
Muzeum – místo setkávání 

 

Regionální muzeum v Litomyšli 

zřizované Pardubickým krajem 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

20. leden 2021 

 
 
Vážení návštěvníci, 
 
v souladu s usnesením vlády ČR je muzeum od 18. prosince 2020 pro veřejnost uzavřeno. U nových výstav 
zmíněných níže je uvedeno původně plánované datum jejich zahájení. Prohlédnout si je samozřejmě budete 
moci až po znovuotevření muzeí. 
Doufáme, že už to nebude dlouho trvat a budeme Vás moci u nás znovu přivítat. 
 
René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli 
 
 
 

NOVINKY 

 

Nové webové stránky Portmonea 

Webová prezentace Portmonea – Musea Josefa Váchala v Litomyšli se doposud odehrávala na domovských 
stránkách Regionálního muzea v Litomyšli (www.rml.cz). Portmoneum je ovšem jedinečným objektem 
s nezaměnitelným geniem loci. A proto si zaslouží i vlastní webové stránky, které jsou od začátku roku 2021 
zprovozněny na adrese www.portmoneum.cz. Najdete zde veškeré informace o Portmoneu, o jeho historii, 
majitelích, sbírkách a také eshop s širokou nabídkou publikací. Autorem grafického návrhu webu je Studio 
6.15 ze Zlína. 

(René Klimeš) 
 
 

Nový spot o Portmoneu v Litomyšli a jeho rekonstrukci 
 
V uplynulém roce byla dokončena rekonstrukce Portmonea – Musea Josefa Váchala, jejímž investorem byl 
Pardubický kraj. Muzeum v minulosti už jednou zásadní opravou prošlo, a sice v letech 1991 až 1993. Tehdy 
objekt koupil Ladislav Horáček a opravoval nejen dům, ale hlavně cenné malby Josefa Váchala. Po třiceti 
letech však již budova vykazovala řadu problémů. Kvůli chybějícím základům pod polovinou domu se stavba 
na nestabilním podloží začala rozjíždět a objevovaly se praskliny ve zdech. Jako špatně řešená se ukázala 

http://www.rml.cz/
http://www.portmoneum.cz/


i nedávná oprava střechy. Musely se dodatečně dobetonovat základy, izolovat zdivo proti vlhkosti, stáhnout 
dům ocelovým lanem a předělat střecha. Nové úpravy se dočkala také zahrada. A samozřejmě 

konzervačním zásahem prošly rovněž 
nástěnné malby a nábytek od Josefa 
Váchala. 
 
Protože jedním z našich záměrů  bylo 
zpřístupnění podkroví, probíhaly stavební 
práce i tam. Sondy odhalily velmi špatný stav 
stropních konstrukcí nad přízemím, 
zapříčiněný hašením požáru v roce 1975. 
V podkroví vnikla nová multimediální 
expozice nabízející především unikátní 
videomapping s názvem Josef Váchal – 
Kumštýř boha i ďábla. 
 

V krátkém videu se dozvíte nejen stručnou historii domu, ale především více o opravách a o tom, co vás 
dnes v muzeu čeká. Video můžete zhlédnout na youtube kanále Regionálního muzea v Litomyšli (zde). 
 

(René Klimeš) 
 
 

Výstava 

Báječní dobrodruzi 
počátky archeologie v regionu 

24. leden – 16. květen 2021 

 
Začátky archeologie byly jedním velkým dobrodružstvím. Za 
prvními nálezy a výzkumy stáli různí nadšení amatérští 
badatelé. Díky nim ale romantické představy postupně 
získávaly vědecký základ. Vznikl vědní obor archeologie. 
 
Výstava představí některé z prvních nálezů, osobnosti stojící 
za vznikem archeologie v regionu a různé kuriozity, které jsou 
s těmito počátky neodmyslitelně spjaté. Nebudou chybět ani 
ukázky starších konzervačních a dokumentačních postupů při 
výzkumech. 

 
(Jana Němcová) 

 
 
 

 

Výstava 

Sergej Iščuk: „Mé půlstoletí“ 
7. únor – 18. duben 2021  
 
Výstava obrazů Sergeje Iščuka se koná k životnímu jubileu 
umělce, který i přes své ukrajinské a kozácké kořeny považuje 
město Bedřicha Smetany za svůj skutečný domov. Rozsáhlá 
výstava představí dílo Sergeje Iščuka od jeho tvůrčích počátků 
až po současnost. 
 
V jeho obrazech lze zachytit náměty z rodného Povolží či 
středoasijské motivy. V průběhu let v tvorbě Sergeje Iščuka 
našly zastoupení především zátiší s květinami a ženský akt, 
jelikož ženy sehrávaly v jeho životě vždy významnou roli, 
v dobrém i zlém. Jejich zachycení na plátně je však něžné, 
snové a plné příběhů v pozadí. 
 
Iščukův pohled na svět je vyjádřen malbou. Stejně jako ona je 
i jeho životní názor jasný, pozitivní, otevřený a radostný. Energii 
z jeho obrazů se skrytou symbolikou může načerpat každý. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC6bxyrygNbpWgW4shCzwG8g


Během své tvorby uspořádal Sergej Iščuk několik samostatných i skupinových výstav jak v Rusku, tak 
v České republice a jeho dílo je zastoupeno v mnoha galeriích, muzeích a především v soukromých 
sbírkách. 

(Veronika Sochůrek) 
 
 

Program pro školy, školky, školní družiny… 

Masopust držíme… 
10. – 12. únor 2020 
 
Přijďte s námi slavit masopust – veselé období od Tří 
králů až do začátku postní doby na Popeleční středu. 
Období to plné bujarého veselí, karnevalů, maškarních 
bálů, dobrého jídla, zpěvu a taškařic. Původ masopustu – 
masa půstu, sahá až do 9. století. V muzejním ateliéru se 
žáci seznámí s tímto původně pohanským zvykem a jeho 
tradicí. Dozvědí se, co jíst na „Tučný čtvrtek“, co dělat na 
„Masopustní úterý“, proč říkáme „na Popeleční středu“ a 
mnoho dalšího. Pod vedením muzejních lektorů si poté 
vytvoří masku na maškarní bál, čepici s papírovými růžemi nebo masku kobylky, která nesmí chybět v 
žádném masopustním průvodu. Těšíme se na Vás. Další dílny pro vás připravujeme v měsíci březnu před 
velikonočními svátky. 
 
Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 nebo dle domluvy. 
Vstupné skupiny: MŠ 20 Kč; žáci škol s předplacenou permanentkou 30 Kč pouze za materiál; žáci a 
studenti škol bez předplacené permanentky 40 Kč; učitelé zdarma; v ceně programu je zahrnut materiál na 
tvoření a lektor. 
Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Kompetence k řešení problémů; Kompetence 
komunikativní; Kompetence sociální a personální; Kompetence občanské; Kompetence pracovní.  
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět; Člověk a společnost; Umění a kultura; Člověk a svět práce; 
Doplňující vzdělávací obory. 
 
Rezervace programů na e-mail kmoskova@rml.cz a po znovu otevření muzea u průvodců na telefonu: 
461 615 287. Změna programu vyhrazena! 

(Renata Kmošková) 
 

PROBÍHÁ 

 
Adventní neděle v muzeu 

 
Letošní advent byl prostě jiný. Bohužel jsme se nemohli společně potkávat „naživo“, a tak jsme pro Vás 
připravili virtuální prohlídky po výstavách a expozicích muzea. Krátké filmy najdete na našich webových 
stránkách www.rml.cz a na Facebooku. A o čem filmy jsou? 
 
29. 11. 2020: 
Cirkus v Litomyšli 
O výstavě v muzeu, o životě v cirkuse, světě úžasných vystoupení, dobrodružném cestování po světě, ale 
také o světě plném tvrdé práce. 
 
6. 12. 2020:  
Litomyšlský keramický betlém Ireny Švecové 
Povídání s autorkou o tom, jak unikátní betlém s litomyšlskými osobnostmi vznikal. 
 
13. 12. 2020: 
Putování do Betléma 
O novém interaktivním Malovaném betlému s „návodem“, jak se betlémy správně staví. Na pokladně muzea 
je v papírové podobě připraven k zakoupení. 
 
20. 12. 2020: 
Faksimile litomyšlského graduálu z roku 1563 
Litomyšlský graduál je nevzácnějším předmětem ve sbírkách našeho muzea. Jeho originál nyní ve stálé 
expozici nahradila velmi zdařilá faksimile. Film představuje pozoruhodný proces její náročné výroby 
tradičními postupy užívanými v 16. století. 

(René Klimeš) 

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

 
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 
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 

duben, říjen: So, Ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00 
květen – září: Út–Ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00 
 

Otevírací doba – Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
  otevřeno od 12. června 2020 

 12. červen – září: Út–Ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00 
říjen: So, 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, kmoskova@rml.cz 
Sergej Iščuk – MgA. Veronika Sochůrek, 461 615 287, sochurek@rml.cz 
Retrogaming / Zmatené peníze – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz 
Astronomické tradice – PhDr. Martin Boštík, 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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