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Výstava 

Mechanické betlémy 
28. listopad 2022 až 8. leden 2023 
 
Vánoční výstava mechanických betlémů představuje unikátní pohyblivý a ozvučený Dětenický 
betlém a betlémy ze soukromé sbírky Martina a Jakuba Sochorových. 
 

Nejstarší část Dětenického betléma, která vznikla 
přibližně v polovině 19. století, uchvátila malého Čeňka 
(Vincence) Novotného (1845–1928) natolik, že jej 
v dospělosti nejen rozšířil, ale také rozpohyboval. Po 
druhé světové válce se betlém ztratil. Znovuobjeven byl 
v žalostném stavu, který si vyžádal odbornou pomoc. Na 
záchraně se pak kromě Vojtěcha Jonáše a Kláry Řezáčové 
v letech 2012–2018 podíleli také studenti a pedagogové 
Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. 
K obnově přispěla veřejná sbírka, k níž se během výstavy 

můžete připojit i vy. Na výstavě je prezentován průběh záchrany a obnovy betléma. Dlouhodobě je 
betlém k vidění v Památníku Foersterova rodu v Osenicích u Mladé Boleslavi. 
 
Druhá část výstavy je věnována soukromé rodinné sbírce 
betlémů Martina a Jakuba Sochorových. Sbírání a výroba 
betlémů mají v jejich rodině dlouholetou tradici. Jakubův 
děda Bohuslav Sochor ze Dvora Králové nad Labem je 
sbíral celý život a vytvořil kolekci několika desítek kusů. 
Martin a Jakub Sochorovi na tuto tradici navázali 
a zároveň ji rozšířili o prezentační činnost v podobě 
komentovaných prohlídek a výstav. 
 
Vernisáž výstavy se uskuteční první adventní neděli 27. 
listopadu ve 14 hodin. 
 
Součástí výstavy je doprovodný program v rámci adventních nedělí v muzeu: 
Komentovaná prohlídka – 11. prosince 2022 ve 13 hodin 
Martin a Jakub Sochorovi seznámí návštěvníky se svojí sbírkou betlémů. 
 
Beseda o Dětenickém betlému – 18. prosince 2022 ve 14 hodin 
Znovuobnovení Dětenického betléma představí pravnuk Vincence Novotného Jan Volák, předseda 
spolku Dětenický betlém, z. s., a restaurátoři, kteří se podíleli na jeho záchraně. 

 (Veronika Sochůrek) 



Výstava 

Litomyšlští Židé našima očima 
2. prosinec 2022 – 8. leden 2023 
 

Dne 2. prosince uplyne už 80 let od doby, kdy Litomyšl museli 
opustit místní židovští obyvatelé. Po odjezdu do Pardubic byli 
transportování do koncentračního tábora Terezín a později dál 
do vyhlazovacích táborů. Ze 103 obyvatel jich holocaust přežilo 
jen 14. 
 
Výstava je věnována historii, životům litomyšlských Židů 
i památkám, které po nich zbyly. Není to jen hřbitov a dnes 
zbouraná synagoga, dochovaly se také některé další předměty 
a dokumenty a hlavně pak vybavení ze synagogy. Návštěvníci 
mohou vidět doplňky Tóry – pláštík, korunu, ukazovátko, štít 
a nástavce na Tóru, vypůjčené ze Židovského muzea v Praze, 
které se po 80 letech poprvé vrací do Litomyšle. Zvláště cenným 
exponátem je samotná Tóra, se kterou přijede rabín Bryan Zive 
z Kongregace Shir Ha-Ma'a lot z Irvine v Kalifornii (USA). České 
Tóry byly totiž státem prodány v roce 1964 do Londýna, kde pro 

ně vznikla nadace Memorial Scroll Trust a ta je půjčuje kongregacím po celém světě. Dlouhá léta 
jsme všichni žili v přesvědčení, že Tóra v Irvine je jednou z litomyšlských. Příběh se nám však 
nakonec trochu zamotal. Jak, to se také dozvíte na výstavě. Vzhledem k omezené délce pobytu 
americké návštěvy uvidí návštěvníci tuto Tóru jen na vernisáži 1. prosince a pak do neděle 
4. prosince 2022. Poté ji nahradí Tóra z Poličky, rovněž spojená s židovskou obcí v Litomyšli. 
 
Výstava je pořádána pod záštitou Roberta Řeháka, zvláštního zmocněnce pro holocaust, 
mezináboženský dialog a svobodu vyznání Ministerstva zahraničních věcí ČR, a Daniela Brýdla, 
starosty města Litomyšle. 
Výstava je součástí řady akcí připomínajících 80. výročí deportace Židů z Litomyšle, více na 
www.litomysl.cz. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 1. 12. 2022 od 17 hodin.  
 
Pro školy i veřejnost nabízíme komentované prohlídky po celý den 2. 12. 2022. Pro veřejnost 
budou dále vypsané konkrétní termíny prohlídek bez nutnosti předchozího objednání. Školy se 
mohou objednávat na emailu klimesova@rml.cz. K prohlídce lze využít připravené pracovní listy. 
 

 (Hana Klimešová) 
 

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. 
 

J. Váchal, Píseň o smrti a soudném dni, 1919 
 

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


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! 
 
Akci jsme pro vás připravili ve spolupráci s Městskou knihovnou Litomyšl. 

(Hana Klimešová) 
 

Nová kniha a její slavnostní představení 

Nezouvat, prosím! 
Vyprávění emeritního litomyšlského starosty Miroslava Brýdla 
o jeho životě a moderní architektuře 
 

Ve čtvrtek 17. listopadu v 10 hodin proběhne v Zámeckém 
pivovaru v Litomyšli slavnostní představení autobiografické 
knihy emeritního starosty města Miroslava Brýdla. 
 
Ta se zaměřuje především na období po roce 1989, během 
kterého se Litomyšl stala díky Brýdlovým dlouhodobým 
koncepčním aktivitám evropsky oceňovaným centrem moderní 
české architektury (několik realizací získalo ocenění Grand Prix 
Obce architektů, Stavba roku, International ELCA Trend Award 
či bylo nominováno na cenu Miese van der Rohe). Pojednává 
také o kulturním a společenském rozvoji města, navazování 
spolupráce s evropskými partnery, ekonomické transformaci 
90. let, kontaktech Miroslava Brýdla s umělci a politiky (např. 
o vztahu k Václavu Havlovi, Pavlu Tigridovi či Janu Stráskému), 
jeho působení v roli zástupce hejtmana a radního Pardubického 
kraje a životě na odpočinku. Kniha je zásadním příspěvkem 

k pochopení složitých peripetií společenských proměn, které v naší zemi nastaly po pádu 
komunistické nadvlády. 
 
Miroslav Brýdl je milovník architektury, výtvarného umění, literatury a hudby, ale také nezkrotný 
živel známý svým neotřelým vystupováním. V neposlední řadě je také poutavý vypravěč, který 
dokáže s naprostou upřímností hovořit nejen o svých úspěších, ale i prohrách. 
 
Publikaci graficky zpracoval Jiří Lammel a vydalo ji Regionální muzeum v Litomyšli. Při jejím 
slavnostním představení bude prodávána za speciální cenu 200 Kč. 

(Martin Boštík) 
 
 

Nová kniha  

In monte Oliveti. 
Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století 
 
V roce 2019 pořádalo muzeum výstavu In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské 
v 16. století, která se věnovala především dějinám jednoty bratrské v Litomyšli a také počátkům 
zdejšího knihtisku. Litomyšlská tiskárna stála na dnešním zámeckém návrší, jež tehdy zabíral hrad 
Kostků z Postupic a tzv. Horní město osídlené zejména členy jednoty bratrské. Kromě řady 



unikátních tisků jste na výstavě mohli obdivovat dva 
nepřehlédnutelné artefakty vytvořené pro tuto výstavu. Prvním 
z nich byl velký interaktivní model Litomyšle k roku 1540, který je 
dnes součástí stálé muzejní expozice. Druhým byla replika 
dobového tiskařského lisu financovaná tiskárnou H.R.G. 
 
Právě vydaná publikace vznikla v rámci dlouhodobého výzkumu 
dějin knižní kultury jednoty bratrské, který probíhá v Historickém 
ústavu AV ČR. Její první část shrnuje některé konkrétní výsledky 
tohoto výzkumu (knihtisk v Litomyšli v první polovině 16. století 
a zdejší sbor jednoty bratrské, vznik a dějiny překladu Bible 
kralické, kancionálová tvorba jednoty bratrské), ve druhé části 
katalogově zachycuje většinu exponátů zmíněné výstavy. 
 
Hlavním autorem knihy i výstavy je Mgr. Jiří Just, Th.D., vědecký pracovník v Historickém ústavu AV 
ČR, jež knihu vydal. Lze ji zakoupit i v litomyšlském muzeu. 

(René Klimeš) 

 
 

Archeologické přednášky pro veřejnost 
 
Úterý 22. listopadu, 17:00 
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 
(Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) 
Když mrtví promlouvají aneb Záhadná (nejen) archeologie 
 
Středa 23. listopadu, 17:00 
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 
(Ústav archeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univerzity v Opavě) 
Neolitické sídliště s rondelem v Litomyšli – Nedošíně, nejnovější poznatky 

 
V Regionálním muzeu v Litomyšli proběhne 
22. listopadu pracovní setkání předních odborníků na 
mladší dobu kamennou. Při této příležitosti se rádi 
podělíme také s širokou veřejností o nové poznatky 
z letošní sezóny výzkumu v Nedošíně i o další 
zajímavosti z oboru archeologie. Připravili jsme proto 
pro vás dvě přednášky, na které srdečně zveme. 
 
Hlavní budova Regionálního muzea v Litomyšli, 
přednáškový sál v přízemí, vstupné 40 Kč. 

(Jana Němcová) 
 
 

Setkání odborníků na neolit v Litomyšli  
 
Na konci léta letošního roku opět pokračoval archeologický výzkum v Litomyšli – Nedošíně, na 
kterém Regionální muzeum v Litomyšli spolupracovalo s Ústavem archeologie FPF Slezské 
univerzity v Opavě. V rámci výzkumu, který byl zároveň i praxí studentů, byla realizována sonda 
3/22. Ta byla geodeticky vytyčená opět na základě výsledků magnetometrického měření. Sondou 
se podařilo zachytit pokračování příkopu kruhového útvaru. Ve vnitřním prostoru kruhové stavby 



pak byly identifikovány situace spojené se starší 
neolitickou kulturou s lineární keramikou. Osada této 
kultury zde stála někdy v poslední čtvrtině 6. tisíciletí 
př. n. l. Příkop je pozůstatkem rondelu – 
sociokultovního objektu, který měl více funkcí. Lze 
předpokládat, že právě sem bylo ve druhé čtvrtině 5. 
tisíciletí soustředěno veřejné dění mikroregionu 
několika sousedících zemědělských sídlišť. Podle 
keramiky z výplně příkopu, náležející ještě staršímu 
stupni kultury s vypíchanou keramikou, patří 
nedošínský rondel k nejstarším ve střední Evropě 

a v Čechách je možná nejstarší vůbec. Zajímavé je i vedoucí zastoupení rohovce typu Krumlovský 
les, což je jihomoravská surovina používaná na výrobu štípaných nástrojů. V Čechách je vzácností. 
Tato surovina byla použitá na některé nástroje nalezené ve výplni příkopu. Příkop zde byl poněkud 
hlubší než v úseku, který byl zkoumaný loni a jiný byl i tvar dna, které nebylo ukončeno špicí, ale 
vodorovně. Zdá se, že v tomto úseku byl příkop čištěný častěji. Nalezená keramika i část tzv. 
kopytovitého sekeromlatu předběžně potvrzují loňské datování rondelu. 
 
Tento mimořádný objev samozřejmě zajímá přední odborníky na problematiku daného období, 
a tak jako minulý rok se opět 22. listopadu uskuteční v Regionálním muzeu v Litomyšli jejich 
pracovní setkání. V současnosti probíhá zpracování letošní etapy výzkumu, tedy rozbor 
keramického materiálu, určování suroviny na výrobu nalezených kamenných předmětů. Odebrané 
vzorky jsou připravovány na analýzy. Dochází k digitalizaci terénní dokumentace. 

(Jana Němcová) 
 

Adventní neděle v muzeu 
 
27. listopad, od 14 hodin 
Vernisáž výstavy Mechanické betlémy 
Na vánoční výstavě vám představíme unikátní pohyblivý a ozvučený Dětenický betlém a také 
mechanické betlémy ze soukromé rodinné sbírky Martina a Jakuba Sochorových. 

 
4. prosinec, 13–17 hodin 
Vánoční štola 
Šicí dílna pro veřejnost, na které si jednou z patchworkových rychlotechnik ušijete vánoční štolu – 
ubrus na sváteční stůl. Dílna je určena pro deset švadlenek z řad veřejnosti a je potřeba se na ni 
přihlásit předem (viz zvláštní článek). Dílna bude po celou dobu otevřena široké veřejnosti. Můžete 
se přijít podívat, jak se šije nejen zmiňovaný ubrus, ale také quilt a případně si vytvořit malou 
patchworkovou drobnost. Vše proběhne pod vedením členek Spolku patchworku Litomyšl 
a lektorů z muzea. 



11. prosinec, od 13 hodin 
Komentovaná prohlídka betlémů ze soukromé rodinné sbírky Martina a Jakuba Sochorových 
Martin a Jakub Sochorovi představí svoji sbírku betlémů, které má v jejich rodině dlouholetou 
tradici. Součástí komentované prohlídky budou také ukázky práce řezbářů a informace o výrobních 
postupech. 
 
18. prosinec, od 14 hodin 
Beseda o záchraně Dětenického betlému 
Unikátní pohyblivý Dětenický betlém byl dlouhá léta 
ztracen a znovuobjeven byl v žalostném stavu. Na jeho 
záchraně se podílela i Fakulta restaurování Univerzity 
Pardubice v Litomyšli. Besedy se zúčastní pravnuk 
Vincence Novotného Jan Volák, předseda spolku 
Dětenický betlém, z. s., a restaurátoři, kteří pracovali na 
jeho záchraně. 
 
Adventní programy jsou vhodné pro všechny bez rozdílu věku. Těšíme se na vás. Změna programu 
vyhrazena! 

(Renata Kmošková, Veronika Sochůrek) 
 
 

Šicí dílna pro veřejnost  

Bez ubrusu není stůl – Vánoční štola 
4. prosinec 2022 
 
Šicí dílna pro veřejnost, na které si jednou z patchworkových 
rychlotechnik ušijete vánoční štolu – ubrus na sváteční stůl. 
Dílna je určena pro deset švadlenek z řad veřejnosti a je 
potřeba se na ni přihlásit předem. Dílna bude po celou dobu 
otevřena široké veřejnosti. Vše proběhne pod vedením 
členek Spolku patchworku Litomyšl a lektorů z muzea. 
 
Doba trvání dílny: 13–17 hodin, švadlenky 12.30–17 hodin 
z důvodu přípravy pomůcek před kurzem. 
Cena dílny: 400 Kč, zahrnuje návod na šití, balíček připravených látek k šití a lektory. 
Výběr barevnosti balíčku látek: Barevnou kombinaci balíčku látek s vánočními motivy prosíme 
nahlásit předem při přihlašování na šicí dílnu. 
Vzor 1: zelená, červená, béžová/bílá 
Vzor 2: stříbrná, červená/modrá, béžová/bílá 
Vzor 3: zlatá, červená/modrá, béžová/bílá 
 
Co s sebou: seřízený šicí stroj a základní šicí potřeby, pravítko, nůžky, řezací podložka a řezák, blok 
na poznámky. 
Jak se přihlásit: Na šicí dílnu se prosím přihlaste nejdéle do 18. listopadu 2022. Rezervace 
u průvodců na čísle 461 615 287 nebo na e-mail: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz. Prosíme vás 
o zanechání kontaktu formou e-mailu nebo telefonu pro zaslání upřesňujících informací ke kurzu. 
 
Těšíme se na vás. 

(Renata Kmošková) 
 
 

mailto:info@rml.cz
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Regionální muzeum v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení na nájemce 
a provozovatele kavárny v budově muzea (Jiráskova 9, Litomyšl) 
 
Termín podání nabídek je do 21. listopadu 2022 do 10 hodin. Nejnižší možné nájemné činí 7000 Kč 
měsíčně + energie. Současný nájemce končí 31. 10. 2022. Předpokládaný termín otevření kavárny 
s novým provozovatelem je prosinec 2022. Výzvu k podání nabídek a další informace naleznete na 
www.rml.cz. 

(René Klimeš) 
 
 
 
 

PROBÍHÁ 

 
 

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

(Veronika Sochůrek) 
 
 

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 

http://www.rml.cz/


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. 
 
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“. 
 
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!  
 

POZOR! Z důvodu archeologických přednášek pro veřejnost bude ve dnech 22. až 24. 11. 2022 
dětská herna uzavřena. Omlouváme se vám a děkujeme za pochopení. 

(Renata Kmošková) 
 
 
 
 

mailto:kmoskova@rml.cz


 

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 
 
 

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 
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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 / Židé – 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 / Betlémy – MgA. Veronika Sochůrek, sochurek@rml.cz 
Retrogaming / Zmatené peníze / Čtení pod lavici – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz 
Astronomické tradice / Brýdl – 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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