
ArchiMyšl 2018
ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ
16.30 / Toulovcovo náměstí
Poznej svého svatého 
a další osobnosti dějin* 
Odpolední happening na Smetanově náměstí
a následné setkání – návrat ke křesťanské 
historii našeho města. 
Díky za minulost a prosby za budoucnost. 

PÁTEK 28. ZÁŘÍ 
10.00–20.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
Film o revitalizaci zámeckého návrší*
17.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
Vernisáž výstavy
Zámek 1568 – 450 let od položení 
základního kamene zámku v Litomyšli*
Výstava představí stavební vývoj objektu, jeho
majitele i celou řadu málo známých zajímavostí 
či utajených skutečností.

19.00 / kino Sokol
Komentovaná prohlídka 
nově rekonstruovaného kina*
Dějiny kina Sokol odvypráví Tereza Jiroušková. 

19.30 / kino Sokol
Cesta kolem zámku 
s Olbramem Zoubkem*
Projekce filmu z roku 2008, natočila CMS TV. 

20.30 / chrám Nalezení sv. Kříže
Noční architektonická prohlídka
zámeckého návrší
Kostel – světelné instalace: 
kříž, menza, pivovar, jízdárna, kočárovna.

SOBOTA 29. ZÁŘÍ
8.00 / zámecká kaple archanděla Michaela
Děkovná mše svatá* 
10.00–12.00 / přístavba piaristické koleje
Den otevřených dveří 
univerzitní knihovny*
10.00–17.00 / budovy Fakulty restaurování
Den otevřených dveří* 
Přijďte nahlédnout do ateliérů i koleje! 

10.00–20.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
Film o revitalizaci zámeckého návrší*  
10.00 a 11.00 / Augustova tiskárna
Prohlídka Augustovy tiskárny*
Objekt bývalé tiskárny čekají lepší časy 
a vy můžete být od začátku u toho!

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

14.00 / sraz před pokladnou na II. nádvoří
Komentovaná prohlídka – Zámek 
Litomyšl pohledem stavitele***
Běžně nepřístupnými prostory, včetně krovů,
vás provede Eliška Racková z NPÚ.

16.00 / kočárovna na zámeckém návrší
Na víno se Zdeňkem Sklenářem*
Na téma 1art a 2art, Z pohádky do pohádky...  

16.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
Architektonická prohlídka
zámeckého návrší  
18.00 / výstavní sál zámeckého pivovaru
Na pivo s architekty na téma
historický vývoj zámeckého návrší*
Moderuje Pavlína Kvapilová,
spojeno s představením platinové mince zámku 
Litomyšl za účasti autorky Lenky Nebeské.   

20.00 / sály zámeckého areálu
Městský swingový ples v teniskách
Hrají The Mole´s Wing Orchestra, tančí a swing 
vyučují Swing Busters, vstup v teniskách vítán.

Moderní historické město Litomyšl vás 
zve na oslavu Světového dne architektury,
tentokrát na téma
„450. narozeniny zámku Litomyšl”.

NEDĚLE 30. ZÁŘÍ 
10.00–18.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
Film o revitalizaci zámeckého návrší*
10.00 / sraz před zámeckým IC v pivovaru
Komentovaná prohlídka 
– Zámecký pivovar za časů 
Františka Smetany****
Eliška Racková z NPÚ představí pivovar 
z hlediska architektury, ale i fungování v době,
kdy zde sládkoval otec B. Smetany.

PONDĚLÍ 1. ŘÍJNA
10.00, 11.00, 12.00 / 
chrám Nalezení sv. Kříže
Litomyšl na dlani*****
Interaktivní program pro druhý stupeň ZŠ a SŠ.
Na vyhlídce budou představeny významné 
budovy v kontextu architektonických stylů.  

17.30 / chrám Nalezení sv. Kříže
Uroboros polystyren*
Workshop s autorem výstavy J. Mladovským 
– přijďte si navrhnout originální miniaturu! 

18.00 / chrám Nalezení sv. Kříže 
Polystyren? – přednáška s diskusí* 
Vystoupí RNDr. Zbyněk Pientka, CSc.  
a Ing. arch. Jiří Vítek. Co víme o polystyrenu? 
Pomocník nebo ekologická a vizuální hrozba?

ČTVRTEK 4. ŘÍJNA 
10.00–18.00 / Vodní valy 
a další veřejná prostranství
EXKURZE: Kvalitní veřejný prostor –
vize, koncepci i praxe města Litomyšl 
Celodenní odbornou exkurzi s přednáškami
pro zástupce měst pořádá Nadace Proměny
Karla Komárka (přihlášky a podrobnosti
na www.nadace-promeny.cz)******

pořádají:
Město Litomyšl 
Regionální muzeum 
Zámecké návrší
Zámek Litomyšl
Evropské školicí centrum
Smetanův dům
Litomyšlské církve

*  vstup volný  
**  doporučujeme rezervaci v IC, v ceně kromě jízdenky také svačina
***  doporučujeme rezervaci na: litomysl@npu.cz nebo 461 615 067
****  zdarma, možná rezervace na: chaloupkova@rml.cz nebo 461 615 287
*****  rezervace na helena.hendrych@zamecke-navrsi.cz nebo 727 878 444
******  registrace do 14. září na vzdelavani@nadace-promeny.cz

Změna programu vyhrazena

Oslavy Světového dne architektury
v Litomyšli se konají pod záštitou
všech čtyř porevolučních starostů
města Litomyšle: Miroslava Brýdla,
Jana Janečka, Michala Kortyše 
a Radomila Kašpara.   

Proměnu Nábřeží řeky
Loučné podpořila
Nadace Proměny
Karla Komárka


