
Zmatené peníze

putovní výstava

Regionální muzeum v Litomyšli 

(www.rml.cz) nabízí putovní interaktivní numizmatickou výstavu 

o zmatcích ve financích států zapojených do první světové války (nouzovky, 

kolkování, hyperinflace, poukázky ze zajateckých táborů apod.) a o tématech na 

tehdejších platidlech – historii, pověstech, komiksech, humoru a různých 

kuriozitách…

Výstava je zajímavá 

nejen jako připomínka 

stoletého výročí první 

světové války, ale také 

stálou aktuálností témat (hospodářská krize, uprchlíci). Zároveň 

byl při výběru exponátů kladen zvýšený důraz na poutavost a zábavnost, aby 

dokázaly zaujmout i návštěvníky bez zvláštní záliby v numizmatice.

Na výstavě je ke shlédnutí na 

250 papírových platidel z let 

1803 až 1924 (drtivá většina 

z první světové války a let těsně 

po ní). Zastoupeny jsou peníze 

z Rakousko-Uherska, Československa, Polska, Ruska, Itálie, Francie, Černé 

Hory, Rumunska a především Německa.



Součástí výstavy je bohatý doprovodný program –

výtvarná dílna (tvorba vlastní měny), magnetické

skládačky, převlékání do kostýmů (a focení v nich) nebo 

třeba společenské hry.

Výstavu bude možné navštívit v Regionálním muzeu v Litomyšli od

21. listopadu 2015 do 24. ledna 2016.



Obsah výstavy

18 klipů s 250 originály platidel

(9 kusů 50x70 cm, 9 kusů 100x70 cm):

Nouzové peníze

První světová válka

Nouzovky za 1. světové války

Poválečné Československo

Poválečné Rakousko

Poválečné Rusko

Poválečné Polsko

Poválečné Německo

České stopy na německých nouzovkách

Obrázky z německých dějin

Německé regionální dějiny

Pověsti

Komiks (Wilhelm Busch)

Humor

Umění

Hospodářství

Místní zajímavosti

Hyperinflace v Německu



Interaktivní prvky

inspirované první světovou válkou nebo tématy z nouzovek

- Společenská hra Vojíne, nezlob se! – vylepšené Člověče, nezlob se! v životní 

velikosti s bitvami první světové války

- Originální „výchovná“ stolní společenská hra Jak se stát keťasem z prostředí 

zázemí první světové války a černého trhu volně inspirovaná Monopoly

- Historické karetní hry Karnöffel nebo 66

- Šachy pro čtyři hráče



- Kostýmy minnesängera

- Dřeváky

- Focení „v bankovce“

- Magnetická tabule (skládačky, komiksy)

- „Hmatovka“

- Pracovní listy

- Výtvarná dílna s předtištěnými

„polotovary“ bankovek nebo tiskátky

- Lektorovaný doprovodný program –

tavení soch a odlévání mincí 

(z čokolády)

Ostatní

- Průvodcovské texty pro školy i širokou veřejnost (výstava je koncipována jako 

„samoobslužná“, provázet se může, ale nemusí)

- Grafické podklady pro plakát

- Instalační manuál (instalace je 

velice snadná – na všech panelech 

jsou předtištěné miniatury 

platidel)



Rezervace

Kontaktní osoba:

Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz, 605 508 753

Regionální muzeum v Litomyšli

Jiráskova 9

Litomyšl 570 01

info@rml.cz

461 615 287

Volné termíny naleznete na stránce http://www.rml.cz/cs/informace/pro-

muzea/zmatene-penize.html

Půjčovné 15 000 Kč (platí v roce 2016; za tuto cenu je maximální doba půjčení 

tři měsíce).




