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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

  

„Muzea by měla ukazovat historii. Nejdůležitější hodnotou je interakce diváka  

s autentickým uměleckým dílem. Obyvatelé daného místa by měli chápat muzeum 

jako své vlastní.“ 

                    

ÚVOD 

 

Rok 2019 byl velice úspěšný. Jsme právem pyšní na úspěšnou nominaci, na zapsání 

Lanškrounského masopustního průvodu jako nemateriálního statku tradiční lidové 

kultury Pardubického kraje. Věnovali jsme se intenzivně sbírkotvorné činnosti, kdy se 

nám v letošním roce podařilo získat ztracené pamětní desky, výrobek zlatnické firmy 

R. E. Langera, sklo a další sbírky. Pokračovali jsme v obnově sbírkového fondu-

barokní truhlice, na jejíž restaurování jsme obdrželi finanční příspěvek z grantů 

Ministerstva kultury a Pardubického kraje a také na restaurování židlí ve stylu 

historismu za laskavého přispění firmy Šplíchal s.r.o. Lanškroun. Podařilo se nám 

vydat vlastivědný sborník Lanškrounsko č. 17, ve které také prezentujeme práce, 

které vznikly v rámci soutěže k 30. výročí sametové revoluce a byly součástí výstavy 

s tématy: Jak jsme žili na Lanškrounsku na konci 80. let 20. století a Sleduj životní 

styl přelomové doby. Zasloužili jsme se také o vznik pamětní desky k tomuto výročí. 

Uspořádali jsme šest sezónních výstav. Nejvíce navštívená byla vánoční výstava děl 

malíře Josefa Lady (2000 návštěvníků), která vznikla na základě zápůjček ze 16 

státních galerií a muzeí i ze soukromých sbírek. Děkujeme za finanční podporu 

tohoto projektu firmám ALEMA Lanškroun, a. s, Schaeffler Production CZ s. r. o. a 

HaS Lanškroun s.r.o.  

Důležitá byla pro nás propagace muzea a města Lanškrouna v médiích – v tisku, 

regionálním zpravodajství OIK TV, v Českém rozhlasu Pardubice – například pořad 

Z věží do podzemí Lanškrouna, v ČT, na Nově a na webových stránkách muzea i na 

dalších turistických portálech a facebooku. Plnili jsme významnou roli při vzdělávání 

a sociální soudržnosti. Opět jsme napomáhali rozvoji cestovního ruchu.  

V letošním roce jsme malovali část galerie, depozitáře (bývalá konírna). Obohatili 

jsme drobný hmotný investiční majetek a také nám bylo převedeno venkovní podium 

stojící na nádvoří zámku. Podařilo se nám získat dvě místnosti v bývalé konírně na 

depozitáře. Podali jsme žádosti o granty na MK a Pardubický kraj. 

Počet pracovníků zůstává stejný, 5 osob včetně uklízečky. 

 

 

PaedDr. Marie Borkovcová  
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FINANČNÍ PROSTŘEDKY 

Příjmy                 rok 2019 rok 2018 

Příspěvek na provoz 

od zřizovatele 

 

 

 

 

           

Příspěvky ze státního 

rozpočtu: 

MK ČR – restaurování 

židlí ve stylu historismu  

z rozpočtu Pardubického 

kraje – restaurování židlí 

ve stylu historismu       

   

 

3 550 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

57 000 Kč 

 

 

37 000 Kč 

 

 

20 000 Kč 

3 500 000 Kč  

  

 

 

 

 

  

55 000 Kč  

  

 

30 000 Kč  

  

  

25 000 Kč   

Sponzorské dary a 

smlouvy o reklamě 

311 400 Kč 

55 000 Kč 

81 000 Kč  

25 000 Kč  

  

Příjmy z vlastní činnosti 23 463 Kč 91 394 Kč  

Příjmy z doplňkové 

činnosti 

25 471 Kč 13 944 Kč  

 

10 000 Kč  

Vstupné celkem 

 

167 050 Kč 117 150 Kč  

Celkem 

 

3 959 384 Kč 3 893 488 Kč  

Další příjmy pro MÚ – 

odvod za komisní prodej 

knih a CD a navracení 

dotace za prodané knihy 

11 0920 Kč 5 615 Kč  
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NÁVŠTĚVNOST MUZEA A DALŠÍCH AKCÍ 

  

 rok 2019 rok 2018 

Celkem návštěvníků 

expozic, výstav a akcí 

7 117 6 149 

Platící: 

Návštěvníci expozic a 

galerie (dospělí, děti 

důchodci) 

2 785  

 

 938 

2 361 

 

 

Školní a hromadné 

výpravy 

1 852 1360 

Neplatící: 

děti do 6 let 

Návštěvníci vernisáží,   

zájezdy z partnerských 

měst a další delegace, děti 

z Dětského domova Dolní 

a Horní Čermné a 

chovanci Anenské 

Studánky, děti ze 

Speciální školy Lanškroun 

Účinkující a ostatní 

Přednášky mimo muzeum 

Dny evropského dědictví  

  1 267 

487 

500 

350 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

  200 

1 850 

370 

870 

  

   

 

 

20 

60 

80    

150 

 

 

300  

Návštěvníci masopustu 1000 1 000 

Vybráno vstupné  

Z toho vstupné dobrovolné 

167 050 Kč 

795 Kč 

 

117 150 Kč 

3 520 Kč  

  

 

 

 

 

SPONZOŘI  

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., ALEMA Lanškroun a.s., Schaeffler Production 

CZ s. r. o., Šplíchal, s.r.o., Krčma Jindřich Venzara, HAS Lanškroun 
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PRACOVNÍCI MUZEA 

 

ŘEDITELKA 

PaedDr. Marie Borkovcová  

Zodpovídá za celkovou odbornou činnost, hospodaření, provoz, koncepci a rozvoj 

instituce – památkového objektu, provádí v muzeu odbornou činnost specializovanou 

na muzejnictví, muzikologii, etnografii a historii – spolupracuje s ostatními subjekty 

v rámci republiky i v zahraničí – ediční, vzdělávací, sbírkotvorné a výstavnické 

činnosti, propagace a spolupráce s médii. Zasluhuje se o bohatou publikační činnost 

muzea, zajišťuje odbornou praxi studentů, odborné konzultace při psaní seminárních 

a diplomových prací. Poskytování průvodcovských služeb v rámci muzea a po 

památkách města. Zajišťuje obnovování tradic ve městě, kulturní a historické akce 

města. 

 

Karel Uhlíř 

Zajišťuje odbornou správu sbírek uložených v depozitáři a odbornou práci s nimi – 

katalogizaci a odborný popis sbírek, realizace výstav a expozic, zabezpečuje také 

tvorbu a správu fotoarchivu, digitalizaci, dále spravuje sklad publikací. Svou 

specializací se zaměřuje na filokartii, archeologii a militaria. Poskytuje průvodcovské 

služby, podílí se na zabezpečení doprovodných etnografických a historických akcí 

muzea. 

 

BcA. Dita Hálová 

Vykonává v muzeu administrativní a asistenční činnosti. Pořizuje evidenci sbírkových 

předmětů včetně systematické evidence do počítače a zajišťuje hlášení přírůstků on-

line do CESu. Podílí se na realizaci výstav po stránce technické, aranžérské a 

výtvarné. Odborně spravuje muzejní knihovnu a vede badatelskou agendu. Provádí 

konzervování sbírkových předmětů. Poskytuje průvodcovské služby i o sobotách a 

nedělích a edukativní činnosti pro školy. Spolupracuje na zabezpečení doprovodných 

etnografických a historických akcí muzea.  

 

Jana Hajzlerová 

Vedení účetnictví a pokladny, daňové přiznání, tvorba rozpočtu a směrnic, 
zabezpečuje prodej publikací, zásobování muzea. Vypracovává přehledy a analýzy 
jednotlivých činností muzea. Evidence publikací, brožur, CD, videokazet, vyřizování 
komisního prodeje, prodeje uměleckých děl v tzv. muzejní prodejně (vstupní hala) a 
prodeje na dobírku. Poskytuje průvodcovské služby.  
 

Libuše Šilarová 

Zajišťuje úklid všech prostor muzea, pomáhá při realizaci výstavní činnosti a akcí 

muzea 
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI MUZEA 

Vedení města Lanškroun, vedoucí odborů a úředníci města, Městská knihovna, 

Kulturní centrum, ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun, TG TISK s.r.o. Lanškroun, 

redakce městských novin a infocentrum, Římskokatolické děkanství – kněz Dr. 

Zbigniew Czendlik, základní a střední školy v Lanškrouně a regionu Lanškrounsko, 

školky, místní spolky, obecní úřady (odborná pomoc, distribuce sborníků a knih), 

lidoví a umělečtí řemeslníci, výtvarníci, Klub sběratelů, Lanškrounský fotoklub, Svaz 

chovatelů drobného zvířectva, Svaz včelařů, místní hudební sbory a hudební 

skupiny, Divadlo Ve středu, Technické služby, Městská policie, Společnost česko-

německého porozumění W. Hensela v Moravské Třebové – vedoucí Irena Kuncová, 

Hřebečské muzeum a archiv v Göppingenu, Fotoateliér paní Jiřiny Strakové, fotograf 

Radek Lepka, Truhlářství Dudycha, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., Soňa 

Uhlířová, Karel Uhlíř sen., akademický sochař Zdeněk Kolářský a jeho syn Petr, Doc. 

Ing. Ladislav Maixner, CSc., Ing. Jiří Kohout, Karel Hrodek, Jiří Vodička, Šimon 

Knápek, Stanislav Vimr, Alena Bukvová, Iveta a Milena Ficnerovy, Miroslav Buřval, 

Libor Černohous a další.  

 

Odborné instituce: Asociace muzeí a galerií (AMG), Východočeské muzeum 

v Pardubicích (oblastní muzeum), muzea a galerie v ČR a v zahraničí 

 

 

BADATELÉ 

Počet                            160      

Badatelské dotazy byly směrovány formou písemných, elektronických či osobních 

návštěv. Pracovníci Městského muzea Lanškroun poskytli během roku konzultace a 

jiné badatelské služby při osobních návštěvách a odpověděli e-mailovou poštou a 

telefonicky na dotazy.  

Jednalo se také o středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří vypracovávali 

seminární, bakalářské a diplomové práce. 

Nejčastější témata:  

Město Lanškroun ve světle archeologie, Městská knihovna Lanškroun, hřebečské 

kroje, mimořádné události a jejich vliv na obyvatelstvo v regionu, fotografie Josefa 

Böhma, Občanské fórum v Lanškrouně, sametová revoluce, šperky firmy R. E. 

Langera, partitury Jindřicha Pravečka, emigrace v 19. století, lichtenštejnský pivovar, 

pomníky na hřbitově, masopust, rodina Schwabova, klávesové nástroje ve sbírkách 

muzea 
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INFORMAČNÍ CENTRUM 

 

Městské muzeum zabezpečuje o sobotách a nedělích v odpoledních hodinách také 

činnosti informačního centra. 

                   

 

ČINNOST PROPAGAČNÍ 

 

Aktualizace webových stránek muzea – www.muzeumlanskroun.cz, turistické portály, 

Facebook 

Pozvánky a plakáty k výstavám a akcím v muzeu, články do Městských novin 

Lanškroun, do regionálního tisku (Orlický deník), 5 plus 2 a turistických novin 

Propagace výstav, akcí a výročí v regionálním zpravodajství OIK TV, propagace 

muzea a města Lanškrouna v médiích – v tisku, Českém rozhlasu Pardubice – pořad 

Z věží do podzemí Lanškrouna  

Pořad o Lanškrouně na VČT: http://vzpravy.cz/porady/na-cestach-pk/na-cestach-

pardubickym-krajem-26-12-2019-18-22 a ještě: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/419236100141009-

odsunute-tradice/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000121204/ 

TV NOVA reportáž  

 

 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

 

Malíř Karel Malich – uspořádání přednášky, promítání filmů, vystavení originálů za 

účasti významných osobností, které se zabývají jeho dílem 

PaedDr. Marie Borkovcová – Po stopách gotiky v Lanškrouně (klášter kanovníků sv. 

Augustina, kostel sv. Václava) pro kavárničku dříve narozených 

Historie kostelů sv. Anny a sv. Maří Magdaleny, náhrobky osobností města 

Lanškrouna – Langertour (potomci emigrantů do Ameriky v 19. století) 

Osobnosti města Lanškrouna u Lanškrounského betlému osobností během 

adventních nedělí 

Karel Uhlíř - Pravěk – archeologické semináře v muzeu pro žáky základních škol  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeumlanskroun.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121204/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121204/
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VÝSTAVNÍ ČINNOST 

 

Stálé expozice: Historie města Lanškrouna a okolí 

Sklářství na pomezí Čech a Moravy 

Pamětní síň hudebního skladatele Jindřicha Pravečka 

Kabinet mincí, medailí a sochařských prací Zdeňka Kolářského 

Císařský pokoj 

ALTAMIRA – keramické plastiky Lubomíra Šilara 

Scénáře sezónních výstav, uspořádání vernisáží s hudebním a dalšími 

doprovodnými programy, instalace sbírkových předmětů a výtvarných děl 

Stěhování sbírek včetně jejich zabalení, výstavního fundusu, přivezení a odvoz 

exponátů 

Upoutávka ke konání 51. ročníku Lanškrounské kopy na barevných fotografiích 

z fotoarchivu muzea – u vchodu do České pošty v Lanškrouně 

 

 

Výstavy a akce Městského muzea Lanškroun v roce 2019   

 

 

19. 1. – 17. 3.  Bohuslav Reynek v Lanškrouně! ve spolupráci  

   s Galerií Zdeněk Sklenář 

   Johana Corrigan -zpěv 

2. 3.           Masopustní průvod a veselice 

30. 3. – 26. 5.  Největší záhady a tajemství světa  

16. 5.   Přednáška a promítání filmů o Karlu Malichovi 

1. 6. – 18. 8.  Martin Sodomka: Jak si postavit knihu  

             (ilustrace k technickým pohádkám) 

             Komo/k/rák. ZUŠ J. Pravečka Lanškroun 

31. 8. – 16. 11. Historie hraček ve spolupráci s Muzeem hraček  

   Rychnov nad Kněžnou    

   Sametová revoluce a historická soutěž 

 7.9.    Dny evropského dědictví (Dům Piano, zámek, kostel  

sv. Václava) 

30. 11. – 26. 1. 2020 Vánoce Josefa Lady  

Lanškrounský smíšený sbor 

Tvůrčí dílny: 1., 8., 15. a 22. 12.   
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

 

Lanškrounsko č. 17, počet stran 56, počet dopisovatelů 11 

Články z oblasti regionalistiky, historie, národopisu, kultury, památkové péče, 

restaurování a umění. Mapuje činnosti muzea za uplynulý rok. Důležitou součástí je 

bohatý obrazový materiál.  

 

 

 

SBÍRKY MĚSTSKÉHO MUZEA 

 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2019       5 368 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných v roce 2019      29    

Z toho získané  darem                        19    

          koupí                         10  

Počet evidenčních předmětů zapůjčených jinému zařízení          14  

Počet evidenčních předmětů vypůjčených od jiných subjektů                 450                     

Počet nakonzervovaných sbírkových předmětů               10   

Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů (barokní truhlice a 6 ks židlí ve stylu 

historismu)                                             7                            

 

Organizace spravuje sbírky a sbírkové předměty ve vlastnictví města na základě 

zákona o ochraně sbírek 122/2000 Sb. a vyhlášky MK ČR pod evidenčním číslem 

MLA/002-04-18/086002 ve vlastnictví města Lanškroun s názvem: Podsbírka 1, jiná - 

souhrnná.  

Ke konci roku byly provedeny inventury části sbírkového fondu tak, aby za 10 let byla 

splněna inventura celého sbírkového fondu. Fyzicky byly zkontrolovány sbírkové 

předměty př. č. 3 231/99 – 3 340/99, 1/ 000- 389/ 2000, 1/ 2001 – 2/ 2001. 

Sbírkové předměty získané darem: 

Hrnek, glazovaná kamenina, Teplicko, po 1910 

Čajová souprava se stříkaným dekorem, porcelán, severní Čechy, 30. léta 20. století 

Likérová souprava, sklo, Novoborsko, 60. léta 20. století 

Likérová souprava, sklo, Novoborsko, 80. léta 20. století 

Mísa hluboká s geometrickým vzorem, lisované sklo, sklárna Josef Inwald, 1930 

Mísa mělká s motivem květiny, lisované sklo, sklárna Josef Inwald, 30. léta 20. století 

Filmové cívky, 8 mm, Lanškroun 1955-1980 

Gynekologické instrumenty, ocel, dřevo, plast, 1950-1983 

Lékařský kufřík, kůže, kov, 30. léta 20. století 

Diplom - jmenování Stanislava Kapouna - lékař, papír, rámováno, 1946 

Karel Komínek: Hospodářské družstvo Lanškroun, akvarel, 1972  

Karel Komínek: Stavba domu na Zborovské ulici, papír, kolorovaná kresba, 2001 

Přehoz na postele, bavlněný batist, síťovaná krajka, okolo 1920 
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Reklamní sada dutinek ROBUR, 2 ks, výrobce Východočeské papírny Lanškroun, 60. 

léta 20. století 

Plaketa jednostranná – malíř Podorlicka Vladimír Plocek, patinovaný laminát, 2018, 

autor Zdeněk Kolářský 

Mikroskop, sklo, kov, plast, 80. léta 20. století 

Soubor loutek dětského divadla, sádra, textil, kov, 70. léta 20. století 

Kříž s plastikou ukřižovaného Ježíše, dřevo, sádra, 1. polovina 20. století  

 

Sbírkové předměty získané koupí:  

Diplom Adalbertu Kölblovi, šlechtici z Geisingu, sametové desky se zlacenými 

aplikacemi, 1886 

Secesní náramek, stříbro, olivín a perlovec, firma R. E. Langer, okolo 1900 

Pamětní deska z Bertholdova pramene, litina, 1900 

Betlém papírový, vyřezávaný na překližce, autor Josef Lada, 2019 

Betlém papírový, autor Josef Lada 

Pamětní deska Franz Jakob Pernikarz, pískovec, 1791 

Váza s podglazurním dekorem, porcelán, DUX Brusel, 60. léta 20. století 

Váza a popelník ručně dekorovaný na glazuře, Royal Dux, Duchcov, návrh Jindřich 

Marek, 60. léta 20. století 

Fotografie členů spořitelního a úvěrového spolku, Dolní Třešňovec, 1926, foto Josef 

Böhm 

Soubor secesního nábytku, dřevo, kov, okolo 1900 

  

 

EVIDENCE SBÍREK 

 

V chronologické evidenci zpracováno 29 sbírkových předmětů 

V systematické (druhostupňové) evidenci zpracováno sbírkových předmětů 1 859. 

Inventarizace byla provedena u 500 sbírkových předmětů. 

 

FOTOARCHIV 

Fotoarchiv muzea obsahuje                                                            36 100        položek 

V roce 2019 bylo zaregistrováno                                                300     nových položek 

Fotoarchiv obsahuje skleněné fotodesky, historické a současné fotografie (portrétní, 

místopisné), plakáty, fotoalba, diapozitivy, dokumentární filmy z let 1947 až 2010, 

černobílé i barevné pohlednice (staré i nové) Lanškrouna  

i Lanškrounska a mapy, projekty, CD souborů, vyhlášky a restaurátorské zprávy. 

Dokumentární soubory obohacujeme průběžně o snímky zachycující urbanistický 

vývoj města, registrujeme nově vydané pohlednice Lanškrouna, plakáty, reklamy 

Pořizování výstřižků z Orlického deníku a ostatních tiskovin 

Fotoarchiv byl doplněn fotografiemi z archivu Josefa Švarce, veterána 2. světové 

války, z Lanškrounské kopy 2019, z kulturních akcí z roku 2019, vernisáží, akcí 

muzea – masopust, městských slavností, adventních trhů, sbírkových předmětů a 

historickými fotografiemi z Východočeských papíren (výrobky, stroje, pracovníci) 
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Digitalizace videofilmů – významné akce města, vernisáže výstav, masopust, 

rekonstrukce objektů. Průběžně je prováděna fotodokumentace stavebního vývoje 

města, která je součástí fotoarchivu. 

 

 

BADATELSKÁ KNIHOVNA 

 

Počet knihovních jednotek                                             2 140             

Počet zakoupených odborných knih                                                  9               

Počet získaných knih darem                                                 35                    

Na základě rozpočtové kapitoly nákupu knih je průběžně doplňována muzejní 

badatelská knihovna. Jedná se o knihovnu volně přístupnou badatelům za účelem 

studia. Knihovna obsahuje oddělení: regionalistika, periodika, encyklopedie, dějiny 

výtvarného umění, české dějiny, světové dějiny, vojenství, geografie, osobnosti, 

etnografie, starožitnosti, fond německé literatury – slovníky a německá beletrie.  

 

ČINNOST ODBORNÁ, vědecko-výzkumná 

 

Příprava scénářů výstav včetně doprovodných textů a popisek, úvodních slov 

k autorským výstavám, výstavám z vlastních sbírek, výtvarného umění, řemesel, 

fotografií, starých pohlednic i víceoborových 

Chronologická, systematická evidence sbírek/ (II. stupeň), uložení sbírek, zajištění 

restaurování sbírek 

Články do Lanškrounska č. 17, Orlického deníku a dalších naučně populárních 

časopisů a sborníků 

Články do Městských novin Lanškroun k uspořádání nových výstav v muzeu 

Odborný dohled nad seminárními, bakalářskými a pracemi 

Vyplnění grantů na MK ČR a Pk  

Průvodcovské činnosti s odborným výkladem po expozicích 

Psaní odborných posudků 

Realizace výstav – práce aranžérské a výtvarné 

Vyplnění výkazu o muzeu – KULT (MK) 14-01 za rok 2018 

Kalendárium výstav 

 

 

 

 

VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI V MUZEU 

 

Rainer Pötz, president Pannonických dechových orchestrů, Thomas Zsivkovits, Ed 

Langer s 12 osobami z Ameriky, potomky emigrantů z regionu v 19. století na 

Středozápad, galerista Zdeněk Sklenář, knihař Jiří Fogl, rodina Horak – prapraneteř 

kardinála F. G. Piffla, rodina Herberta Schmida 

 



12 
 

KULTURNĚ - VÝCHOVNÉ AKCE 

 

Průvodcovství po stálých expozicích a sezónních výstavách v muzeu pro školní 

výpravy a zájezdy, exkurze po památkách města 

Obnovování tradic ve městě 

Masopustní průvod a veselice 2. 3.  

Uspořádání celodenního programu: zabijačkový gulášek pana starosty a sladké 

mámení pana místostarosty – ochutnávka tradičních produktů místních řeznictví ze 

zabijačky – účinkování středověké hudby Elthin, masopustní průvod a jízda 

Bacchusa v kočáře, vystoupení Dechového orchestru Lanškroun,  

Uspořádání průvodu masek, předání klíče od města starostkou, vystoupení 

Lanškrounského smíšeného sboru a Komo/K/ráku ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, 

folklorního souboru Morava, vystoupení skupiny historického šermu Dragers a 

Komediantů na káře, masopustní jarmark 

Dny evropského dědictví 7. 9. 

Oživlá historie aneb lanškrounské památky, jak je neznáme 

Sraz návštěvníků na nádvoří zámku, uvedení divadelní frašky Rozhodnutí z Příběhů 

ze starého Lanškrounska od Josefa Benoniho, odstranění závory s císařským orlem 

u domu Piano, prohlídka kostela sv. Václava a gotické kapitulní síně kláštera (dnes 

obřadní síně) s varhanním koncertem a středověkou kapelou Gnomus, ADOREA- 

šermířsko-divadelní humorně laděné představení z první poloviny 15. století, 

posezení na nádvoří zámku 

 

Adventní tvůrčí dílny - zajištění tvůrčích dílen v muzeu po čtyři adventní neděle: 

výroba vánočních dekorací a korálkových ozdob, výroba kapříka z vrbového proutí, 

zdobení perníčků  

 

ODBORNÉ ČASOPISY A NOVINY 

 

Věstník českých a moravských muzeí, Orlický deník, Městské noviny Lanškroun, 

Schönhengster Jahrbuch, Schönhengster Heimat, časopis Betlémy a betlémáři 

 

 

ÚDRŽBA OBJEKTU – památkového objektu – zámku, galerie (bývalé konírny) 

 

Pravidelné revize (elektrických přístrojů a elektroinstalace, zabezpečovacího a 

kamerového systému, hasicích přístrojů, požární signalizace), údržba stálých expozic 

muzea včetně Pamětní síně Jindřicha Pravečka a Kabinetu mincí, medailí a 

sochařských prací akad. sochaře Zdeňka Kolářského  

Oprava elektroinstalace, EZS a další 

Nákup a převod majetku – vozembouch, snímač teploty a vlhkosti, luxmetr, skříně, 

transportní bedna, osvětlovací tělesa s příslušenstvím na venkovní podium, mobilní 

telefon, mikrovlnná trouba  
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Otevírací doba: celoročně          Vstupné:  

ÚT- PÁ  9.00 – 11.30 13.00 – 16.00      dospělí 60 Kč 

SO – NE         13.00 – 17.00       děti, důchodci 30 Kč 

                            školní výpravy 20 Kč                                             

                       

     

Městské muzeum Lanškroun  

www.muzeumlanskroun.cz 
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Připravované výstavy a akce na rok 2020 

 

11. 1. v 10 hod.  Tříkrálový průvod, klanění u betlému B. Šilara a zpěv koled 

 

8. 2. – 22. 3.  Kamil Lhoták – grafika a kresby 

 

22. 2.   Masopustní průvod a veselice 

 

4. 4. – 31. 5.  Pat a Mat 

              Až po uši v mechu (animace a ilustrace) – Filip Pošivač 

 

14. 5.   Přednáška a promítání filmu Můj život s Guggenheimem 

 

13. 6. – 30. 8. Jiří Winter Neprakta – karikatury a ilustrace 

 

5. 9. – 15. 11. Andrea Stašková – sklo, Ladislav Steininger – dřevěné plastiky a 

reliéfy 

  

6. 9.   Dny evropského dědictví 

  

28. 11. – leden 2021  

Veronika Balcarová – Pohádkové Vánoce 

             Adventní tvůrčí dílny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


