
 

 

SHS ČMS a město Litomyšl vás srdečně zve  
na Národní zahájení Dnů evropského dědictví  
ve dnech 6. – 8. září 2019 

Téma: „Památky a zábava“ 

 

Pátek 6. září 2019 

14.00    Nová městská síň na zámeckém návrší nebo salónek hotelu Aplaus 

Jednání předsednictva SHS ČMS   

15.30 – 16.30 chrám Nalezení sv. Kříže  

Do všech koutů návrší*  

prohlídka budov na zámeckém návrší a míst, kam turista běžně nemůže  

15.30 – 16.30 Městská galerie v domě U Rytířů na Smetanově náměstí  

Mánie Josefa Portmana: Vy jste unikum milý Portmane*  

komentovaná prohlídka výstavou  

17.00   Výstavní sál zámeckého pivovaru  

Nositel tradic lidových řemesel  

vernisáž výstavy spojená s ochutnávkou vína v zámeckém sklepení a večerní prohlídkou 

expozice soch Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla     

17.00 – 24.00 různá místa ve městě 

Litomyšlské dvorky  

dvorky v centru města ožívají uměním   

19.00   první zámecké nádvoří nebo Smetanův dům 

Čechomor  

koncert pro celou rodinu 

 

Sobota 7. září 2019 

9.30 – 12.00  Městská galerie v domě U Rytířů na Smetanově náměstí 

Zapleť se s uměním: Mramorování  

výtvarná dílna  

9.30 – 22.00  různá místa ve městě 

Litomyšlské dvorky  

dvorky v centru města ožívají uměním     

10.00   první zámecké nádvoří  

Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2019 

slavnostní zahájení  



10.00 – 16.00 Klášterní zahrady  

Pozorování Slunce  

u příležitosti 105. výročí od narození Zdeňka Kopala  

10.00 – 17.00  různá místa ve městě 

Den otevřených dveří památek  

na většině památek vstup zdarma, případně doprovodný program  

10.00 – 22.00 zámek Litomyšl 

Zámek od sklepa až po půdu 

navštivte zámek, zámecké sklepení se sochami O. Zoubka a Srdcem pro V. Havla i Městskou 

obrazárnu ve II. patře zámku   

10.00 – 20.00 chrám Nalezení sv. Kříže  

Film o revitalizaci zámeckého návrší  

projekce filmu   

11.00   Regionální muzeum v Litomyšli  

In monte Oliveti – Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století* 

komentovaná prohlídka výstavy  

11.00    u Infocentra na Smetanově náměstí  

Komentovaná prohlídka historického jádra města  

12.00 – 13.30 různá místa ve městě 

Oběd ve vytipovaných restauracích v historickém centru  

možnost zajištění rezervací 

13.00 – 16.00 sraz u sochy B. Smetany na Smetanově náměstí  

Komentovaná projížďka po stavbách moderní architektury*  

provází městská architektka Zdeňka Vydrová 

16.00   Tiskárna HRG Litomyšl – sraz před zámeckým pivovarem    

Komentovaná prohlídka Muzea tisku* 

včetně dopravy přihlášených účastníků do tiskárny   

14.00 – 22.00  první zámecké nádvoří  

Italská slavnost  

celodenní program na oslavu 20. výročí zápisu zámeckého areálu na Seznam UNESCO  

15.00   Regionální muzeum v Litomyšli  

In monte Oliveti – Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století* 

komentovaná prohlídka výstavy  

10.00 – 16.00 Klášterní zahrady  

Pozorování noční oblohy   

u příležitosti 105. výročí od narození Zdeňka Kopala  

Neděle 8. září 2019 

10.00    u Infocentra na Smetanově náměstí  

Komentovaná prohlídka historického jádra města  

13.00 – 17.00 Mariánská ulice  

Mariánská ulice plná umění   

v rámci akce Litomyšlské dvorky    

Akce označené * jsou pro omezený počet lidí – doporučujeme přihlásit se v IC Litomyšl: e-

mail: ic@litomysl.cz, T: 461 612 161   

mailto:ic@litomysl.cz

