
Moderní historické 
město Litomyšl vás 
srdečně zve na nevšední 
oslavu Světového dne 
architektury  

Pátek 3. října 
17:00 hodin
zahájení před domem U Rytířů, poté přesun 
do Regionálního muzea v Litomyšli    
Vernisáž výstavy Josef Pleskot
– Cesta (II) *  

19:30 hodin
Kino Sokol Litomyšl
Projekce nového filmu Plán 
popisuje nové projekty v Praze z pohledu 
územního plánování
režie: Benjamin Tuček

22 – 24 hodin
Městský bazén Litomyšl 
Prodloužené večerní koupání    

Sobota 4. října
10:00 hodin
Městská galerie Litomyšl v domě U Rytířů
Cesta Josefa Pleskota nejen Litomyšlí* 
komentovaná prohlídka výstavy s procházkou 
vedená J. Pleskotem

* vstup volný  
** nutná rezervace v IC Litomyšl, v ceně kromě jízdenky také svačina

13:00 hodin
sraz u sochy B. Smetany  
Komentovaná projížďka po stavbách 
moderní architektury v Litomyšli**
komentuje Antonín Dokoupil

14:00 hodin
Regionální muzeum v Litomyšli   
Litomyšlská architektura v první polovině 
20. století aneb Proměna v moderní 
město 
přednáší Anna Šubrtová  

17:00 hodin
Zámecká konírna      
Vernisáž výstavy Soutěž o návrh – 
Domov pro seniory Litomyšl*  
Výstava soutěžních architektonických návrhů 
na výstavbu nového domova pro seniory

18:00 hodin
Zámecká jízdárna 
Na pivo s architekty aneb litomyšlská 
druhá renesance*  
beseda s architekty, možná témata: 
„Revitalizace zámeckého návrší, proměna 
nábřeží řeky Loučná, architektonická soutěž 
na Domov pro seniory Litomyšl, Litomyšlská 
výzva apod.“  
spojeno s křtem knihy Petra Volfa „Litomyšl  
Renesanční město moderní architektury“ 
  
20:00 hodin
Zámecká jízdárna 
Jantarový večírek*  
večerní pohodové posezení ve stylu šansonu – 
zpěvem i hudbou doprovodí Petra Boštíková, 
občerstvení zajištěno 

Neděle 5. října
13.00 hodin
Sraz v zámeckém infocentru
Komentovaná prohlídka zaměřená na his-
torii pivovaru a ostatních hodpodářských 
budov*
provází Eliška Racková z NPÚ Pardubice

14:00 hodin
Regionální muzeum v Litomyšli  
Stavební vývoj zámeckého návrší ve svět-
le nejnovějších poznatků  
Zahájení přednáškového cyklu, který se bude 
věnovat novým zjištěním na základě nedáv-
ných archeologických výzkumů, přednáší Boh-
dan Šeda   

16:00 hodin
sraz před zámeckým IC  
Cesta kolem zámku – památky UNESCO   
kolem dokola nejvýznamnější památky v Lito-
myšli vás provede Pavel Waiser   

17:00 hodin
Kongresový sál zámku Litomyšl
Zámecký areál Litomyšl 15 let na Sezna-
mu UNESCO     
Besedu s Olbramem Zoubkem, emeritním sta-
rostou Miroslavem Brýdlem, starostou Kutné 
Hory Ivo Šancem, Michalem Benešem z MK 
ČR a dalšími, moderuje Pavlína Kvapilová

www.litomysl.cz
www.denarchitektury.cz


