Muzeum – místo setkávání

Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

TISKOVÁ ZPRÁVA
20. září 2017

NOVINKY
Mezinárodní den seniorů 1. října 2017
Již třetím rokem připravilo muzeum pro seniory v den jejich svátku malý
dárek. Letos je to volný vstup do Rodného bytu Bedřicha Smetany,
který bude platit po celý den. Děkujeme za Vaši přízeň.
(Renata Kmošková)

malá výstava

Příroda Litomyšlska – skály a lomy
9. říjen 2017 – 8. leden 2018
Od roku 2016 připravuje Regionální muzeum v Litomyšli sérii malých výstav
věnovaných různým přírodním prostředím Litomyšlska. Jako osmé (a poslední)
si mohou návštěvníci prohlédnout rostliny a živočichy typické pro skalní města,
jeskyně, kamenná moře, lomy nebo třeba i lidská obydlí, která některým
živočichům skály nahrazují.
(Petr Chaloupka)

Výběrové řízení na nové zaměstnance
Regionální muzeum v Litomyšli vypisuje výběrové řízení na nové zaměstnance – průvodce. Termín
přihlášek končí 8. 10. 2017. Bližší informace naleznete na http://www.rml.cz/cs/informace/vyberovarizeni.html.
(René Klimeš)

PROBÍHÁ
výstava

Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977
18. září 2017 – 7. leden 2018
V neděli 17. září 2017 v 16 hodin proběhne v muzeu
slavnostní zahájení výstavy věnované motocyklovým
závodům, které v Litomyšli a jejím blízkém okolí
probíhaly v letech 1947–1977. Vedle desítek fotografií,
plakátů a programů zde bude ke spatření i několik
původních závodních strojů. Malé i velké „závodníky“
jistě zaujme doprovodný program. Návštěvnici výstavy
budou moci zhlédnout i krátký film Stanislava Bubeníčka
zachycující průběh závodů v roce 1948.

Závod seniorů v kategorii nad 350 ccm v roce 1948

Start závodu tzv. Morašického okruhu
v kategorii do 250 ccm v roce 1973

(Miluše Vopařilová, Martin Boštík)

výstava

Pivovarnictví v Pardubickém kraji
18. září 2017 – 7. leden 2018
Nejen příznivci zlatavého moku mohou od 18. září navštívit putovní
výstavu Regionálního muzea v Chrudimi nazvanou Pivovarnictví
v Pardubickém kraji. Ta se věnuje pivovarům z celého kraje za
posledních sto let (1913–2013), kdy zde bylo nebo je v činnosti 41
podniků různé velikosti. Výstava je doplněna o aktuální informace
týkající se Litomyšle – o minipivovaru Veselka, založeném v roce 2013,
a o doposud u nás neznámém pivovaru Bajloni, který založili
v Bělehradu v druhé polovině 19. století litomyšlští rodáci a který se stal
jedním ze dvou největších srbských pivovarů.
(Petr Chaloupka)

výstava

Zdeňka Vydrová, architektka
29. září – 12. listopad 2017
Zdeňka Vydrová dlouhodobě působí jako
městská architektka Litomyšle a patří tak ke
klíčovým osobnostem, které stojí za úspěchem
města, coby jednoho z center současné české
architektury. Výstava představí Zdeňku Vydrovou
jako špičkovou urbanistku, ale též jako autorku
řady pozoruhodných novostaveb a rekonstrukcí.
Galerie Pakosta v Litomyšli, foto David Židlický

Ing. arch. Zdeňka Vydrová (nar. 1958) je absolventkou fakulty architektury VUT v Brně. V roce 1991 založila
vlastní ateliér a téhož roku se stala městskou architektkou Litomyšle. Tuto funkci zastává tedy přes čtvrt
století a je tak nejdéle sloužícím městským architektem v České republice.
K jejím stavebním realizacím patří například rekonstrukce Moravské galerie v Brně (2001); v Litomyšli je to
průchod na parkoviště pod zámkem a nověji také Galerie Pakosta, která byla v roce 2015 nominována na
Cenu Klubu Za starou Prahu jako nejlepší architektura v historickém prostředí.
Architektka Vydrová dále působí jako porotce v řadě architektonických soutěží a od minulého roku je také
architektkou města Tišnova. Od roku 1994 externě vyučovala na Fakultě architektury VUT Brno a od roku
2009 vyučuje na Fakultě stavební Ústavu architektury.
V loňském roce získala dvě významná ocenění. Prvním byla Cena Ministra kultury za přínos v oblasti
architektury. Na cenu ji nominovala Česká komora architektů. Komora vyzdvihla zejména důležitou expertní
činnost architektky Vydrové, která se výrazně podepsala na kvalitě vystavěného prostředí v Litomyšli.
Druhým oceněním, které architektka získala spolu s městem Litomyšl, bylo vítězství v soutěži Architekt obci
2016. Cílem soutěže, jejímž vyhlašovatelem je Svaz měst a obcí ČR, je upozornit na nutnost spolupráce
mezi obcemi a architekty, na potřebu najít společnou řeč. Soutěž klade důraz na širší projekty, které mají
dopady na urbanismus a ovlivňují veřejný prostor. Architektka Vydrová zvítězila s projektem „Regulační plán
Mariánské ulice a koncepce úpravy Partyzánské ulice“ v Litomyšli.
Výstava se uskuteční za finanční podpory města Litomyšle.
Výstava je součástí celoměstského projektu oslav Světového dne
architektury ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2017, v Litomyšli již tradičně
nazvaného ArchiMyšl.
(René Klimeš)

Výstava

Historické fotografie Portmonea
(repríza)
12. září – 31. říjen 2017
Výstava snímků pořízených v minulosti v interiéru
i exteriéru Portmonea od dob Josefa Portmana a Josefa
Váchala až do otevření muzea roku 1993. Fotografie
doplňují dobové novinové články k otevření muzea, první
plakát, vstupenky, průvodce a pohlednice vydané
k Portmoneu.
(Hana Klimešová)

Akce

„Z hlíny rovnou do vitríny“
od srpna 2017
Pro návštěvníky muzea a zejména příznivce archeologie
je
ve
vstupním
prostoru
muzea
připravená
„archeovitrína“, kde jsou prezentovány nejnovější nálezy
získané záchrannými výzkumy RML nebo archeologické
nálezy, které do naší sbírky odevzdali náhodní nálezci.
Prvním takto prezentovaným souborem jsou nálezy
z výzkumu v Litomyšli Na Prokopu. Výzkum realizovaný
v červnu 2017 na parcele rodinného domu přinesl doklad
osídlení tohoto prostoru v období eneolitu (pozdní doba
kamenná). Záchranné archeologické výzkumy probíhají
Na Prokopu od roku 2005. Během nich bylo prokopáno
množství objektů sídlištního charakteru (kůlové jámy
a jamky, silo na obilí apod.), ale bez nálezů. Teprve
v roce 2017 se podařilo prozkoumat objekty obsahující
keramiku a štípanou industrii. V blízkosti sídlištní jámy byla nalezena i zrnotěrka na drcení obilí. Proto jsou
tyto nálezy tak významné.
Vstup do vestibulu není zpoplatněn.
(Jana Němcová)

Letní dětská herna pro malé i velké návštěvníky
10. červen – 1. říjen 2017
Vážení a milí návštěvníci, zveme Vás a Vaše děti do naší letní herny. A na co se můžete těšit? Například na
oblíbený muzejní obchod a domeček, „budoár“ pro princezny, „fintírnu“, dřevěné kostky, výtvarné tvoření pro
malé umělce a mnoho dalšího. Na své si přijdou kluci i holčičky. Otevřeno je úterý až pátek 9–12, 13–17
hodin, o víkendech 9–17 hodin. Věříme, že návštěva herny pro Vás bude příjemným zážitkem a relaxací
nejen během prohlídky muzea. Těšíme se na Vás!
(Renata Kmošková)

S nitkou po Trstěnické stezce
duben až říjen 2017
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Litomyšl pokračuje projekt
S nitkou po Trstěnické stezce. V říjnu nás čekají dvě společná
setkání.
14. října se od 9 do 13 hodin opět potkáme v ateliéru muzea. Zde
bude probíhat praktická dílna zaměřená na dokončení tkaní na
příručních stavech a šití výrobků z hotového modrotisku. Ten si
účastníci programu potiskli na začátku měsíce září a obarvený se
vrací zpět ke svým tvůrcům.
21. října nás čeká zakončení programu a tajný výlet.
Program je určen pro přihlášené účastníky. Změna vyhrazena! Těšíme se na společná setkání.
Kontakty:
Renata Kmošková, Regionální muzeum v Litomyšli, kmoskova@rml.cz
Iva Pekníková a Romana Dubjáková, Městská knihovna Litomyšl, peknikova@knihovna.litomysl.cz,
dubjakova@knihovna.litomysl.cz
(Renata Kmošková)

malá výstava

Příroda Litomyšlska – mokřady
11. červenec – 8. říjen 2017
Od roku 2016 připravuje Regionální muzeum v Litomyšli sérii
malých výstav věnovaných různým přírodním prostředím
Litomyšlska. Jako sedmé si mohou návštěvníci prohlédnout
rostliny a živočichy (hmyz, plže, ptáky i savce) typické pro
prameniště, rašeliniště, slatiniště nebo podmáčené louky.
(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
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/informace/pro-navstevniky.html

PUTOVNÍ VÝSTAVY LITOMYŠLSKÉHO MUZEA
Retrogaming
Počátky osobních počítačů u nás
3. říjen – 19. listopad, Opavská kulturní organizace
Interaktivní výstava historických počítačů a počítačových her – více zde:
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/retrogaming-pocatky-osobnich-pocitacu-u-nas2017-10-03

Zmatené peníze
13. září – 30. prosinec 2017, Prachatické muzeum
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-2017-09-13
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.
Otevírací doba – Portmoneum – Museum Josefa Váchala
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. 461 615 821
nebo 734 541 323 nebo na klimesova@rml.cz.
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:
Portmoneum – Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz
Příroda Litomyšlska / Pivovarnictví / Zmatené peníze / Retrogaming – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753,
chaloupka@rml.cz
Motocyklové závody / Astronomické tradice – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz
Zdeňka Vydrová, architektka – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@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)
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!

