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Muzeum získalo další ocenění

V sobotu 20. června 2015 jsme z rukou starosty města Litomyšle 
Radomila Kašpara převzali certifikát, který naše muzeum po tři roky 
deklaruje jako „Místo přátelské rodině“. A co to znamená? 
Jednoduše to, že jsme místo otevřené vůči potřebám rodin s dětmi, 
kterým je přizpůsobeno prostředí a námi nabízené služby (výstavy 
a programy, zázemí, přebalovací pult atd.). Děkujeme a moc si 
tohoto ocenění považujeme. Těšíme se na Vaší návštěvu.

(Renata Kmošková)

Dětskou expozici zabydlely litomyšlské osobnosti

Muzejní dětská expozice „Račte 
vstoupit“ je součástí dětského 
programu „Litomyšlení“, který 
propojuje různé objekty na 
zámeckém návrší. Slavnostně 
otevřen byl v sobotu 4. července.

Celkový pohled na dětskou 
expozici. Foto Jaroslav Horák

V muzeu stojí již od minulého roku „replika“ Smetanova 
náměstí v „dětské velikosti“ jako část nové stálé expozice 
„Litomyšl – město kultury a vzdělanosti“. Jednotlivé domy 
nyní „zabydlely“ litomyšlské osobnosti – Quido Šimek, 
manželé Rettigovi, Alois Jirásek, Josef Váchal a Josef 
Portman, Frebonie z Pernštejna, Jan ze Středy, Julius 
Mařák, Martin Kabátník, Zdeněk Kopal, Florus Stašek 
a Božena Němcová. Děti mají možnost nahlížet do 
interiérů domů, které skrývají nejrůznější výjevy ze života 
osobností, úkoly, hádanky a řadu interaktivních 
pohyblivých prvků.

(René Klimeš)
Jeden z otevřených domečků v dětské expozici.
Tento je věnován manželům Rettigovým.
Foto René Klimeš



Muzejní kavárna „rócafé“ je otevřena

V rámci generální rekonstrukce muzea dokončené v minulém roce byl v muzeu vybudován i prostor kavárny. 
Po vyřešení všech administrativních náležitostí byla vyhlášena soutěž, z níž vzešel provozovatel kavárny
pan Josef Jílek z Litomyšle.

Kavárna byla otevřena 21. července 2015. Je zaměřena na raw stravu – živou stravu bez tepelné úpravy, 
např. čerstvě lisované šťávy, nepečené dorty či domácí nanuky. Kavárna nabízí špičkovou jednodruhovou 
kávu.

Posedět můžete v příjemném chládku klenutých prostor kavárny nebo na venkovní zahrádce na slunečních 
terasách. Vstup je možný z venkovních teras a také přímo z interiéru muzea. Do muzea se poté můžete 
s dříve zakoupenou vstupenkou opět vrátit, neboť každá vstupenka platí celý den.
Jste všichni srdečně zváni!

Otevírací doba: út–ne 9–17 hod.
Kontakt: Josef Jílek, 606 970 697, rocafelitomysl@seznam.cz

(René Klimeš)

výstava 

Stavebnice Merkur 
1. května – 13. září 2015

Mezi nejoblíbenější hračky, zejména u kluků, vždy patřily 
a dosud patří stavebnice. Zvláště pak takové, které mohou 
napodobovat nejrůznější stroje, vozidla a konstrukce,
a hlavně takové, ze kterých se dají postavit funkční modely 
a se kterými se dá popouštět uzdu fantazii. Dlouhá desetiletí 
mezi ně patřily kovové stavebnice. Jedna z nich, nestárnoucí 
Merkur, se pro české děti stala legendou. Nebylo snad 
domácnosti, kde by nebyla součástí dětského pokoje. 
Vyrostly na ní celé generace pozdějších techniků 
a konstruktérů. Byla a je tu stále s námi. Stačí otevřít krabici, 
vzít z krabičky šroubek a spojit první dva dílky...

Přijďte si prohlédnout historické stavebnice 
a spoustu sestavených modelů, včetně funkční 
železnice. Součástí výstavy je po celou dobu 
trvání velká herna, přístupná bez rozdílu věku, 
kde si můžete stavebnici vyzkoušet a svoje dílo 
vystavit.

(Hana Klimešová)



Léto s Merkurem
aneb prázdninová dílna s oblíbenou stavebnicí

25. července 2015
otevřeno 9–12, 13–16 hodin

Letní dílna pořádaná pro holky a kluky, pro malé i velké, 
v rámci výstavy Stavebnice Merkur. Přijďte si zpříjemnit 
volnou prázdninovou sobotu a postavit zajímavý model 
ze známé stavebnice. Stavět mohou i ti nejmenší 
návštěvníci a stavitelé, pro které budou připravené 
kostky. Tři nejzajímavější modely oceníme a vystavíme 
nejen v muzeu, ale také na muzejním facebooku. 
Pomůcky a potřeby ke stavění budou připraveny v herně 
muzea.

Těšíme se na Vás.

Změna programu vyhrazena!
(Renata Kmošková)

výstava

Václav Cigler Michal Motyčka  Projekty 2003–2015
14. června – 6. září 2015

Výstava dokumentuje myšlení a uvažování autorů o problematice současného světa, jež přesahuje obory 
vizuálního umění a architektury. Koná se při příležitosti dokončení výtvarné instalace v piaristickém chrámu 
Nalezení sv. Kříže v Litomyšli a představí realizované i nerealizované projekty z posledních let. Mezi 
společné realizace děl Václava Ciglera a Michala Motyčky ve veřejném prostoru patří například terasa 
a skleněná lávka v Museu Kampa v Praze, která vznikla při rekonstrukci Sovových mlýnů v letech 2000–
2009, kde se také autoři poprvé pracovně setkali.

Místo setkání, Museum Kampa, Praha, 
2009, pokovené sklo, kov, dřevo,

20 x 20 x 2 m

Kurátorkou výstavy je Jana Šindelová.
(Martin Boštík)

Letní dětská herna
30. května – 28. září 2015

Hrají si Vaše děti rády? A co Vy dospělí? Jestli ano, tak právě pro Vás je po celé léto otevřena naše dětská 
herna. Je to místo pro volné hraní dětí s rodiči, najdete zde několik zastavení či koutků, kde budou 
připravené různé aktivity určené nejen ke hraní, ale také k tvoření. Děti si budou moci pohrát v oblíbeném 
muzejním domečku, skládat puzzle, oblékat panenky a mnoho dalšího. Na své si přijdou kluci i holčičky.

Věříme, že návštěva naší herny bude pro všechny příjemným zážitkem a relaxací během prohlídky muzea.

(Renata Kmošková)



Rodný byt Bedřicha Smetany

Muzicírování s Bedříškem a programy Proč bychom se 
netěšili... a Račte vstoupit

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. 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 zdaleka nekončí. Od 1.dubna je pro Vás ve skladatelově rodném bytě opět 
otevřen oblíbený interaktivní program Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit. Hravou formou se 
můžete blíže seznámit s životem a dílem Bedřicha Smetany. Všechny nabízené programy vznikly v loňském 
roce 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 nádvoří litomyšlském zámku, mají jedinečnou možnost navštívit Rodný byt B. Smetany. 
Zpřístupněn je vždy hodinu před zahájením představení a o přestávkách. Jednotné snížené vstupné je 20 
Kč.

(Renata Kmošková)

litomyšlská univerzita pro prarodiče a vnoučata

Archeologie s příběhem
květen – říjen 2015

Společný projekt Regionálního muzea v Litomyšli a Městské knihovny Litomyšl (Litomyšlská univerzita 
třetího věku) na podporu mezigeneračního soužití. Cílem projektu je posílení vztahu mezi prarodiči 
a vnoučaty, poznávání historie města zábavnou a praktickou činností a bližší seznámení s reálnou prací 
archeologa.

Celý program je již plně obsazen.

Přehled zbývajících sobotních setkání:

Sobota 5. 9. 2015 od 10 do 13 hodin Archeologická laboratoř – zpracování nálezů, výtvarná dílna
Místo konání: Regionální muzeum v Litomyšli

Sobota 3. 10. 2015 od 10 do 13 hodin Dopsání nálezové zprávy, život ve středověku
Místo konání: Regionální muzeum v Litomyšli

Sobota 10. 10. 2015 Tajný výlet na závěr

Kontaktní osobou za Městskou knihovnu je Iva Pekníková a za RML Renata Kmošková.
(Renata Kmošková)



putovní výstava RML v Žatci

Retrogaming
Počátky osobních počítačů u nás

22. května – 23. srpna 2015
Regionální muzeum v Žatci

Interaktivní výstava historických počítačů zachycuje historii výpočetní 
techniky od počátků po polovinu 90. let 20. století. Největší pozornost je 
věnována počítačovým hrám a domácím počítačům a konzolím z 80. let 
– československým (IQ 151, PMD, Didaktik…) i zahraničním (Apple, 
Amstrad, Atari, Commodore, IBM, Nintendo, Sega, Sinclair…).

Návštěvník se seznámí nejen s velkými herními hity (od Pac-Mana nebo 
Space Invanders přes Prince of Persia po Doom nebo Street Fighter II.), 
ale třeba i s dobovými herními časopisy.

Součástí výstavy je „pařanské doupě“ – herna s historickými počítači, herním automatem i s moderními PC 
s emulátory.

(Petr Chaloupka)

Muzeum roku
Zapojte se do soutěže o nejoblíbenější muzeum!
Od letošního roku je soutěž Gloria musaealis rozšířena o cenu veřejnosti Muzeum roku, které vybírají přímo 
návštěvníci muzeí a galerií svým hlasováním na portále www.do-muzea.cz. Budeme rádi, pokud nás 
podpoříte!

(René Klimeš)

DLOUHODOBÉ PROGRAMY

lektorovaný program

Udělej si vlastní sgrafito!
kdykoli na objednání

Unikátní projekt Regionálního muzea v Litomyšli a Městské galerie 
Litomyšl, při kterém si účastníci kurzu mohou vyrobit vlastní 
renesanční sgrafito, se po dvou letech vrací zpět. V roce 2012 se této 
akce zúčastnilo přes 300 dětí a dospělých.
Každý účastník si vytvoří své vlastní sgrafito. Motivem může být 
jednoduché psaníčkové sgrafito podle připravených šablon, nebo 
složitější motiv vlastní volby. Vyrobené sgrafito uložené ve speciální 
krabici si účastníci odnesou spolu s výučním listem domů.
Termíny a další informace:

 termín kdykoli po předchozím objednání, min. týden předem
 minimální počet 8 účastníků (maximální 20)
 určeno pro dospělé a děti od 5 let
 doba trvání kurzu cca 1,5 – 2 hodiny
 vhodný pracovní oděv
 cena 160 Kč/osobu
 rezervace a další informace: Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz, tel.: 461 615 821

(Hana Klimešová)



Stejný program je připraven i pro školy 
 termín kdykoli po předchozím objednání, min. 

týden předem
 minimální počet 10 účastníků (maximální 25)
 určeno pro studenty a žáky od 8 let
 doba trvání kurzu cca 1,5 hodiny
 vhodný pracovní oděv (zástěra)
 cena 50 Kč/osobu
 rezervace a další informace: Renata Kmošková, 

kmoskova@rml.cz, tel.: 461 611 162, 
461 615 287

(Renata Kmošková)

Daruj zážitek v muzeu

Nevíte čím podarovat své blízké? Wellness pobyty a tandem seskoky padákem nejsou nic pro Vás? 
Objednejte si u nás zážitkový kurz renesančního sgrafita pro dva, rodinu nebo pro skupinu jako 
teambuildingovou aktivitu.

V příjemné atmosféře muzejního ateliéru se seznámíte s výrobou renesančních sgrafit, dozvíte se něco 
o litomyšlském zámku a vlastnoručně si vyrobíte sgrafito do rámečku. Je na Vás, zda ho dále darujete nebo 
si jím vyzdobíte dům či kancelář. Dvouhodinový program si můžete zpříjemnit poslechem vlastní hudby nebo
drobným občerstvením. Zrození Vašeho sgrafita zdokumentujeme a fotografie zašleme!

Kontakt: Regionální muzeum v Litomyšli, Renata Kmošková, tel: 461 611 162, email: kmoskova@rml.cz

Cena pro jednu osobu – dle počtu 
účastníků kurzu:
2 účastníci – 250 Kč/osoba
3–7 účastníků – 200 Kč/osoba
od 8 účastníků – 160 Kč/osoba
maximální počet 20 účastníků na jeden 
kurz

Kurz byl připraven ve spolupráci 
s Městskou galerií Litomyšl.

Regionální muzeum v Litomyšli prošlo v letech 2012–2014 generální 
rekonstrukcí dle projektu arch. Josefa Pleskota. Veřejnosti bylo otevřeno 
17. července 2014. Vedle krátkodobých výstav a dalších programů nabízí 
novou stálou expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti. Expozice 
prezentuje celou řadu unikátních předmětů a také archeologické nálezy 
in situ. Více informací na www.rml.cz.

(René Klimeš)



Otevírací doba – hlavní budova
Út – Ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 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
listopad – březen: zavřeno

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:

Merkur – Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz
Václav Cígler Michal Motyčka – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz
Lektorované programy – Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Udělej si vlastní sgrafito! – Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz (pro školy Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz)
Retrogaming – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@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!




