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NOVINKY 
 
 

Letní dětská herna  
24. duben – 30. září 
 
Hola, hola! Léto plné her a koupání opět volá! A zavolalo i na nás, a tak 
jsme pro Vás letošní dětskou hernu v Regionálním muzeu naladili 
prázdninově. Nebudou chybět oblíbené hrací koutky a tvoření pro kluky 
i holky, ale také k létu patřící „vodní radovánky“. Můžete si však přijít 
nejen pohrát, ale i nahlédnout do historie litomyšlské plovárny na malé 
výstavě Přijďte si zaplavat. Dozvíte se, kde se na konci 19. století 
Litomyšlané koupali a také zajímavý příběh vzniku současné plovárny. 
K vidění budou dobové fotografie, malá ukázka plavkové módy a další 
zajímavosti. 

(Renata Kmošková) 
 
 

Zahájení VII. litomyšlské lázeňské sezony 
sobota a neděle 28. a 29. dubna 
 
I letos se muzeum připojí k zahájení další litomyšlské lázeňské sezony bohatým programem pro celou 
rodinu. 

 

Výstava železničních modelů a kolejišť 
 
Ve velkém výstavním sále muzea bude k vidění 
více než desítka kolejišť s do detailu 
propracovanými lokomotivami, vagónky i nádražími. 
Nebudou chybět ani humorně ztvárněné scénky 
v okolí tratí. Jedno kolejiště bude k dispozici dětem 
na hraní. 
 
Výstava bude otevřena v sobotu 28. dubna od 9 do 
19 hodin a v neděli 29. dubna od 9 do 15 hodin. 
Přijďte se pokochat, jste srdečně zváni! 
 
Výstavu pořádá Regionální muzeum v Litomyšli a Společnost přátel železničního modelářství a železnice, 
z.s. 
 
 
 

Udělejte si vlastní sgrafito!  
 
V unikátním programu připraveném ve spolupráci s Městskou galerií 
Litomyšl si může každý pomocí šablon či vlastního návrhu vyrobit své 
vlastní sgrafito – třeba podobné těm z litomyšlského zámku, jemuž je 
letos přesně 450 let. Sgrafito si společně s výučním listem odnesete 
domů. 
 



Výtvarná dílna s lektorem se uskuteční v muzeu v neděli 29. 4. od 10 
hodin. Max. 20 účastníků. Prosíme o přihlášení předem na email pokladna@rml.cz či telefon 461 615 287 do 
29. 4. do 9.00 hod. Cena 160 Kč/osoba. 
 
 
 

Lázeňská pohoda v muzeu 
 
Lázeňskou pohodu si můžete užít nejen na výše uvedených akcích, 
ale i na slunečních terasách pod muzeum, kde budou v sobotu 
k dispozici pro všechny plážová lehátka. Dětem i dospělým vřele 
doporučujeme k návštěvě také letní dětskou hernu s malou 
doprovodnou výstavou k dějinám litomyšlské plovárny. 
 
Otevírací doba hlavní budovy muzea o lázeňském víkendu: 
sobota 28. dubna – 9–19 hod. 
neděle 29. dubna – 9–15 hod. 
(Rodný byt B. Smetany a Portmoneum budou mít standardní otevírací dobu 9–12, 13–17 hod.) 
 
Kdo přijde o lázeňském víkendu oblečený v plavkách, má vstup do hlavní budovy muzea zdarma! 
V rámci soutěže Lázeňské prameny můžete navštívit i Portmoneum – Museum Josefa Váchala, kde na Vás 
bude čekat Pramen Josefa Portmana – lahodný alkoholický Elixír Lázní ducha. 
Další informace k soutěži i Zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezony najdete na www.lazneducha.cz. 

 
(René Klimeš) 

 
 
 
 

Program pro veřejnost 

Oblé řezání v Portmoneu 
28.–29. duben 
5.–6. a 8. květen 
2.–6. červen 
 
V Portmoneu budou od jara do podzimu v uvedených dnech vznikat 
před očima návštěvníků dvě dřevěné plastiky. Ducis z borovice 
lesní, určený na zahradu Portmonea a Sakurová duše z kmene 
třešně, která stávala na ulici 9. května a měla by být připomínkou 
staré, letos vykácené aleje. Každý, kdo projeví zájem, si vyřezávání 
bude moci vyzkoušet pod vedením zkušeného řezbáře Jiřího 
Janočka. Ve výstavním sále Portmonea si můžete prohlédnout 
výstavu Mystika v horách a dřevě ukrytá plastik Jiřího Janočka a 
fotografií Rostislava Bartoně. 
 
Vždy 9–12 a 13–17 hodin. Další termíny: 13.–15. a 27.–29. 
červenec, 17.–19. srpen, 14.–19. září 2018. 
 

(Hana Klimešová) 
 
 
 
 
 
 

Májové svátky v muzeu – máme otevřeno! 
1. a 8. květen 2018, 9–17 hodin 
 
Chystáte se využít volných dní k jarním procházkám a výletům? Přijeďte k nám! V muzeu, Rodném bytě 
Bedřicha Smetany a v Portmoneu – Museu Josefa Váchala na po oba sváteční dny čekají naši průvodci, ale 
především zajímavé expozice a výstavy. Těšíme na Vás! 

(Renata Kmošková) 
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Výstava 

Dioramata, stroječky, 
hračky… 
4. květen – 16. září 
 
Zveme Vás na poutavou výstavu do detailu 
propracovaných dioramat, dobových stroječků 
a hraček tematicky zaměřených na naše 
národní „osmičky“ – události let 1918, 1938 
a 1948. Výstava se uskuteční ve spolupráci 
s Michalem Widenským (Muzeum technických 
hraček). 
Autor výstavy se pokusí pomocí historických předmětů a dioramat přiblížit dnešním lidem období první 
poloviny 20. století. Jeho cílem je připomenout významné osobnosti a hnutí podílející se na budování 
Československa hned po jeho vzniku (prezident T. G. Masaryk, sokolské a skautské hnutí). 
 
Výstava představí i nápadité a kvalitní mechanické hračky našich předků. K nejzajímavějším exponátům 
bude patřit například unikátní historická hračka vyrobená podle limuzíny Škoda Hispano-Suiza, kterou T. 
G. Masaryk obdržel 10. května 1926. Dále historické diorama „T. G. Masaryk v Lánech – květen 1926“ či 
„Železnice skalního města HUSCH-Märklin 1936“. Jedná se o jedinečné elektrifikované dobové kolejiště 
složené výhradně z plechových hraček litvínovské firmy HUSCH (nejvýznamnější československá firma 
vyrábějící hračky v letech 1925–1938) a německé firmy Märklin. 
 
Zajímavostí bude i diorama „Litomyšl město budoucnosti 1910“. Je věnováno nejenom vizionářům 
z Litomyšle se skálopevnou vírou v neomezené možnosti vědy a techniky, ale i našemu nejznámějšímu 
průkopníkovi letectví, aviatikovi Janu Kašparovi. 
 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 3. května v 17 hodin. 

(René Klimeš) 
 
 
Doprovodný program pro školy a školní družiny 

Komentovaná prohlídka výstavy s ukázkami 
pátek 4. května pro objednané školní skupiny 
 
Formou komentované prohlídky s autorem výstavy Michalem Widenským (Muzeum technických hraček) se 
děti podrobněji seznámí s tématem výstavy, unikátními exponáty i dobovými událostmi. Připraveny budou 
ukázky mechanických hraček v pohybu či jízdy dobových modelů vlaků z éry první republiky. Na přání bude 
možné i promítnout historickou technikou staré filmy pro děti od Walta Disneye či „Příjezd prezidenta TGM“. 
 
Cílová skupina: Žáci základních a středních škol, školní družiny. 
Délka programu: Dle časových možností účastníků, 30–45 minut. 
Termín: Pátek 4. května, čas dle domluvy. Prohlídky si prosím rezervujte týden předem – kontakt: Renata 
Kmošková, kmoskova@rml.cz, 461 615 287. 
Vstupné: žáci a studenti na permanentky vstup zdarma, žáci a studenti bez předplacené permanentky dle 
běžného ceníku, učitelé zdarma. 

 (Renata Kmošková) 
 
 

Litomyšlská muzejní noc 
aneb muzea a galerie zahalená tajemstvím noci 
2. červen 
 
Rok se s rokem sešel a muzejní noc je opět tady. Jejím cílem je představit kulturní dědictví netradičním 
způsobem. A co jsme pro Vás letos připravili? Bude to řada výstav se zajímavými doprovodnými programy, 
koncerty, noční prohlídky a další akce, které návštěvníkům nabídnou mimořádné a nečekané zážitky. 
Slavnostní zahájení Litomyšlské muzejní noci proběhne před budovou Regionálního muzea v Litomyšli v 16 
hodin. Od této chvíle až do 23 hodin (a dle programu) budou moci lidé volně vstupovat do expozic institucí, 
které se k projektu připojily. 
 
Muzejní noc zaštiťuje město Litomyšl, Zámecké návrší a Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci 
s dalšími organizacemi ve městě. Podrobný program naleznete na plakátě a dále na webových stránkách 
Regionálního muzea (www.rml.cz) a zúčastněných organizací. Těšíme se na Vás! 

mailto:kmoskova@rml.cz
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Litomyšlská muzejní noc v Portmoneu 
aneb 25. výročí od otevření Musea Josefa Váchala 
2. červen 2018 
 
Dne 26. června 1993 bylo slavnostně otevřeno Portmoneum pro veřejnost. V letošním roce je to již 25 let od 
této události, ale také od založení restaurátorské školy v Litomyšli. Za oběma počiny stál majitel 
nakladatelství Paseka Ladislav Horáček. Výročí 125 let od narození si připomínáme i u Josefa Portmana. 
 
Program jsme připravili pestrý. Po celý den budete mít možnost sledovat rodící se sochu s názvem Ducis 
z kmene borovice na zahradě Portmonea. Můžete se přijít nejen podívat, ale také si sami vyzkoušet, jak jste 
v tomto oboru zruční. Jiří Janočko bude pracovat od 9 do 17 hodin a od 21 do 23 hodin. 
 
Přístupná bude výstava Mystika v horách a dřevě ukrytá fotografa Rostislava Bartoně a řezbáře Jiřího 
Janočka a dále stálá expozice věnovaná Josefu Váchalovi, Josefu Portmanovi a Ladislavu Horáčkovi. V 17 a 
21 hodin proběhne komentovaná prohlídka expozice. Na zahradě budete mít možnost vyslechnout od 18 
hodin koncert litomyšlské kapely Evelyn. 
 
Vrcholem oslav bude představení opraveného a doplněného vydání knihy Josef Portman, knihtiskař 
litomyšlský od Hany Klimešové a hned poté dojde na překvapení večera, určené primárně pro Josefa 
Portmana, ale samozřejmě i pro všechny návštěvníky Váchalova musea. O co se přesně jedná, zatím 
nebudeme prozrazovat. Do noci s vámi pak budeme sdílet nejen zážitky z děl Váchalových a výstavy, ale 
stále vám bude k dispozici i Jiří Janočko. Dveře musea zavíráme ve 23 hodin. 
 
Program v Portmoneu: 
9.00–17.00 Oblé řezání s Jiřím Janočkem 
17.00  komentovaná prohlídka stálé expozice   
18.00–19.00 koncert litomyšlské popové kapely Evelyn 
20.00   představení knihy Josef Portman, knihtiskař litomyšlský 
20.30  překvapení pro Josefa Portmana 
21.00  komentovaná prohlídka stálé expozice  
21.00–23.00  Oblé řezání s Jiřím Janočkem 
 
Od 16 hodin vstup zdarma. 

(Hana Klimešová) 
 
 
 

Výstava 

Za oknem mrazilo srpnové slunce… 
Rok 1968 v Litomyšli a dobový životní styl  
3. červen – 30. září  
 

První část výstavy představí období pražského jara 
a jeho násilné ukončení invazí armád států Varšavské 
smlouvy 21. srpna 1968. Ukáže především unikátní 
snímky místních fotografů Milana Dvořáka, Josefa 
Kuty a Miroslava Škrdly, kteří zachytili dobovou 
společenskou atmosféru i vojenskou techniku 
projíždějící městem. Její součástí bude 
i desetiminutový filmový snímek Zdeňka Chlebouna, 
který zachycuje situaci ve městě v několika 
následujících dnech po invazi. 
 
Druhá část výstavy je věnována životnímu stylu 60. 

let. V pohodlí obývacího pokoje, obklopeni dobovým designem, se můžete přenést do srpna roku 1968. 
Nebo si jen, bez ohledu na politické události, zavzpomínat na „zlatá šedesátá“. 
 
Výstava, jejíž vernisáž začne 2. června v 16.30 hodin, se koná pod záštitou Romana Línka, prvního 
náměstka hejtmana Pardubického kraje. 

(Martin Boštík, Miluše Vopařilová, Renata Kmošková) 
 
 



 

PROBÍHÁ 
 
 
 

Výstava 

Z ATELIÉRŮ 
Unie výtvarných umělců pardubického regionu 
a hostů 
20. duben – 20. květen 
 
V projektu Z ateliérů UVU představí svoji tvorbu z posledních dvou let členové Unie 
výtvarných umělců pardubického regionu, z.s. a jejich hosté. UVU PR je spolkem, 
který sdružuje profesionální výtvarné umělce, jejichž činnost je spjata s výtvarným 
životem Pardubického kraje. Umělecká úroveň tvorby členů je zaručena 
podmínkou vysokoškolského uměleckého vzdělání nebo procesem přijímacího 
řízení podle stanov spolku. V současné době má spolek 22 členů, kteří představují 
širokou škálu výtvarných technik (kresba, malba, grafika, plastika, keramika, sklo, 
šperk i kombinované techniky). Díla se pohybují od realistického ztvárnění až po 
abstrakci (někteří umělci jsou současně členové Klubu konkretistů KK3). 
 
Unie získala prestiž aktivním výstavním životem. Každoročně pořádá společné 
členské výstavy, v minulých letech mimo Pardubice např. na zámku v Nasavrkách, 
v muzeu v Chrasti, v Heřmanově Městci. Členská výstava v Litomyšli bude již třetí 
v pořadí. 
 
Jednotliví výtvarníci samozřejmě hojně vystavují také samostatně a sklízí pozitivní 
ohlasy u odborné i širší kulturní veřejnosti. 

 (René Klimeš) 
 
Doprovodný program pro veřejnost 

Výtvarná dílna pro děti i dospělé 
sobota 12. května 
 
Zveme Vás na tvoření prostorových objektů z různých materiálů inspirované 
výstavou pod vedením Šárky Hrouzkové. 
 
V sobotu 12. 5. se uskuteční dva kurzy, začátky v 9 a ve 13 hodin (trvání tři 
hodiny). 
 
Max. 15 účastníků na kurz. Prosíme o přihlášení předem do 9. 5. na email pokladna@rml.cz či telefon 461 
615 287. VSTUPNÉ ZDARMA! 
 
Výtvarná dílna se uskuteční v rámci celokrajské akce Otevřená muzea a galerie. 

(René Klimeš) 
 
 
 

Výstava v Portmoneu 

Mystika v horách a dřevě ukrytá 
24. březen – 28. říjen 
 
Výstavu fotografa Rostislava Bartoně a sochaře Jiřího 
Janočka propojuje mystika, která se v jejich dílech nezřídka 
objevuje. Vystavené sochařské objekty vytvářel autor přímo 
pro Portmoneum. Nechal se inspirovat místem, ale 
i Váchalovou tvorbou. Josef Portman se u příležitosti 
letošního připomenutí padesáti let od úmrtí konečně dočká 
čerta, kterého si tak přál mít do svého výklenku od Josefa 
Váchala. Atmosféru dokreslí nejen fotografie Šumavy, ale 
i Orlických hor, odkud pochází Rostislav Bartoň. 

 (Hana Klimešová) 
 

pokladna@rml.cz%20


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! 
 
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/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 
3. duben – 8. červenec, Vlastivědné muzeum Jesenicka 
 
Interaktivní výstava historických počítačů a počítačových her – více zde: 
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/retrogaming-pocatky-osobnich-pocitacu-u-nas-
2018-04-03 
 
 
 

Zmatené peníze 
17. duben – 10. červen, Městské muzeum v Jaroměři 

 
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-2017-09-13 
 
 
 
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 
 
 
 

VÝSTAVA V NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU 
 

Litomyšl – hlavní město současné české architektury 
6. duben – 21. říjen, Národní technické muzeum 
 
Reprezentativní výstava Davida Vávry a Petra Volfa s názvem „Litomyšl – hlavní město současné české 
architektury“ představující Litomyšl jako jedno z klíčových center soudobé české architektury, je k vidění 
v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. Výstavu najdete v tzv. Malé galerii u expozice Architektury, 
stavitelství a designu. 
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Výstava měla svoji premiéru v roce 2016 v Regionálním muzeu v Litomyšli – 
v rámci ArchiMyšle – oslavy Světového dne architektury. „Výstava je navržena 
jednoduše, aby se mohla rychle přemísťovat na další místa,“ vysvětluje architekt 
výstavy David Vávra a dodává: „Po konzultaci s Petrem Volfem jsme ji rozdělili 
na tři témata: Veřejný prostor, Rekonstrukce a Novostavby.“ 
 
Součástí výstavy jsou mj. architektonické modely, sekce „Z šuplíku do šuplíku“, 
tedy představení připravovaných projektů a také promítání krátkého dokumentu 
Davida Vávry s názvem „V Litomyšli neměníme směr, jen občas střídáme 
starosty“, který v expozici Architektury Národního technického muzea zůstane 
i po ukončení výstavy. K dispozici je rovněž nový katalog výstavy. 
 
Výstavu pořádá Národní technické muzeum, město Litomyšl a Regionální 
muzeum v Litomyšli. Záštitu výstavy v Praze převzal hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický. 

(René Klimeš) 
 
 
 
 

 
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: 
 
Lázně ducha / Z ateliérů / Dioramata, stroječky, hračky… – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz 
Portmoneum – Mgr. Hana Klimešová, 777 840 425, klimesova@rml.cz 
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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