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NOVINKY 
 
 
 

ZAHÁJENÍ NOVÉ TURISTICKÉ SEZÓNY 
25. březen 2017 
 
Již tradičně se v Litomyšli otevřou památkové objekty a muzea o týden dříve. Budete se tak moci opět 
podívat do Rodného bytu Bedřicha Smetany a nově také do Portmonea – Musea Josefa Váchala. Obě 
expozice budou 25. a 26. 3. otevřeny v 9–12 a 13–17 hod. Víkendová otevírací doba bude platit i v dubnu, 
od května bude otevřeno od úterý do neděle. Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny 
minimálně deseti osob. 
 
 
 

Rodný byt Bedřicha Smetany  
 
Prohlídku stálé expozice Rodného bytu Bedřicha Smetany vám opět zpříjemní oblíbený interaktivní program 
Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit (zařazeno v programu Litomyšlení). Hravou formou se 
můžete blíže seznámit s životem a dílem Bedřicha Smetany. 
 
 
 

Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
 
V závěru loňského roku zakoupil Portmoneum Pardubický kraj od původních majitelek a svěřil jej do péče 
litomyšlského muzea. V zimních měsících proběhly úpravy objektu a instalace nové expozice. Portmoneum 
se nyní otevře prvně pod novým správcem. 
 
Srdečně zveme všechny návštěvníky do nové stálé expozice Váchalova muzea, doplněné o další významné 
muže, kteří s domem bytostně souvisí, Josefa Portmana a Ladislava Horáčka. Dozvíte se více i o domě 
samotném. Čeká na vás také několik překvapení, mj. nová instalace camery obscury Aleše Hvízdala 
a Marka Volfa nebo možnost drobného občerstvení. 
 
 
 
 
 
 

výstava v Portmoneu 

Historické fotografie Portmonea 
25. březen – 21. květen 2017 
 
Výstava snímků pořízených v minulosti v interiéru i exteriéru Portmonea od 
dob Josefa Portmana a Josefa Váchala až do otevření muzea roku 1993.  
 
 

(Hana Klimešová) 

 
 



program pro školy, školky, školní družiny 

Veselé jarní tvoření 
 

Jaro je pro mnohé nejkrásnějším obdobím roku. Příroda se probouzí do 
nového života a lidé si slavením velikonočních svátků připomínají památku 
umučení a zmrtvýchvstání Krista. Velikonoční zvyky i křesťanské tradice 
bychom rádi přiblížili žákům na našich dílnách. Jejich součástí tak bude 
povídání o jaru, čtení známých i méně známých velikonoční koled a říkanek, 
řemeslné a výtvarné tvoření. Letos budeme vyrábět jarní zvykoslovné 
dekorace, Smrtholky či Morany a „tančit“ s folklórním souborem Heblata při 
ZUŠ B. Smetany v Litomyšli. Dále se na Vás těší studenti Zahradnické 
a technické školy v Litomyšli a muzejní lektoři. 
 
Termín: 6.–7. 4. 2017 
Délka programu: max. 90 minut 
Cílová skupina: MŠ, 1.–5. třída ZŠ, školní družiny 
Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 nebo dle domluvy (např. 
hodiny výtvarné výchovy) 

Vstupné skupiny: MŠ 10 Kč; žáci škol s předplacenou permanentkou 20 Kč; žáci škol bez předplacené 
permanentky 40 Kč; učitelé zdarma; v ceně programu je zahrnut materiál na tvoření, návštěva výstavy 
a lektor 
Provázanost s RVP: Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas; Člověk 
a společnost; Umění a kultura – Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Doplňující vzdělávací obory 
Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Kompetence k řešení problémů; Kompetence 
komunikativní; Kompetence sociální a personální; Kompetence občanské; Kompetence pracovní 
 
Rezervace programů u průvodců na čísle 461 615 287 nebo na e-mail: info@rml.cz, 
kmoskova@rml.cz. 

(Renata Kmošková) 
 
 

program pro širokou veřejnost 

Smrt jsme Vám vynesli, nové léto přinesli… 
sobota 8. dubna 2017, 10–16 hodin 
 
Sobotní workshop pro rodiny s dětmi, seniory a širokou veřejnost 
s bohatým programem zaměřeným na poznání velikonočních svátků 
a jejich zvyků. Přijďte nejen řemeslně a výtvarně tvořit, ale také se 
rozloučit se zimou a vynést Moranu z města. Obchůzku se Smrtkou 
předvede ve 14 hodin odpoledne folklórní soubor Heblata. Poté bude 
Smrtholka za zpěvů a tanců se vším špatným, co se během roku 
přihodilo, vynesena z města a vhozena do řeky. Zpátky do města se vrátí 
nové líto s přáním dobré úrody. Přijďte a přidejte se k nám. Těší se na 
Vás folklórní soubor Heblata při ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli 
a lektoři z muzea.  
 
A co budeme tvořit? 
 
Figurky Moran, jarní a zvykoslovné drobnosti pro radost, skleněné prysky 
a další. Ti z Vás, kteří nechtějí tvořit, se mohou přijít jen jarně naladit 
nebo se připojit k průvodu a spolu s námi vynést zimu z města. Začátek 
obchůzky se Smrtkou, spojené s jejím vynesením, je ve 14 hodin 
v ateliéru muzea. 

 
Co potřebujete?  
Dobrou náladu a chuť tvořit. Všechny potřebné pomůcky budou 
připraveny v dílně muzea.  
Tvoření bude přizpůsobeno věku návštěvníků.  
 
Vstupné na dílnu je pro děti 20 Kč a pro dospělé 40 Kč. Ceny za 
tvoření dle materiálů. Těšíme se na vás. Změna programu 
vyhrazena!  
 

(Renata Kmošková) 
 

mailto:info@rml.cz
mailto:kmoskova@rml.cz


malá výstava 

Příroda Litomyšlska – louky a sady 
11. duben – 9. červenec 2017   

 
Od roku 2016 připravuje Regionální muzeum v Litomyšli sérii 
malých výstav věnovaných různým přírodním prostředím 
Litomyšlska. Jako šesté si mohou návštěvníci prohlédnout 
rostliny a živočichy (hmyz, ptáky i savce) typické pro louky, 
sady a zahrady. 

(Petr Chaloupka) 
 
 
 

Lázeňská pohoda v muzeu – sluneční lázně  
sobota 29. dubna 2017  

 
Již tradičně Vás zveme k posezení na našich slunečních 
terasách. Přijďte se občerstvit k muzejnímu pramenu, 
obnovit svoje duševní síly nebo načerpat inspiraci. 
Odměnou Vám bude setkání s muzejním kamelotem. Ten 
bude po celý den prodávat nejnovější kramářské písně 
(reprinty tisků vydávaných Augustovou tiskárnou 
v Litomyšli v letech 1889–1932) za cenu obvyklou – 
2 krejcary. K Vaší pohodě jistě přispěje návštěva hravé 
interaktivní výstavy Imaginárium v Litomyšli či muzejní 
kavárny rócafé s dobrou kávou a raw dorty vlastní výroby. 
 
Hlavní budova muzea bude výjimečně otevřena v 9–
19 hodin. 
 

Svoji duši můžete osvěžit také návštěvou Rodného bytu B. Smetany. Zde jsou připraveny interaktivní 
programy Proč bychom se netěšili, Račte vstoupit a Muzicírování s Bedříškem, které Vás provedou životem 
slavného skladatele. Určitě si nenechte ujít také prohlídku Portmonea – Musea Josefa Váchala s novou 
muzejní expozicí. 

(Renata Kmošková) 
 
 

PROBÍHÁ 
 
 

výstava 

Imaginárium v Litomyšli 
živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců 
do 3. září 2017 
 
Velevážené publikum, dámy a pánové… Regionální 
muzeum v Litomyšli a umělci Matěj Forman, Tereza 
Komárková, Renata a Martin Lhotákovi, Pavel 
Macek, Irena Vodáková, Jana Paulová, Andrea 
a Josef Sodomkovi, Tereza Vostradovská, Veronika 
Podzimková, Barka Zichová, Kamila Spěváčková 
a další přidružení členové Divadla bratří Formanů 
zvou všechny malé i velké dobrodruhy, hračičky, 
objevitele světa i divadelní nadšence a snílky na 
výstavu IMAGINÁRIUM v LITOMYŠLI, živou výstavu 
divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců! 
 
Výstava "IMAGINÁRIUM" oživuje výtvarné objekty, 
loutky, obrázky a divadelní dekorace. Dovednost 
tvůrců však míří jako oko ostrostřelců na hravost 
a představivost návštěvníků výstavy. Do této výstavy smíte vstoupit jako do výtvarné herny, oživlé divadelní 
dekorace nebo laboratoře geniálního vynálezce, který vás nechá objevit krásy a taje světa vašima vlastníma 
očima. 



Po výstavách v Paříži, Trutnově, Plzni, dánském Silkeborgu a na zámku v Kostelci nad Orlicí, doputovalo 
IMAGINÁRIUM a jeho strůjci do muzea v Litomyšli. Instalaci provedli samotní tvůrci ve spolupráci 
s trpělivými zaměstnanci muzea. Světla namířil správným směrem, rozsvítil ale i zhasnul Igor Schmidt. 
Koordinátorem výstavy je Matěj Forman. 
 
Kochat výstavou se můžete až do 3. září, klidně i opakovaně. Popusťte uzdu své fantazii, odložte masku 
dospělých a přijďte se pobavit, pohrát si a žasnout.  

(Hana Klimešová) 
 

představení Divadla bratří Formanů ve Smetanově domě 

Aladin  
20. duben 2017 v 17 hodin 
 
Propojit výstavu Imaginárium v Litomyšli s aktuálním představením Divadla bratří Formanů Aladin se nabízí 
samo. Vždyť výstava je založena na divadelních kulisách, loutkách a výtvarných objektech, které i když již 
svému původnímu účelu neslouží, ožívají s příchodem každého nového návštěvníka. Lidé nyní mají 
jedinečnou příležitost zhlédnout „živou výstavu s herci a loutkami“ ve svém přirozeném prostředí. 
Představení Aladin hostí Smetanův dům a pro návštěvníky výstavy Imaginárium je připraveno malé 
překvapení v podobě dvacetikorunové slevy na vstupném. Sleva je platná pouze při předložení vstupenky 
z výstavy. 
 
Barvitý příběh chlapce Aladina se prolíná s vyprávěním o králi Šahriarovi a statečné a moudré Šeherezádě. 
Před smysly diváka se rozprostírá cizokrajný a dálkou vonící svět putujících nomádů, moudrých vezírů, 
tajuplných míst, zahrad a paláců s bohatstvím mocných vladařů a králů. Dospívající chudý chlapec Aladin 
díky získané kouzelné lampě zázračně zbohatne. S pomocí džina, který splní každé jeho přání, se stane 
majitelem nádherného paláce, do něhož přivádí i svoji novou lásku – princeznu Badralbudur. Štěstí, ke 
kterému mu dopomohla kouzla a moc lampy, se však zdá být prchavé a nejisté. V souboji s mocným 
kouzelníkem, jenž o lampu od začátku příběhu usiluje a hodlá se jí za každou cenu zmocnit, se přeci jen 
musí mladý Aladin nakonec spolehnout na to, co mu žádná kouzla nemohou zajistit – svou odvahu, lásku 
princezny Badralbudur a věrnost malého velblouda, přítele, se kterým se během svého putování potkává. 

 

(foto Irena Vodáková) 
Režie / Matěj FORMAN 
Scénografie, kostýmy, masky a marionety / Josef SODOMKA, Andrea SODOMKOVÁ & Matěj FORMAN 
Hudba / Daniel WUNSCH 
Choreografie / Veronika ŠVÁBOVÁ 
 
Plné vstupné 190 Kč, zlevněné 170 Kč. Vstupenky k dostání on-line na www.smetanuvdum.cz nebo 
prostřednictvím Informačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161. V pokladně Smetanova domu budou 
vstupenky v prodeji pouze hodinu před představením. 

(Hana Klimešová) 
 

Zimní dětská herna 
11. prosinec 2016 – 17. duben 2017 
 
Oblíbená dětská herna pro malé návštěvníky, ale nejen pro ně, se vrací do tepla muzejního sálu. 
Chcete se schovat před mrazem nebo jen příjemně a netradičně prožít čas s Vašimi dětmi či kamarády? 
Jestli ano, tak si pojďte pohrát do naší herny. Nabízí různé aktivity, hry a tvoření. 

(Renata Kmošková) 
 

http://www.smetanuvdum.cz/


malá výstava 

Příroda Litomyšlska – ruderál 
10. leden – 9. duben 2017   

 
Od roku 2016 připravuje Regionální muzeum v Litomyšli 
sérii malých výstav věnovaných různým přírodním 
prostředím Litomyšlska. Jako páté si mohou návštěvníci 
prohlédnout rostliny a živočichy (hmyz, ptáky i savce) 
typické pro ruderál, tj. druhotné, člověkem vytvořené 
prostředí. 

(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 
20. leden – 2. duben 2017, Městské muzeum a galerie ve Svitavách 
14. duben – 9. červenec 2017, Muzeum Sokolov 
 
Interaktivní výstava historických počítačů a počítačových her – více zde: 
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/retrogaming-pocatky-osobnich-pocitacu-u-nas-
2017-01-20 
 

Zmatené peníze 
9. únor – 2. duben 2017, Muzeum Českého ráje v Turnově 

 
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-2017-02-09 
 
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 
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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: 
 
Imaginárium / Portmoneum – Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz 
Příroda Litomyšlska / 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 
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! 
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