Moderní historické město Litomyšl, Zámecké návrší, Regionální muzeum v Litomyšli,
Smetanův dům, nakladatelství Paseka a Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
vás srdečně zvou na nevšední oslavu Světového dne architektury.

Pátek 2. října
10.00, Aula III. základní školy
Setkání autorů Klášterních zahrad se studenty zahradnické školy*
17.00, terasy Regionálního muzea v Litomyšli
Vernisáž výstavy „Architekti Václav Babka,
Radko Květ, Zdeněk Sendler. 15 let
Klášterních zahrad v Litomyšli“*
Výstava představí tvorbu tří současných brněnských architektů, kteří zanechali nesmazatelnou
stopu i v Litomyšli, neboť jsou autory Klášterních
zahrad otevřených v roce 2000.
výstava potrvá do 15. listopadu
19:30 hodin, Klášterní zahrady
Oslava 15. narozenin Klášterních zahrad*
Ivan Hlas a Norbi Kovács – zahradní koncert
Projekce – historické fotografie, film 15 let Klášterních zahrad v 5 minutách

Sobota 3. října
10 hodin, Klášterní zahrady
Komentovaná procházka po zelených plochách v Litomyšli se Zdeňkem Sendlerem*
11 a 15 hodin, chrám Nalezení sv. Kříže
Architektonické prohlídky zámeckého návrší
13 hodin, sraz u sochy B. Smetany
Komentovaná projížďka po stavbách moderní
architektury v Litomyšli**
komentuje městská architektka Zdeňka Vydrová

www.litomysl.cz
www.archiweb.cz

14 hodin, Zámecký pivovar
Litomyšl bez průtahu
Ukončení výstavy a beseda nad výstupy Letní školy
architektury 2015
17 hodin, nová přístavba piaristické koleje
Vernisáž výstavy Místa architektonického
vz(d)oru*
Představení 109 progresivních staveb české
architektury z let 1990–2013 a první možnost
prohlédnout si tento nový objekt
18 hodin, Zámecká jízdárna
Na pivo s architekty aneb město dělají také
veřejné prostory a zeleň*
moderuje Pavlína Kvapilová
spojeno s uvedením architekta Zdeňka Sendlera
do funkce „městského zahradníka“
20 hodin, Regionální muzeum v Litomyšli
Velké dějiny zemí Koruny české – slavnostní
uložení devatenácti svazků dějin v Litomyšli –
jednom ze dvou sídel nakladatelství Paseka
21 hodin, Zámecká jízdárna
Láďa Horáček na startu Litomyšlského zázraku*
lehce vzpomínkový večer na milovníka Litomyšle,
který po revoluci přivedl prvního architekta, Mikuláše Hulce, součástí projekce Krvavého románu,
občerstvení zajištěno

10 hodin, Zámecký pivovar
Architektura renesance a baroka z jiné perspektivy*
vzorová hodina Školy na zámku pro děti a jejich
rodiče***
13 hodin, chrám Nalezení sv. Kříže
Architektonické prohlídky zámeckého návrší
15 hodin, chrám Nalezení sv. Kříže
Litomyšlská architektura z ptačí perspektivy*
vzorová hodina Školy na zámku pro středoškoláky
a odbornou veřejnost***
18 hodin, chrám Nalezení sv. Kříže
Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže: Záchrana a restaurování interiéru*
premiéra filmového dokumentu, spojeno s besedou

Pondělí 5. října
10 a 13 hodin, chrám Nalezení sv. Kříže
Litomyšlská architektura z ptačí perspektivy*
vzorová hodina Školy na zámku pro středoškoláky
a odbornou veřejnost***

Neděle 4. října
10, 11, 14 hodin, Klášterní zahrady
Komentovaná prohlídka vedená studenty Střední školy zahradnické a technické Litomyšl*

* vstup volný
** nutná rezervace v IC Litomyšl, v ceně kromě jízdenky také svačina
*** kapacita omezena, rezervace na info@skolanazamku.cz

