
... o Andělských adventních nedělích na Zámeckém návrší v Litomyšli

PROGRAM:
1. neděle

Nesem Vám noviny
V adventním čase se do Litomyšle slétají andělé…

Aby také ne – na emporách 
chrámu Nalezení sv. Kříže 
jich sídlí hned několik. Stali se 
průvodci expozicí sakrálního 
umění Andělé na návrší a v čase 
adventu stráží i desítky betlémů, 
které díky rozsáhlé výstavě zaplní 
celý chrám.

Andělsky krásná je v před-
vánoční době celá Litomyšl.

Zasněžený zámecký areál 
zapsaný na Seznam UNESCO, 
jeden z nejkrásnějších barokních 

chrámů východních  Čech či 
proslulá litomyšlská moderní 
architektura má v zimě vskutku 
slavnostní atmosféru. 

Andělská je v Litomyšli ale 
každá adventní neděle. Zámecké 
návrší v těchto dnech zaplaví 
stovky  světýlek,  vůně   svařáku 
a hudba.  Prostranství  před piari-
stickým chrámem rozsvítí vánoční 
strom a zaplní stylový adventní    
trh    s     regionálními      výrobky 
i živými zvířaty. 

Už od rána startuje na 
Andělském pódiu mara-
ton koncertů. Sledovat ho 
můžete například z pose- 
zení u otevřeného ohně, na 
kterém si během poslechu 
lze upéct speciální pochoutku 
- Andělník. 

S celou rodinou sem 
můžete vyrazit nejen na 
punč, ale také na loutková 
divadla,  koncerty,  výtvarné 
a řemeslné dílny. 

Všichni andělé ze zámeckého 
návrší spojili své síly, abyste 
si letošní adventní neděle uži-
li naplno! Zajímavé aktivity 
jsou tak pro vás přichystány 
v chrámu Nalezení sv. Kříže, 
Nové městské síni, regionál-
ním muzeu, Zámeckém info-
centru i zámeckém sklepení.  
Rádi bychom všechny aktivní  
návštěvníky odměnili za je-
jich přízeň. V každém z výše 
zmíněných míst si tak můžete 
vyzvednout herní kartu a vy-
dat se na andělské putování po  
zámeckém    návrší.    Za     je-
dnotlivé aktivity budete získá-
vat   razítka.  Jakmile   budou 
na vaší kartě alespoň tři, je tře-
ba na návrší během adventních 
nedělí  vyhledat  naši  Andělku 
a kartu jí odevzdat. 

Každý úspěšný poutník získá 
malou odměnu a jeho karta 
bude zařazena  do   slosování 
o hodnotné ceny, které proběh-
ne na Andělském pódiu vždy 
před koncertem hlavní kapely. 
Razítka můžete sesbírat během 
jedné adventní neděle, nebo 
si putování rozložit na více 
nedělních odpolední. Soutěžit 
můžete také opakovaně, neboť 
každou neděli pro vás chy-
stáme jiný zajímavý program. 

Andělčino putování

10.00
10.30
10.30

11.15

13.00

13.00

14.00
14.30

15.00

15.30

15.50

16.00
17.00

17.30

Cabelles – kapela GAJ / Andělské pódium
Vánoční zpívánky / Nová městská síň 
Komentovaná prohlídka piaristického 
chrámu Nalezení sv. Kříže 
Taneční kroužek Hýbeme se s hudbou 
a hudební vystoupení žáků ZŠ U Školek / 
Andělské pódium 
Ekumenické setkání litomyšlských církví 
spojené se zapálením 1. adventní svíce / 
chrám Nalezení sv. Kříže 
Andělka čte pohádky – čtení s výtvarnou 
dílnou / Nová městská síň
Xilt / Andělské pódium
Jak se Honza učil bát - Boučkovo loutkové 
divadlo BOĎI Jaroměř / Nová městská síň
Vernisáž výstavy historických i současných 
betlémů / chrám Nalezení sv. Kříže
Kouzlo křesťanských Vánoc – komentovaná 
prohlídka expozicí Andělé na návrší / chrám 
Nalezení sv. Kříže
Vyhlášení soutěže Andělčino putování / 
Andělské pódium
Jablkoň – 1. část koncertu / Andělské pódium
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
s Koledovým videomappingem na průčelí 
zámeckého pivovaru - vystoupí pěvecké
sbory ZUŠ B. Smetany Kvítek a Lilium / 
zámecké návrší
Jablkoň – 2. část koncertu / Andělské pódium

3. 12. 2017

2. neděle 10. 12. 2017
10.00
11.00

10.30

10.30

13.00

13.00

14.00
14.30

15.00

15.30
16.55

17.00

ZUŠ Bystré / Andělské pódium
Školní pěvecký sbor Lubenika / 
Andělské pódium
Vánoční zpívánky - hudební dílna pro děti / 
Nová městská síň
Komentovaná prohlídka piaristického 
chrámu Nalezení sv. Kříže 
Zapálení 2. adventní svíce, sváteční slovo 
Daniela Kvasničky / chrám Nalezení sv. Kříže
Andělka čte pohádky – čtení s výtvarnou 
dílnou / Nová městská síň
Jana a Iva Věnečkovy / Andělské pódium
O perníkové chaloupce – loutkové divadlo 
Kozlík / Nová městská síň
Kouzlo křesťanských Vánoc - komentovaná 
prohlídka expozice Andělé na návrší / 
chrám Nalezení sv. Kříže
Four in Van / Andělské pódium
Vyhlášení soutěže Andělčino putování / 
Andělské pódium
Marien / Andělské pódium

Chrám Nalezení sv.  Kříže - 
barokní perla východních Čech 
se pro vás otevírá také v době 
adventní a vánoční. Kromě 
velké výstavy betlémů nabízí 
unikátní expozici sakrálního 
umění, moderní výtvarné in-
stalace nebo andělskou vyhlíd-
ku, z níž můžete s nadhledem 
sledovat dění kolem vánočního 
stromu a celou Litomyšl přitom 
budete mít jako na dlani. 

Chrám plný andělů

Čerti v čele s Luciferem, 
andělé a sv. Mikuláš budou 
malé nezbedníky bavit během 
padesátky představení. V rám-
ci patnácti minutové prohlíd-
ky pekelných slují zámeckého 
sklepení čekají na hříšné duše 
různé nástrahy. Pokud ale 
budou upřímně litovat svých 
hříchů, dostanou druhou šanci, 
aby  na  povrchu   zemském své 
chyby napravily. 

On-line rezervace a nákup vstu-
penek na www.smetanuvdum.cz. 
Zámecké sklepení  naleznete   
v  moci pekelné od 2. 12. 2017 
do 5. 12. 2017

Z á m e c k é  s k l e p e n í 
v  m o c i  p e k e l n é

Od adventu 
po Tři krále

Hudební nadílka pod vánoční strom

Pod vánoční stromeček na 
Zámeckém  návrší   si  trochu 
s předstihem nadělíme nejednu 
hudební  perličku.  Andělské 
pódium po všechny adventní

Letošní žhavá novinka. Přijďte 
si sami upéct a ochutnat tuto 
jedinečnou litomyšlskou adventní 
specialitu. 
Po   všechny   adventní  neděle 
ve stánku na Zámeckém návrší.

Andělník

Desítky betlémů vyrobených 
ze dřeva, papíru, kukuřičného 
šustí, keramiky, skla,  chleba, 
plsti či hlíny  vystavují v chrámu 
Nalezení sv. Kříže Betlémáři 
Litomyšlska. Ve sbírce uniká- 
tních kousků, z nichž nejstarší 
pocházejí z konce 19. století, 
najdete    i   keramický   betlém 
s     významnými    osobnostmi 
Litomyšle. Nejrozsáhlejší soubo-
ry betlémů čítají až ke stovce 
figur. 

Historické i 
současné betlémy

Otvíráme oblíbenou zimní  
hernu pro děti / regionální muzeum
Od adventu po Tři krále – výstava / regionální 
muzeum
Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977 
– výstava / regionální muzeum
Otevřeno Muzeum domečků, panenek a hraček
Andělčino putování – vánoční soutěž
pro rodiny s dětmi / zámecké návrší
Stylový adventní trh s živými zvířaty 
a Andělníkem / zámecké návrší
Tvořivé dílničky pro děti / Zámecké IC
Výstava historických i současných betlémů / 
chrám Nalezení sv. Kříže
Magdalena Jetelová: The essential is no more 
visible / krypta chrámu Nalezení sv. Kříže
Zámecké sklepení v moci pekelné 

9 – 17

9 – 17

9 – 17

10 – 16
10 – 15.50

10 – 18

10 – 18
10 – 19

10 – 19

12 – 16

Zimní dětská herna / regionální muzeum
Od adventu po Tři krále – výstava / 
regionální muzeum
Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977 
– výstava / regionální muzeum
Fler Kreativ Litomyšl – „Hrajeme si, tvoříme“ / 
zámecká jízdárna
Otevřeno Muzeum domečků, panenek a hraček
Andělčino putování – vánoční soutěž 
pro rodiny s dětmi / zámecké návrší
Stylový adventní trh s živými zvířaty 
a Andělníkem / zámecké návrší
Tvořivé dílničky pro děti / zámecké IC
Výstava historických i současných betlémů / 
chrám Nalezení sv. Kříže
Magdalena Jetelová: The essential is no 
more visible / krypta chrámu Nalezení sv. Kříže
Tvoření zvykoslovných předmětů 
– výtvarná dílna / regionální muzeum
Hrátky se zvířátky ve vánočním lese – 
výstava vánočních ozdob / zámecké sklepení

Probíhající akce

Probíhající akce

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

9 – 17
9 – 17

9 – 17

9 – 17

10 – 16
10 – 16.55

10 – 18

10 – 18
10 – 19

10 – 19

13 – 17

13 – 17

neděle ožije koncerty místních 
hudebníků a těšit se můžete 
i na  pecky jako   jsou  kapely 
Jablkoň, Marien nebo zpěvačka 
Petra Černocká.

Víte, co se dělo v minulosti na 
svatou Kateřinu?  Že  kromě 
Mikuláše  s čertem  a  andělem  
obcházely vesnice i Mikulášské  
průvody  s mnohem  více 
maskami?   Že   chodily   Lucky  
a Barborky?  Přijďte sváteční 
čas strávit do muzea na výstavu  
připomínající  tradiční  obyče-
je adventního a povánočního 
období se zaměřením na Lito-
myšlsko. 

Hrnky, hrnečky!

Na adventních trzích budou 
letos k dostání zbrusu nové 
stylové hrnečky s motivem 
Andělských 
adventních 
nedělí. 

Vratná záloha 50 Kč!



Speciální „vánočník“ vydalo u příležitosti Andělských adventních nedělí v Litomyšli Zámecké návrší p. o. nákladem 500 ks.
Redakční rada: Karel Telecký, Petra Jiráňová.
Město Litomyšl, Zámecké návrší p. o., Regionální muzeum v Litomyšli, Evropské školicí centrum o. p. s., Smetanova Litomyšl o. p. s., Smetanův dům 
Litomyšl, ZUŠ Bedřicha Smetany, SZaTŠ Litomyšl, Litomyšlské církve, Betlémáři Litomyšlska.

PROGRAM:

3. neděle
10.00
10.30

10.30

11.00

13.00

13.00

14.00

14.30

15.00

15.30
16.55

17.00
18.30

Sebranická schola / Andělské pódium
Vánoční zpívánky - hudební dílna pro děti /
Nová městská síň
Komentovaná prohlídka piaristického 
chrámu Nalezení sv. Kříže 
Hudební vystoupení žáků – hudební 
vystoupení 1. mateřské školy Litomyšl / 
Andělské pódium
Zapálení 3. adventní svíce, sváteční slovo 
Štěpána Kláska / chrám Nalezení sv. Kříže
Andělka čte pohádky – čtení s výtvarnou 
dílnou / Nová městská síň
Unsere Gruppe – mládežnická kapela Církve 
bratrské / Andělské pódium
O neposlušných kůzlátkách 
- loutkové divadlo Kozlík / Nová městská síň
Kouzlo křesťanských Vánoc – komentovaná 
prohlídka expozicí Andělé na návrší /
chrám Nalezení sv. Kříže
The Cousins / Andělské pódium
Vyhlášení soutěže Andělčino putování /
Andělské pódium
Petra Černocká / Andělské pódium
Hudba pomáhá – vánoční benefiční koncert / 
zámecká jízdárna

17. 12. 2017

4. neděle 24. 12. 2017

 10 – 13
13.00

13.30–15

13.30–15

13.30–15
24.00

Muzeum domečků, panenek a hraček
Zapálení 4. adventní svíce, sváteční slovo 
Václava Hurta / chrám Nalezení sv. Kříže
Štědrovečerní koledování se skupinou 
Věneband / Andělské pódium
Odneste si Betlémské světlo / 
chrám Nalezení sv. Kříže
Andělská vyhlídka / chrám Nalezení sv. Kříže
Půlnoční mše svatá – zazní Česká mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby
v podání Litomyšlského symfonického 
orchestru a spojených litomyšlských
sborů (Vlastimil, Sbor paní a dívek 
a Mužský pěvecký sbor) / 
chrám Nalezení sv. Kříže

Rozsvícení vánočního stromu 
s videomappingem
Videomapping na budovu 
zámeckého pivovaru zahájí  ad-
ventní čas v Litomyšli v 17 hodin 
večer. Pomocí světel vykouzlí 
KLUCIvespolek na fasádě pivo-
varu sněhovou nadílku, ze které 
vyrobí velkou sněhovou kouli. 
S pomocí diváků poté rozsvítí 
vánoční strom. Nebude chybět 
hudební program - kapela Xilt, 
skupina Jablkoň a dětské sbory 
ze ZUŠ B. Smetany.

Litomyšl výtvarná

Dům u Rytířů
Díla darem / 
Významní mecenáši obrazové 
galerie města 
- Rodina Albertova 
Výstava představující vůbec 
první dar více než 80 obrazů, 
který stál u zrodu litomyšlské 
galerie.
17. 11. – 4. 2. 
Út – Ne, svátky 10 – 12, 13 – 17

CO se stromky.
Tradiční vánoční výzdoba od 
Aleše Hvízdala a Marka Volfa
v Městské galerii. 
2. 12. – 6. 1. 2018
Út – Ne, svátky 10 – 12, 13 – 17

Galerie Zdeněk Sklenář
Výstava obrazů  s  názvem 
“Můj milý Ježíšku”
Kupka, Zrzavý, Malich a další 
velikáni výtvarného umění.
17. 11. – 4. 2. 
Pá – Ne, 10 – 17

SZaTŠ Litomyšl
Mezinárodní 
výstava floristiky:
Výstava s inspirací vánočního 
a silvestrovského aranžmá.
16. – 19. 12. 
So, Ne 9 – 17
Po 8 – 17, Út 8 – 14

Vzpomeneme si také 
na Václava Havla!

V pondělí  18.  prosince  od       
17    hodin     při         příleži-
tosti 6. výročí úmrtí Václava 
Havla si jej budou moci lidé 
připomenout u voskové plas-
tiky ve tvaru srdce ve sklepení 
litomyšlského zámku. 

Nenechte děti 
zmrznout!

Přijďte na koledu

Na tradiční Štědrovečerní kole-
dování přijdou také Věnečkovi, 
protože co by to bylo za Štědrý 
den bez pořádné porce koled 
v podání skupiny Věneband. 
Svařáček na zahřátí a betlémské 
světlo v piaristické chrámu jsou 
již samozřejmostí. 

24. 12. od 14 hodin na Anděl-
ském pódiu

Vánoční stromky 
pořídíte 
3. adventní
neděli u nás 
na návrší.

Ať nemusíte do 
lesa!

Hudba pomáhá opět v zámecké jízdárně
Adventní   koncert  kapely Par-
koviště    pro   velbloudy s decho-
vou sekcí a smyčcovým kvartetem 

Pojďte s námi 
do muzea 

Přijďte se s nimi ohřát každou 
adventní neděli do speciálního 
dětského koutku v Nové měst-
ské síni. Čeká na 
vás čtení pohádek, 
loutkové divadlo 
a vánoční 
zpívánky.

Zimní dětská herna / regionální muzeum
Od adventu po Tři krále – výstava / 
regionální muzeum
Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977 
– výstava / regionální muzeum
Otevřeno Muzeum domečků, panenek a hraček
Andělčino putování – vánoční soutěž 
pro rodiny s dětmi / zámecké návrší
Stylový adventní trh s živými zvířaty 
a Andělníkem / zámecké návrší
Tvořivé dílničky pro děti / Zámecké IC
Výstava historických i současných betlémů / 
chrám Nalezení sv. Kříže
Magdalena Jetelová: The essential is no 
more visible / krypta chrámu Nalezení sv. Kříže
Výroba dárků – charitativní výtvarná dílna / 
regionální muzeum
Hrátky se zvířátky ve vánočním lese – 
výstava vánočních ozdob / zámecké sklepení

Probíhající akce
9 – 17
9 – 17

9 – 17

10 – 16
10 – 16.55

10 – 18

10 – 18
10 – 19

10 – 19

13 – 17

13 – 17

a Štědrý den

Andělské pódium – před chrámem Nalezení sv. Kříže
Nová městská síň – v přístavbě piaristické koleje
Regionální muzeum v Litomyšli – hlavní budova

 Adventní neděle na zámeckém návrší

Přesunout se na něj můžete 
ihned po skončení koncertu 
zpěvačky  Petry Černocké. 11. 
ročník benefičního festivalu 
letos podpoří hned dvě handi-
capované děti.  Výtěžek bene-
fičních koncertů a doprovod-
ných akcí bude věnován Janovi 
a   Radovanovi  Jiskrovým 
z Dolního Újezdu, kteří trpí 
dětskou  mozkovou  obrnou 
v kombinaci s epilepsií a oční 
vadou. Předprodej v IC Litomyšl.

V muzeu na vás po celou dobu 
adventní čeká pestrý program

Zimní radovánky v muzeu
3. 12., 9 – 17 hodin
Otevření oblíbené zimní herny 
pro děti  plné zábavného  hraní 
a vyrábění.

Vánoční výzdoba tradičně
10. 12., 13 – 17 hodin
Tvoření zvykoslovných předmětů 
-    zahrádek,    vrkočů,   třesolek 
a dalších se studenty Zahradnické 
a  technické  školy v Litomyšli a 
lektory muzea. 

Dárky pro potěšení druhých
17. 12., 13 – 17 hodin
Výroba dárků nejen pro vaše 
blízké, ale také pro klienty Cen-
tra sociální pomoci města Lito-
myšle. Předejte poselství Vánoc 
a přijďte tvořit pro radost druhých.

Kreativci pozor!
V době adventní se to v Litomyšli hemží výtvarnými dílnami. 

Kreativ Litomyšl / 8.-10.12. / zámecká jízdárna 
Vánoční papíry / 9. 12.  9.30 - 12.00 / Městská galerie
Když Vánoce klepou na dveře /9. 12. 10-17 / Smetanův dům
Tvoření zvykoslovných předmětů / 10.12. 13-17  / regionální muzeum 
Výroba dárků pro potěšení druhých / 17. 12. 13-17 /  regionální muzeum
Tvořivé dílničky pro děti - adventní neděle / 10-18 / Zámecké IC

V muzeu to letos 
voní benzínem...

a to díky výstavě Litomyšlské 
motocyklové závody 1947–1977. 
Výstava je  věnovaná závodům 
moristů z Litomyšle a jejího 
okolí, které probíhaly mezi 50. 
až 80. léty. Vedle desítek foto-
grafií, plakátů a programů je zde 
ke spatření i  několik původních  
závodních  strojů. Návštěvnici  
výstavy  mohou   zhlédnout 
i krátký film Stanislava Bubeníčka  
zachycující    průběh    závodů 
v roce 1948.  Malé  i  velké  
„závodníky“ jistě zaujme do-
provodný program. 

až do 7. ledna 2018 v regionálním 
muzeu Litomyšl

Hrátky se zvířátky
ve vánočním lese

Rok  nám  utekl   jako   voda 
a opět je tu čas, kdy zámecké 
sklepení v Litomyšli provoní 
jehličí, svařené  víno  či  per-
níčky a rozzáří stovky krásných 
vánočních ozdob z produkce 
firem Ozdoba CZ ze Dvora 
Králové a Rautis z Poniklé. 
Připravený bude rovněž 
tradiční workshop zdobení 
skleněných ozdob. Prodejní 
výstava   nebude   přístupná 
o víkendu 2. a 3. prosince, kdy 
Zámecké sklepení ovládnou čerti.

ˇ

Ohňostroj!
Tradiční dětský ohňostroj, 
novoroční přípitek 
a čočková polévka. 
31. 12. v 18 hodin 
u sochy Bedřicha Smetany

proběhne v rámci 3. Andělské   
adventní neděle v zámecké   
jízdárně od 18.30 hodin.

Seznam všech akcí naleznete na
www.litomysl.cz

Vyfoťte se během adventních nedělí, 
vložte svou fotku na Facebook 

s #andelskyadvent 
a soutěžte o hodnotné ceny!

Aktuální dění sledujte na
fb.com/andelskyadventvlitomysli

Adventní trhy

- vánoční pochutiny, kera-
mika, floristické dekorace, 
výrobky místních výtvarníků 
i živá zvířátka

Andělský adventní trh 9. 12. 2017
- řemeslníci z měst,  obcí  i  vísek  z  celých  Čech 
i Moravy, široký sortiment občerstvení a pochutin  


