
ArchiMyšl 2017
PÁTEK 29. ZÁŘÍ
16.00 / sraz před Hotelem Zlatá Hvězda
Procházky (s) městem
– téma: Litomyšl staronová*

17.00 / terasy regionálního muzea
Vernisáž výstavy
„Zdeňka Vydrová, architektka”*
Zdeňka Vydrová působí od roku 1991 jako
městská architektka Litomyšle a patří
tak ke klíčovým osobnostem, které stojí
za úspěchem města, coby jednoho
z center současné české architektury.

19.30 / Kino Sokol
Projekce dokumentu
Architekt odpadu
Portrét amerického architekta Michaela
Reynoldse, který se proslavil stavbami
z odpadů.  

SOBOTA 30. ZÁŘÍ
10.00 – 20.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
Projekce filmu o revitalizaci
zámeckého návrší*  

10.00 / sraz před zámeckým infocentrem
Komentovaná procházka před-
stavující konkrétní zásahy města*
Litomyšlí provází starosta Radomil Kašpar 

13.00 / sraz u sochy B. Smetany
Komentovaná projížďka
po stavbách moderní architektury
v Litomyšli**
provází městská architektka Zdeňka Vydrová 

14.00 / Kočárovna na zámeckém návrší
Představení Brněnského
architektonického manuálu*
Projekt architektonické stezky pro odborníky
i laiky, který na webu představuje moderní
architektonické objekty v Brně, je vzorem
pro vznikající Litomyšlský architektonický
manuál 

16.00 / Kočárovna na zámeckém návrší
Na víno s Martinem Kupkou
na téma „EL také jako Líbeznice”*

18.00 / Zámecký pivovar
Na pivo s architekty na téma
význam městského architekta*
moderuje Pavlína Kvapilová

20.00 / Zámecká jízdárna
Městský swingový ples v teniskách
Hrají The Mole´s Wing Orchestra, tančí
a swing vyučují Swing Busters, dobové
oblečení vítáno (ale není podmínkou),
představení projektu Elegantní Česko
Pavlínou Kvapilovou  

Moderní historické město
Litomyšl vás zve na oslavu
Světového dne architektury
tentokrát na téma
„Význam městského architekta”

PONDĚLÍ 2. ŘÍJNA
11.00, 12.00, 13.00 /
chrám Nalezení sv. Kříže
Litomyšl na dlani – komentovaná
prohlídka pro školy***
Povídání o stavbách Litomyšle
na vyhlídce kostela a návštěva výstavy
Magdaleny Jetelové v kryptě.

NEDĚLE 1. ŘÍJNA 
10.00 – 20.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
Projekce dokumentu
o revitalizaci zámeckého návrší*

10.00, 14.00, 15.00 / 
chrám Nalezení sv. Kříže
Prohlídka chrámových krovů
a zavěšení zvonů
– částečně po čtyřech***
Nevšední prohlídka pro odvážné

16.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
Architektonické prohlídky
zámeckého návrší 

16.00 / 2ar(t) v Mariánské ulici
Hanka Kosnovská* 
premiéra písní ze sólového alba Jiná

pořádají:
Město Litomyšl 
Regionální muzeum v Litomyšli
Zámecké návrší
Smetanův dům
Městská galerie Litomyšl 

* vstup volný  
** doporučujeme rezervaci v IC,
v ceně kromě jízdenky také svačina
*** nutná rezervace na
helena.hendrych@zamecke-navrsi.cz

28. 9. – 1. 10. / Zámek Litomyšl
Oslava Světového dne srdce
V případě, že budete mít
alespoň dva kusy oblečení
červené barvy, můžete požádat
v pokladně o vstup zdarma.    změna programu vyhrazena


