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Výstava 

Atelier Štěpán / Doteky 
5. říjen – 3. listopad 2019 
  
„Jsem architekt a hmota a její dotek je pro mne prostředkem tvoření a zkoumání. Dotekem se hmoty uvádějí 
v pohyb, mění se jejich energie, jsou na začátku chemické reakce. Dotek každé dvojice je známkou napětí. 
Nejznámějším dotekem v umění je Michelangelovo stvoření Adama, kdy ukazováčky obou postav – Boha 
Otce a Adama – jsou v poloze přesně před setkáním. Velmi intenzivní přicházející krátký okamžik, ve kterém 
Adam dostane život. 

 
Dotek je spojený s hmatovým vjemem, může být ale i jiný. Třeba milostný, 
emocionální nebo symbolický. Dotek může symbolizovat propojení či akt 
předání, poselství. Třeba pasování na rytíře, kdy se král dotýká svým 
mečem ramene pasovaného hrdiny a tímto dotekem nabývá abstraktní akt 
reálného rozměru – je symbolický a zároveň jasný. Je to akt předání práv 
a povinností, který se letmým dotekem stvrzuje. Totéž můžeme sledovat 
při vkládání rukou při biřmování a kněžských slibech. Předávání, přenos 
a poselství, které se odvíjí nepřetržitě už dvě tisíciletí od Ježíše. Skrývá se 
v něm něco za hranicí hmotné skutečnosti. Dotek má tedy v našem 
vnímání veliký význam, který se z přirozeného přenáší do 
symbolického. I záznam myšlenky, rukou psaný text, vzniká na hrotu tužky 
běžící po papíře. 
 
Dotek je i tématem výstavy ilustrovaný na stavbách – hymnus viva 
a memento mori (chvalozpěv života a pamatuj na smrt).“ 

(Ing. arch. Marek Štěpán) 
  
Kostel sv. Václava v Sazovicích 

 
Výstava představí práci architekta Marka Štěpána a jeho ateliéru, který se specializuje na sakrální 
architekturu. Oceňovaný autor realizoval v Litomyšli rekonstrukci piaristického kostela. K jeho nejznámějším 
dílům patří kostel sv. Václava v Sazovicích, který byl zařazen mezi deset nejlepších staveb na světě za rok 
2017. 
 
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 4. října v 17.00 hodin v prostorách Regionálního muzea 
v Litomyšli. Navštívit výstavu bude možné do 3. listopadu. 

(René Klimeš) 
 
Doprovodný program výstavy Atelier Štěpán / Doteky 

Komentovaná prohlídka výstavy a piaristického kostela 
s architektem Markem Štěpánem 
sobota 5. října v 10.00 hodin 
 
Výstavou a následně piaristickým kostelem Nalezení sv. Kříže v Litomyšli nás provede člověk nejpovolanější 
– architekt Marek Štěpán, autor nedávné celkové obnovy tohoto monumentálního chrámu. 
 
Na komentovanou prohlídku není nutné objednání předem, vstupné zdarma (po zaplacení standardní 
vstupenky na výstavu). 



 
Doprovodný program výstavy Atelier Štěpán / Doteky 

Architektem kostela – výtvarná dílna pro děti 
neděle 6. října ve 14.00 hodin 
  
V neděli 6. října ve 14.00 hodin vás zveme na výtvarný workshop pro děti i dospělé na téma „Architektem 
kostela“. Dílna se uskuteční v autentickém prostředí piaristického kostela Nalezení sv. Kříže pod vedením 
architektky Vandy Štěpánové. Ať jste malí, nebo velcí, přijďte vyzdobit kostel. Chybí nám lustry, sochy, 
obrazy, vitráže, nábytek. A to vše v měřítku 1: 20. 
Na dílnu není nutné objednání předem, vstup volný. Dílna je pořádaná Zámeckým návrším p.o. 
a Regionálním muzeem v Litomyšli. 
  
 
Výstava a její doprovodný program je součástí celoměstského projektu 
oslav Světového dne architektury ve dnech 4. – 7. října 2019, v Litomyšli 
již tradičně nazvaného ArchiMyšl. 
  
  
  
  

(René Klimeš) 

 
 
 

Mezinárodní den seniorů 
1. říjen 2019 
 
Protože si vážíme Vás, našich seniorů, připravili jsme Vám v našem muzeu na 1. říjen malý dárek. V tento 
den máte volný vstup do hlavní budovy Regionálního muzea v Litomyšli zdarma. Těšíme se na Vaši 
návštěvu. 
 

(Renata Kmošková) 

 
 
Program 

Mezinárodní den archeologie 
19. říjen 2019 
 
Přijďte s námi oslavit v sobotu 19. října 2019 od 14 do 16 hodin 
Mezinárodní den archeologie. V dětské herně RML bude 
připraven program pro „malé archeology“. Děti si mohou 
vyzkoušet odkrývání nálezů a jejich dokumentaci. Zahrát si 
archeologické pexeso nebo se pokusit správně časově zařadit 
archeologické nálezy. 
 

(Jana Němcová) 
 
 
 
 
 

Zimní dětská herna v muzeu 
Od 26. října 2019 
 
Oblíbená dětská herna bude opět  otevřena. Nemůžete v zimě 
na hřiště? Nevadí, přijďte si pohrát k nám. Volné hraní 
a tvoření v teple muzejního sálu. Těšíme se na Vás. 
 

(Renata Kmošková) 
 
 
 



PROBÍHÁ 
 

Výstavy 

Litomyšlská entomologie a Fauna na poštovních známkách 
14. září – 24. listopad 2019 

 
V pátek 13. září proběhla v Regionálním muzeu od 17 hodin 
vernisáž dvou výstav. 
 
První z nich – nazvaná Litomyšlská entomologie – seznamuje 
návštěvníky s významnými představiteli této vědy z Litomyšle 
a okolí, z nichž někteří dosáhli celostátního významu a prosluli 
také v zahraničí jako např. František Klapálek. Entomologii se 
však věnovali třeba i cestovatel Josef Kořenský nebo kynolog 
Karel Podhajský. 
 
Vystaveny jsou nejrůznější pomůcky, nutné k provozování této 
záliby, ale především velké množství zajímavých zástupců 
hmyzí říše sbíraných místními entomology; a to z regionu, 

České republiky i z exotických krajin celého světa. 
 
Druhá výstava – Fauna na poštovních známkách – ukazuje výběr poštovních známek ze všech obydlených 
kontinentů, které zobrazují různé živočišné druhy – od hmyzu přes ryby a ptáky až po savce. 
 
Autorem obou výstav, otevřených do 24. listopadu 2019, je Oldřich Pakosta, který 
zájemce z řad veřejnosti osobně provede na komentovaných prohlídkách v neděli 
6. října, v sobotu 26. října a v sobotu 9. listopadu, vždy od 14 hodin. Délka prohlídky 
dle zájmu účastníků. 
 
Školy se mohou objednat na prohlídky s Luborem Urbánkem – alespoň týden 
dopředu – na tel. 461 615 287 nebo 605 508 753 či na email pokladna@rml.cz nebo 
chaloupka@rml.cz. Délka prohlídky dle domluvy. 

(Petr Chaloupka) 
 
 
 
 

Krtkova letní dětská herna 
2. červen – 29. září 2019 
 
Vážení a milí návštěvníci, zveme Vás a Vaše děti do naší letní herny. A na co se 
můžete těšit? Na oblíbené hrací koutky, domeček nejen pro Krtka, jeho putování 
raketou do vesmíru, cestu norou, 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 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) 
 
 
 
 
 

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 
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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 
 
 
 
 

PUTOVNÍ VÝSTAVY LITOMYŠLSKÉHO MUZEA 
 
 

Retrogaming 
Počátky osobních počítačů u nás 
23. květen – 22. září 2019, Oblastní muzeum Praha-východ (Brandýs nad Labem) 
29. říjen 2019 – 12. leden 2020, Technické muzeum v Brně 
 
Interaktivní výstava historických počítačů a počítačových her – více zde: 
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/retrogaming-pocatky-osobnich-pocitacu-u-nas-
2019-05-23 
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/retrogaming-pocatky-osobnich-pocitacu-u-nas-
2019-10-29 
 
 

Zmatené peníze 
29. červen – 29. září 2019, Oblastní muzeum v Chomutově 
17. říjen 2019 – 26. leden 2020, Vlastivědné muzeum v Šumperku 

 
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-2019-06-29 
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/zmatene-penize-2019-10-17 
 
 
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 
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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: 
 
Atelier Štěpán Doteky – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz 
Archeologie  - Mgr. Jana Němcová, 739 031 857, nemcova@rml.cz 
Litomyšlská entomologie / Zmatené peníze / Retrogaming – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz 
Astronomické tradice – PhDr. Martin Boštík, bostik@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! 
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