurek@rml.cz 
Lektorované programy – Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz 

 
Kde pracovníci muzea sídlí? 
V hlavní budově (Jiráskova 9) a v budově zámeckého pivovaru v Litomyšli (Jiráskova 133), část B, vstup z ulice 
Jiráskova. 
 
Pro badatele: Badatelna je otevřena v pracovních dnech po předchozí domluvě s jednotlivými kurátory. 
 

Změna programu vyhrazena! 

http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/retrogaming-pocatky-osobnich-pocitacu-u-nas-2020-01-18
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/retrogaming-pocatky-osobnich-pocitacu-u-nas-2020-01-18
http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/retrogaming.html
http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/zmatene-penize.html
http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/astronomie.html
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