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Výstava 

Litomyšl na fotografiích Miroslava Škrdly – 50. a 60. léta 
2. říjen 2022 – 1. leden 2023 
 

Celoživotní vášní Miroslava Škrdly (1923–2016) 
bylo fotografování. Celá desetiletí působil mezi 
místními amatérskými fotografy, účastnil se řady 
soutěží a výstav. Od přelomu 50. a 60. let, kdy 
převzal od Jana Matouška otěže místního 
hlavního fotografa, nechyběl se svým 
fotoaparátem na žádné litomyšlské nebo okolní 
kulturní či společenské události. Velmi důkladně 
dokumentoval rovněž stavební proměny města.  
 
Fotografická pozůstalost uložená v muzeu 
obsahuje desítky tisíc snímků a v následujících 
letech ji chceme výběrově představit veřejnosti 
sérií podzimních výstav. V letošním roce začneme 

nejstaršími snímky z let 1956 až 1969. Litomyšl tehdy vypadala a především žila zcela jinak než 
dnes… 
 
Součástí výstavy bude doprovodný program „Poznej svého souseda“. V případě, že někdo někoho 
na fotografiích pozná, bude mít možnost napsat do tabulek u jednotlivých fotografií jeho jméno 
a případně i krátkou informaci o něm. Stane se tak na chvíli velkým pomocníkem pracovníků 
muzea při katalogizaci této historicky nesmírně cenné a rozsáhlé fotografické pozůstalosti. 
 
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 1. října 2022 od 16 hodin. 

(Veronika Sochůrek) 
 
 
 
 
 



 

Přednáška 

Litomyšlský purkmistr, lékař a historik František Lašek 
– 150. výročí narození a 75. výročí úmrtí 
27. září 2022 
 
V úterý 27. září od 17 hodin proběhne v hlavní budově muzea 
přednáška historika Stanislava Vosyky z Městské galerie Litomyšl 
o MUDr. Františku Laškovi (1872–1947), asi nejvýznamnější postavě 
litomyšlských dějin první poloviny 20. století. Jako řídící primář vedl 
v období 1921–1935 místní nemocnici, psal historické práce o městě 
a v letech 1919–1941 zastával úřad purkmistra čili starosty města. 
Litomyšl se v této době všestranně rozvíjela, na čemž měl František 
Lašek obrovskou zásluhu. 

(Martin Boštík) 
 
 

Akce v Portmoneu 

Jen malá dušička ve vás zbyde! 
čtvrtek 27. října 2022, 17.00 – 21.00 
 

Blíží se období dušiček a konec návštěvnické sezóny 
v Portmoneu, a proto jsme na podzimní prázdniny 
připravili zábavný program pro dětské i dospělé 
návštěvníky. V podvečer na vás čeká čtení Váchalových 
textů s duchařskou tématikou. Malé návštěvníky zase 
strašidelné příběhy a pohádky, kde hlavními hrdiny 
jsou strašidla a upíři. V dílně si vyrobíte vlastního ducha 
a amulet chránící před upíry. Zahrát si můžete 
duchařské hry nebo vás jednoduše necháme zmizet! 
Běžnou prohlídku Portmonea v tento večer nečekejte. 
Strašpytlíci mají vstup pouze drženi za ruku dospělými, 
ostatní na vlastní nebezpečí! 
 

J. Váchal, Píseň o smrti a soudném dni, 1919 
 
Akci jsme pro vás připravili ve spolupráci s Městskou knihovnou Litomyšl. 

(Hana Klimešová) 
 
 

Dílny pro veřejnost v Portmoneu 

Výroba vlastního diáře s young_block 
pátek 4. listopadu od 17 hodin 
 
Ke konci kalendářního roku už si určitě potřebujete 
zapisovat akce a schůzky na rok 2023. Chcete mít originální 
vlastnoručně vyrobený diář? Pak neváhejte a přijďte k nám. 
Pod vedením zkušené lektorky Petry Vogelové, pro kterou 
je ruční výroba bloků a sešitů i každodenním zaměstnáním, 



je výsledek předem zaručen! Kurz totiž probíhá ve spolupráci s firmou young_block z Litomyšle. Na 
dílnu je nutné přihlásit se předem na email klimesova@rml.cz nebo na tel. 777 840 425. Kapacita 
je 8 osob. Kurz je určen pouze pro dospělé. Cena dílny 400 Kč včetně vstupu do expozice. 
Portmoneum bude otevřeno výhradně pro účastníky kurzu. Doba trvání je asi 3 hodiny. 

(Hana Klimešová) 
 
 

Mezinárodní den seniorů 
1. říjen 2022 
 
Milí senioři, v sobotu 1. října, v den vašeho svátku, jsme pro vás připravili po celý den volné vstupy 
do hlavní budovy muzea, Rodného bytu Bedřicha Smetany a Portmonea – Musea Josefa Váchala. 
Těšíme se na vás. 

(Renata Kmošková) 
 
 

Otevírací doba v Portmoneu a Rodném bytě B. Smetany 
 
Milí návštěvníci, dovolujeme si upozornit, že v říjnu máme otevřeno pouze o víkendech – So, Ne: 
9–12 a 13–17 hodin. Otevřeno bude také na státní svátky ve středu 28. září a v pátek 28. října. Od 
listopadu do konce března bude zavřeno, návštěvy lze domluvit pouze po předchozí domluvě pro 
skupiny 10 a více osob. 

(Hana Klimešová) 

 
 

Pronájem a provozování kavárny v budově Regionálního muzea 
v Litomyšli 
 
Regionální muzeum v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení na nájemce a provozovatele kavárny 
v budově muzea (Jiráskova 9, Litomyšl). Termín podání nabídek je do 30. září 2022 do 10.00 hodin. 
Současný nájemce končí 31. 10. 2022. Předpokládaný termín otevření kavárny s novým 
provozovatelem je 1. 11. 2022. Výzvu k podání nabídek a další informace naleznete na webu 
www.rml.cz. 

(René Klimeš) 
 

PROBÍHÁ 

 

Výstava 

Z klidu do pohybu  
Sto let litomyšlské atletiky 
18. září – 13. listopad 2022 
 
Výstava vás provede sto lety života litomyšlské atletiky, během nichž atletický oddíl zažil období 
slávy a úspěchů, ale samozřejmě i roky útlumu činnosti. V litomyšlském lehkoatletickém oddílu, ať 
už pod hlavičkou Sokola, Slovanu nebo TJ Jiskry, vyrostla řada úspěšných sportovců, trenérů 
a činovníků. Mnozí z nich nám na výstavu zapůjčili tolik dokumentů, fotografií, dresů, pohárů 
a medailí, že mohla vzniknout poměrně ucelená výstava o dějinách litomyšlské atletiky i její 
současnosti. 

mailto:klimesova@rml.cz
http://www.rml.cz/


K dlouhé atletické historii patří také pořádání řady 
tradičních závodů, jako je např. Velká cena města 
Litomyšle v hodu diskem žen, nebo legendární Jandíkův 
šestiboj. A pokud vás zajímá, kdo společně s litomyšlskou 
atletikou letos slaví sto let od svého narození, nezbývá 
vám než naši výstavu navštívit. 
 
Záštitu nad výstavou, pořádanou ve spolupráci 
s Atletickým oddílem TJ Jiskra Litomyšl, převzal starosta 
města Litomyšle Daniel Brýdl. 
 
 

Dívky na startu, hřiště SK Litomyšl, 40. léta 20. století 
 
Doprovodný program pro širokou veřejnost: 
Po celou dobu trvání výstavy si můžete přijít prověřit svoji fyzickou zdatnost v kruhovém tréninku, 
vyplnit jednoduchý atletický kvíz, seznámit se s pravidly fair-play nebo shlédnout krátké filmy 
z historie litomyšlské atletiky. Prostě se s námi vydat na cestu „z klidu do pohybu“. 
 
Komentované prohlídky pro veřejnost:  
Komentované prohlídky pro zájemce z řad veřejnosti se uskuteční v úterý 4. října v 15:30 a 18. 
října v 15:30. 
 
Program pro školy: 
Komentované prohlídky se sportovně laděným doprovodným programem pod dohledem lektora 
vám nabízíme po celou výstavu. Rezervace prohlídek u průvodců na čísle 461 615 287 nebo na e-
mailu kmoskova@rml.cz. 
Cílová skupina: Žáci MŠ, ZŠ a studenti SŠ. 
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické 
okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, 
Člověk a zdraví – obor tělesná výchova. 

(Renata Kmošková, Miluše Vopařilová) 
 
 
 
 

Dětská herna 
od 28. května 2022 

 
Vážení a milí návštěvníci, zveme Vás a Vaše děti 
do naší herny. A na co se můžete těšit? Na 
oblíbené hrací koutky, domeček, dřevěnou 
stavebnici, výtvarné tvoření pro malé umělce 
a mnoho dalšího. Na své si přijdou kluci 
i holčičky. Věříme, že návštěva herny pro Vás 
bude příjemným zážitkem a relaxací nejen 
během prohlídky muzea. 
 
Těšíme se na Vás! 

(Renata Kmošková) 
 
 

mailto:kmoskova@rml.cz


 

Výstava v Portmoneu 

Portmoneana – Váchaliana 
10. června – 2. říjen 2022 (prodlouženo!) 
 

Regionální muzeum v Litomyšli, které Váchalovo muzeum spravuje, získalo 
v posledních letech řadu sbírkových předmětů souvisejících s Josefem 
Váchalem, Josefem Portmanem nebo Portmoneem, veřejnost je však 
zatím neměla příležitost zhlédnout. Vystavena bude například Váchalova 
autorská kniha Satanu z roku 1926, model Velké čertovny Portmonea 
a řada grafických listů, tiskařských štočků a exlibris zhotovených Josefem 
Váchalem nebo pro Josefa Portmana. 
 
Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Pardubického kraje 
Roman Línek. K výstavě je vydán reprezentativní katalog výstavy. 
 

 (Hana Klimešová) 
 
 
 
 

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 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 
7. říjen 2022 – 1. leden 2023, Vlastivědné muzeum 
dr. Hostaše v Klatovech 
 
Interaktivní výstava historických počítačů a počítačových her 
– více zde: 
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/retrogaming-
pocatky-osobnich-pocitacu-u-nas-2022-10-07 
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Krvavý román Josefa Váchala 
12. srpen – 31. říjen 2022, Muzeum Benátecka, Benátky nad Jizerou 
 
Výstava je věnována nejznámějšímu tisku Josefa Váchala, který vydal v roce 
1924 v nákladu 17 exemplářů. 
 
 
Informace o putovních výstavách nabízených RML naleznete zde: 
Čtení pod lavici – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/cteni-pod-lavici.html 
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 – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/astronomie.html 
Krvavý román Josefa Váchala – https://www.portmoneum.cz/portmoneum/putovni-vystavy 
 
 
 
 

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 a 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 

 
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: 
 
Archeologie – Mgr. Jana Němcová, 739 031 857, nemcova@rml.cz 
Portmoneum – Mgr. Hana Klimešová, 777 840 425, klimesova@rml.cz 
Lektorované programy – Renata Kmošková, 461 611 162, kmoskova@rml.cz 
Atletika – Mgr. Miluše Vopařilová, 461 611 162, voparilova@rml.cz 
Miroslav Škrdla – MgA. Veronika Sochůrek, sochurek@rml.cz 
Retrogaming / Zmatené peníze / Čtení pod lavici – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz 
František Lašek / Astronomické tradice – PhDr. Martin Boštík, 461 614 626, bostik@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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