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výstava 

Litomyšl – hlavní město současné české architektury 
1. říjen – 20. listopad 2016 
 

Cílevědomé prosazování kvalitních staveb po roce 1990 
vyneslo desetitisícovou Litomyšl na pozici hlavního města 
soudobé české architektury. Svou tvorbu zde uplatňují 
architekti z Brna (například Zdeněk Fránek, Petr Hrůša, Petr 
Pelčák, Tomáš Rusín a Ivan Wahla, Viktor a Martin Rudišovi, 
Zdeňka Vydrová) i Prahy (Petr Benda, Mikuláš Hulec, Petr 
Keil, Josef Pleskot, Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka) 
i odjinud. Panuje obecná shoda, že mít v Litomyšli svou 
realizaci je pro architekta věcí prestiže a jedná se o svého 
druhu uznání jeho schopností. 
 
 
Krytý plavecký bazén architektonické kanceláře DRNH, 2011 

 
Fenomén současné litomyšlské stavební kultury představí mimořádná výstava, jejímiž autory jsou dva známí 
kritici a popularizátoři moderní architektury. Kurátorem výstavy je výtvarný kritik a spisovatel Petr Volf, který 
mj. působil řadu let v časopise Reflex, architektonického ztvárnění se ujal „sklepák“ David Vávra, jeden 
z otců populárních Šumných měst. Přehlídku obohatí dvě desítky modelů staveb dodaných přímo 
jednotlivými architektonickými kancelářemi. 
 
Výstavu pořádá Město Litomyšl ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli. 
 
Vernisáž se uskuteční v pátek 30. září v 17.00 hodin. 
 
Výstava je součástí celoměstského projektu oslav Světového dne architektury ve 
dnech 30. 9. – 3. 10. 2016, v Litomyšli již tradičně nazvaného ArchiMyšl. 

 
(René Klimeš) 

Mezinárodní den seniorů 
1. říjen 2016 
 
Protože si vážíme Vás, našich seniorů, připravili jsme Vám v našem muzeu opět malý dárek. Tentokrát to 
nebude jen volný vstup do celého muzea, ale ve spolupráci s Městskou policií Litomyšl a ústavem Život 90 
Zruč nad Sázavou bychom Vás rádi blíže seznámili i se službou Tísňové péče pro seniory a zdravotně 
a tělesně postižené občany. Od letošního jara ji můžete využívat také v Litomyšli. Jedná se o projekt v naší 
republice zatím ojedinělý, při kterém jsou staří, nemocní, osamocení nebo postižení občané napojeni 
nepřetržitě po celých 24 hodin na speciální dispečink. Ten jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou 
odbornou pomoc (lékaře, policii, plynaře, elektrikáře, hasiče a další). 
 
Více se o službě dozvíte v muzeu přímo od pracovníků Života 90 a litomyšlských městských strážníků, kteří 
sem za Vámi přijdou. A to v podobě besedy v časech 11,30 a 14,00 hodin nebo po celý den formou 
prezentací, letáků apod. Více informací o službě naleznete na stránkách www.zivot90-zrucns.cz. 
 
Na Vaší návštěvu se těší strážníci Městské policie Litomyšl, zástupci Života 90 Zruč nad Sázavou 
a pracovníci muzea. 

(Renata Kmošková) 



program 

Archeologie nás baví 
10.–25. říjen 2016 
 
V rámci oslavy Mezinárodního dne archeologie, který 
letos připadl na 15. října, připravilo Regionální 
muzeum v Litomyšli pro širokou veřejnost a zejména 
pro příznivce archeologie pestrý program. 
 
 
výstava 

Archeologie nás baví 
10.–25. říjen 2016 
 
Od 10. října budou moci návštěvníci muzea vidět archeologické soubory, které se podařilo získat při 
záchranných výzkumech v okrese Svitavy během posledních pěti let. 
 
 

Mezinárodní den archeologie  
15. říjen 
 
V tento významný den pro Vás bude od 10 hodin před budovou muzea přichystán poutavý program. „Živé 
obrazy“ ze života pravěkých lovců, Keltů, Germánů a snad ještě něco navíc předvede spolek Bacrie o.s. 
(http://www.bacrie.cz/). 
 
 

Seminář pro veřejnost 
24.–25. říjen  
 
Na závěr oslav bude v muzeu probíhat seminář pro veřejnost. Představí se zde archeologové 
z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Formou prezentace Vás seznámí se svojí prácí, např. jak 
probíhá výzkum v historickém jádru města nebo s výsledky experimentální archeologie a detektorové 
prospekce. 
 
Podrobný program bude od 1. 10. 2016 uveden na stránkách Regionálního muzea v Litomyšli (www.rml.cz). 
Srdečně zveme všechny příznivce. Pokud Vás archeologie baví stejně jako nás, přijďte slavit s námi! 
 

(Jana Němcová) 
 
 

suvenýr 

Hrnek s erbem Kostků z Postupic 
 

Regionální muzeum v Litomyšli nabízí repliku 
historického hrnku vyrobenou podle zlomku 
keramické nádoby nalezené při záchranném 
archeologickém výzkumu u Červené věže 
v Litomyšli v roce 2014. 
 
K dispozici jsou dvě velikosti – v měřítku 
1:1 a zmenšená kopie. 
 
Hrnek ležel v zásypu původního hradebního příkopu 
(v hloubce dva metry). „Značka“ na něm, která je 
umístěna mezi okrajem a ouškem, představuje 
erbovní figuru Kostků z Postupic. Jedná se 
o vyobrazení hrábí s pěti hřebíky na gotickém štítě. 
Značka nese shodné znaky jako např. pečetidlo 

Bohuše I. Kostky z Postupic († 1449) nebo kamenný erb na Červené věži. Nádoba opatřená na vnitřní 
straně glazurou je typická pro druhou polovinu 15. století a první polovinu 16. století. Kostkové z Postupic 
drželi Litomyšl v letech 1432 až 1547. Zbudovali zde hrad, předchůdce dnešního zámku, a později nové 
Horní město. Kolem Horního města vystavěli hradební systém, jehož součástí byly zmíněná Červená věž 
i příkop. 

(Jana Němcová) 
 



 
 

divadelní představení a nové vydání knihy 

Martin Boštík: Monstrproces „Stříteský a spol.“, Litomyšl 1950 
Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka 
 

Při příležitosti divadelní rekonstrukce procesu se skupinou „Stříteský a spol.“, 
s níž 11. října 2016 vystoupí ve Smetanově domě studenti pražské právnické 
fakulty (viz http://www.smetanuvdum.cz/predstaveni/113-rekonstrukce-procesu-
rektora-striteskeho-a-spol), vychází třetí, opravené a doplněné vydání publikace, 
která byla jednou z předloh pro uvedenou dramatizaci. 
 
Studie podrobně zpracovává události, které v říjnu 1950 vyvrcholily zasedáním 
Státního soudu, při kterém bylo v litomyšlském Smetanově domě odsouzeno 24 
osob, vesměs studentů místních středních škol, do jejichž čela byl vyšetřovateli 
postaven rektor zdejší piaristické koleje F. A. Stříteský (1912–1989). Konečný 
součet vynesených trestů byl 220,5 let. Kontinuita příběhu je založena na 
svědectvích 15 odsouzených, která jsou v mnoha případech klíčová. Jejich 
výpovědi zpřesňují a doplňují archivní dokumenty. 
 
Publikace, která bude od října v prodeji v muzeu a litomyšlských knihkupectvích, 

je doplněna reprodukcemi dvou výtvarných děl malíře Bohdana Kopeckého. 
(Martin Boštík) 

 
 
 
 
 
 

malá výstava 

Příroda Litomyšlska – jehličnatý les 
4. říjen 2016 – 8. leden 2017  
 
Na rok 2016 připravilo Regionální muzeum v Litomyšli sérii malých výstav 
věnovaných různým přírodním prostředím Litomyšlska. Jako čtvrté si mohou 
návštěvníci prohlédnout rostliny, houby a živočichy (hmyz, ptáky i savce) 
typické pro jehličnatý les. Dozví se např. kdy se v okolí naposledy objevil vlk 
nebo rys. 

(Petr Chaloupka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

výstava 

Patchwork voní barvami 
6. listopad 2016 – 22. leden 2017 
 
V neděli 6. listopadu bude pro veřejnost otevřena výstava patchworkových 
dek, dekorací, quiltů, polštářů, hraček a mnoho dalšího. I letos se můžete 
těšit na šicí dílny pro školy a veřejnost. Termíny dílen budou od listopadu 
zveřejněny na stránkách RML. Na vaší návštěvu se těší členky Spolku 
patchworku Litomyšl a lektorky z muzea. 

(Renata Kmošková) 
 
 
 
 
 



PROBÍHÁ 
 

výstava 

Jiří Sozanský, 1969 Rok zlomu 
12. červen – 2. říjen 2016 

 
V sobotu 11. června v 19 hodin proběhne vernisáž 
výstavy významného českého výtvarníka, která 
představí díla vztahující se k zlomovému roku 1969 
a k Janu Palachovi, jehož mimořádný čin 
sebeobětování autor umělecky zpracovává řadu let. 
 
Sochař a malíř Jiří Sozanský nepřichází do Litomyšle 
poprvé, v letech 1975–1976 zde totiž s restaurátorskou 
skupinou Olbrama Zoubka pracoval na opravě 
zámeckých sgrafit. Kurátorem výstavy, jež se koná pod 
záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela 
Hermana, je doc. Jiří T. Kotalík, CSc. 
 

(Martin Boštík) 
 
 

malá výstava 

Příroda Litomyšlska – rybníky 
5. červenec – 2. říjen 2016  
 
Na rok 2016 připravilo Regionální muzeum v Litomyšli sérii malých výstav 
věnovaných různým přírodním prostředím Litomyšlska. Jako třetí si mohou 
návštěvníci prohlédnout rostliny a živočichy (ryby, měkkýše, ptáky, savce 
i zástupce hmyzu) typické pro rybníky. Seznámí se také s bohatou historií 
zdejšího rybníkářství. 

(Petr Chaloupka) 
 
 

 

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 
 
 
 
Rodný byt Bedřicha Smetany 

Muzicírování s Bedříškem a programy Proč bychom se 
netěšili... a Račte vstoupit 
 
V Rodném bytě Bedřicha Smetany jsou instalovány interaktivní programy Proč 
bychom se netěšili… a Račte vstoupit. Návštěvníci mají také možnost zahrát si 
na 110 let staré pianino Rudolf Kotík zapůjčené firmou PIANOservis Lanškroun. 
Více zde: http://www.rml.cz/cs/muzeum/rodny-byt-bedricha-smetany.html 
 
 
lektorovaný program 

Udělej si vlastní sgrafito! 
 
Kurz, na kterém si mohou účastníci vyrobit vlastní renesanční sgrafito – vhodné 
pro školy, širokou veřejnost i jako dárek (zážitkový poukaz). Více zde: 
http://www.rml.cz/cs/vzdelavaci-programy/pro-verejnost.html (veřejnost) 
http://www.rml.cz/cs/vzdelavaci-programy/pro-skoly.html (školy) 
 



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/novinky/aktualita/permanentky-pro-skoly-2016-01-01 
 

 
 

PUTOVNÍ VÝSTAVY LITOMYŠLSKÉHO MUZEA 
 

 
Retrogaming 
Počátky osobních počítačů u nás 
14. říjen 2016 – 8. leden 2017, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně 
 
Interaktivní výstava historických počítačů a počítačových her – více zde: 
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/retrogaming-2016-10-10 
 
 
 

Zmatené peníze 
29. červenec – 17. říjen 2016, Muzeum Podhradí Buchlovice 

 
Interaktivní numizmatická výstava o zmatcích ve financích států zapojených do první 
světové války s bohatým doprovodným programem – více zde: 
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/zmatene-penize-2016-07-29 

 
 

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–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 
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. 

 
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: 
 
Litomyšl – hlavní město současné české architektury – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz 
Archeologie nás baví – Mgr. Jana Němcová, 739 031 857, nemcova@rml.cz 
Jiří Sozanský / Monstrproces / Astronomické tradice – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz 
Příroda Litomyšlska / Zmatené peníze / Retrogaming – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz 
Lektorované programy / Den seniorů / Patchwork – Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz 
Udělej si vlastní sgrafito! – Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz (pro školy 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! 
 


