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Vážení návštěvníci, 
 
v souladu s usnesením vlády ČR je muzeum od pátku 18. prosince 2020 do odvolání pro veřejnost 
uzavřeno. 
 
Přeji Vám krásné Vánoce a šťastný Nový rok. 
 
René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli 
 
 
 
 

NOVINKY 

 
Adventní neděle v muzeu 

 
Letošní advent je prostě jiný. Bohužel se nemůžeme společně potkávat „naživo“, a tak jsme pro Vás 
připravili virtuální prohlídky po aktuálních výstavách a expozicích muzea. Každou adventní neděli se můžete 
těšit na nový krátký film, který vždy najdete na našich webových stránkách www.rml.cz a na Facebooku. 
 

http://www.rml.cz/


A o čem filmy jsou? 
 
29. 11. 2020: 
Cirkus v Litomyšli 
O aktuální výstavě v muzeu, o životě v cirkuse, světě úžasných vystoupení, dobrodružném cestování po 
světě, ale také o světě plném tvrdé práce. 
 
6. 12. 2020:  
Litomyšlský keramický betlém Ireny Švecové 
Povídání s autorkou o tom, jak unikátní betlém s litomyšlskými osobnostmi vznikal. 
 
13. 12. 2020: 
Putování do Betléma 
O novém interaktivním Malovaném betlému s „návodem“, jak se betlémy správně staví. Na pokladně muzea 
bude v papírové podobě připraven k zakoupení. 
 
20. 12. 2020: 
Faksimile litomyšlského graduálu z roku 1563 
Litomyšlský graduál je nevzácnějším předmětem ve sbírkách našeho muzea. Jeho originál nyní ve stálé 
expozici nahradila velmi zdařilá faksimile. Film představí pozoruhodný proces její náročné výroby tradičními 
postupy užívanými v 16. století. 

(René Klimeš) 
 
 
 

Výstava 

Litomyšlský keramický betlém Ireny Švecové 

3. prosinec 2020 – 10. leden 2021 

 
Celoživotním koníčkem Ireny Švecové je výtvarné 
tvoření. Maluje si pro radost, z čisté potřeby 
ztvárnit nápady, které jí přicházejí na mysl 
a nedovolí ponechat ruce v klidu. Dlouhá léta 
navštěvuje kroužek keramiky pro dospělé při 
Středisku volného času Litomyšl, kde vytvořila 
i Litomyšlský keramický betlém. Jeho součástí je 
řada místních osobností, neustále se rozrůstá 
a dnes dosahuje šířky šesti metrů. 
 
 
Putování do Betléma  
 
Součástí vánoční výstavy je také interaktivní 
vzdělávací Malovaný betlém. Pro muzeum ho 
namaloval litomyšlský rodák Ondřej Moučka. 

V adventním a vánočním čase bude ve 
výstavním sále připraven podstavec, dáliny, 
jednotlivé figury a postupy, jak si betlém 
postavit. Dozvíte se, na které straně u jesliček 
obvykle stojí Marie a na které Josef, kdo jsou to 
darovníčci, kolik je králů a z které strany 
přicházejí k Ježíškovi a mnoho dalšího. 
Součásti výstavy je jednoduchý pracovní list, 
zkoušení lidových zvyků a výtvarné tvoření. 
 
Malovaný betlém bude v letošním roce také 
nově vydán v papírové podobě a připraven 
k zakoupení na pokladně muzea. 
 
Výstava bude otevřena do 10. ledna 2021. 
 

(Veronika Sochůrek, Renata Kmošková) 
 
 
 



 

Výstava 

Báječní dobrodruzi 
počátky archeologie v regionu 

24. leden až 16. květen 2021 

 
Začátky archeologie byly jedním velkým dobrodružstvím. Za 
prvními nálezy a výzkumy stáli různí nadšení amatérští 
badatelé. Díky nim ale romantické představy postupně 
získávaly vědecký základ. Vznikl vědní obor archeologie. 
 
Výstava představí některé z prvních nálezů, osobnosti stojící za 
vznikem archeologie v regionu a různé kuriozity, které jsou 
s těmito počátky neodmyslitelně spjaté. Nebudou chybět ani 
ukázky starších konzervačních a dokumentačních postupů při 
výzkumech. 
 
Na vernisáži, která by měla proběhnout 23. ledna 2021 od 14 
hodin, bude možné shlédnout „Příběh depotu z doby bronzové“. 
Tento příběh o uložení pokladu v době bronzové a jeho 
nalezení badatelem na konci 19. století zahraje Bacrie z.s. 

 
(Jana Němcová) 

 
 
 
 

PROBÍHÁ 

 
 

Výstava 

Cirkus v Litomyšli  
26. květen 2020 – 17. leden 2021 

 
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. 
 
U příležitosti konání výstavy vychází nová kniha Cirkusový svět Stanislava Bubeníčka. 

 
Výstavu, kterou můžete navštívit do 17. ledna 2021, 
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) 

 



 

Dětská herna 

1. červenec 2020 – 17. leden 2021 
 
Vážení a milí návštěvníci, zveme Vás a Vaše děti do naší 
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) 

 
 
Nová kniha 

Cirkusový svět doktora Bubeníčka 

 
U příležitosti konání výstavy Cirkus v Litomyšli vznikla nová 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) 

 
 
 

 

 
DLOUHODOBÉ PROGRAMY 

 
Expozice 

Litomyšl – město kultury a vzdělanosti 
 
Více informací k expozici naleznete zde: 
http://www.rml.cz/cs/muzeum/expozice.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 
 
 
 
 

http://www.rml.cz/cs/muzeum/expozice.html
http://www.rml.cz/cs/informace/pro-navstevniky.html


 

PUTOVNÍ VÝSTAVY LITOMYŠLSKÉHO MUZEA 

 
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 
 

Otevírací doba – Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
  otevřeno od 12. června 2020 

 12. červen – září: Út–Ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00 
říjen: So, Ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00 
 

 
Přístup pro handicapované návštěvníky 
Hlavní budova muzea je plně bezbariérová včetně toalet (vchod z Jiráskovy ulice). 
Rodný byt B. Smetany a Portmoneum – Museum Josefa Váchala nejsou bezbariérové (několik schodů, či převýšení; 
úzké průchody apod.), přístupné jsou pouze s vlastním asistentem. 
 
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: 
 
Betlémy – MgA. Veronika Sochůrek, sochurek@rml.cz 
Archeologie – Mgr. Jana Němcová, 739 031 857, nemcova@rml.cz 
Retrogaming / Zmatené peníze – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz 
Cirkus v Litomyšli / Astronomické tradice – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz 
Portmoneum – Museum Josefa Váchala – Mgr. Hana Klimešová, 777 840 425, klimesova@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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