
4. andělská adventní neděle  22. prosince

andělský 
advent 

v Litomyšli
(nejen) na zámeckém návrší 2019

kam v Litomyšli v prosinci 20193. andělská adventní neděle  15. prosince advent

fI 

ať nezabloudíte...

www.andelskalitomysl.cz 
#andelskalitomysl | @andelskalitomysl 

            1. 12. Neděle       13.00–19.00     1. andělská adventní neděle – koncerty, výstavy, dílny, trhy / zámecké návrší 
                                                   14.00     Vernisáž výstavy Fenomén Igráček / regionální muzeum 
                                                   17.00     Slavnostní rozsvícení vánočního stromu / před piaristickým chrámem Nalezení sv. Kříže 
           3. 12. Úterý                      19.00     Zdeněk Izer: Na plný coole / Smetanův dům 
           4. 12. Středa                    18.00     Léčivé divadlo Gabriely Filippi: Dar z nebes / Smetanův dům 
           5. 12. Čtvrtek                  10.00     Centrem chodí čert a Mikuláš / Rodinné centrum – rezervace nutná 
                                                   16.00     Mikuláš před Hvězdou / Hotel Zlatá Hvězda 
                                                  20.00     Petr Vondráček a Lokomotiva / Music Club Kotelna 
           6. 12. Pátek         14.00–18.00     Adventní prodejní den v Atelieru Laura Jonas / Atelier Laura Jonas 
                                                  20.00     Nirvana tribute / Music Club Kotelna 
                                                   20.19     Koncert pro tu chvíli III / Smetanův dům 
            7. 12. Sobota       10.00–17.00     Když Vánoce klepou na dveře / Smetanův dům 
                                                   16.00     Marián Vojtko a Prague Lecian Strings – vánoční koncert / piaristický chrám Nalezení sv. Kříže 
                                                   21.00     Oldies párty 60.–90. léta / Music Club Kotelna 
           8. 12. Neděle     10.02 a 15.00     Mikulášská jízda parním vlakem / vlakové nádraží ČD 
                                       13.00–17.00     Tvořivý Igráček – výtvarná dílna / regionální muzeum 
                                       13.00–19.00     2. andělská adventní neděle – koncerty, výstavy, dílny, trhy / zámecké návrší 
                                       14.00–17.00     Advent s anděly / Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia 
                                                   15.00     Vyšla hvězda nad Betlémem / Smetanův dům 
          10. 12. Úterý        10.00 a 17.00     Jmenovky na dárky – dílna / Rodinné centrum 
          11. 12. Středa                    17.00     Vánoční radovánky studentů gymnázia / Smetanův dům 
          12. 12. Čtvrtek                   17.00     Vánoční koncert / Základní umělecká škola B. Smetany 
          13. 12. Pátek                     20.00     Mňága a Žďorp / Music Club Kotelna 
          14. 12. Sobota         9.30–12.00     Zapleť se s uměním: Vánoční ozdoby / Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů 
                                                   18.00     Dirty Way – koncert / El lamíno café 
                                                   19.00     Vánoční koncert orchestru Václava Hybše / Smetanův dům 
          15. 12. Neděle       13.00–19.30     3. andělská adventní neděle – koncerty, výstavy, dílny, trhy / zámecké návrší 
                                                   19.00     Hudba pomáhá – vánoční benefiční koncert / Smetanův dům 
          16. 12. Pondělí                  16.00     Vánoční posezení / Rodinné centrum 
                                                   17.00     Vánoční koncert dětských pěvěckých sborů / kostel Povýšení sv. Kříže 
                                                   19.00     573. LHV: Gentlemen Singers „O Nata Lux“ / Smetanův dům 
          17. 12. Úterý         17.00 a 19.30     Vánoční koncert sboru KOS / Smetanův dům 
          18. 12. Středa        17.00–19.00     Vzpomínání na Václava Havla / Zámecké sklepení 
                                                   18.00     J. J. Ryba: Česká mše vánoční a P. Eben: Truverská mše / piaristický chrám Nalezení sv. Kříže 
          19. 12. Čtvrtek                    9.00     Svícínek z jablíčka – dílna / Rodinné centrum 
                                                   19.00     Nalevo od výtahu / Smetanův dům 
          20. 12. Pátek                       8.00     Zdobení a pečení vánoček / Rodinné centrum 
                                                  20.00     minus123minut / Music Club Kotelna 
          21. 12. Sobota      11, 13 a 15.00     Vánoční Valdštejnské hrátky / Státní zámek Litomyšl 
                                                   18.00     Frenk Marini band – koncert / El lamíno café 
         22. 12. Neděle       13.00–19.00     4. andělská adventní neděle – koncerty, výstavy, dílny, trhy / zámecké návrší 
          24. 12. Úterý          13.30–15.00     Štědrovečerní koledování se skupinou Věneband / andělské pódium před regionálním muzeem 
                                       13.30–15.00     Rozdávání Betlémského světla / piaristický chrám Nalezení sv. Kříže 
                                                   24.00     Půlnoční vánoční bohoslužba – Česká mše vánoční J. J. Ryby / piaristický chrám Nalezení sv. Kříže 
          27. 12. Pátek                     20.00     Machos Burritos – noc první / Music Club Kotelna 
          28. 12. Sobota                  20.00     Machos Burritos – noc druhá / Music Club Kotelna 
          31. 12. Úterý                      18.00     Dětský silvestrovský ohňostroj / Smetanovo náměstí 
 
                                         další výstavy     Výstava obrazů s názvem „Milý Ježíšku 2019“ / Galerie Zdeněk Sklenář / 1. – 15. 12. So a Ne 
                               a vícedenní akce     Vánoční výstava floristiky, zemědělské techniky a historických vozidel / 
                                                                 Střední škola zahradnická a technická / 14. – 17. 12. 
                                                                     Eva Mezerová: Krajina těla – výstava / El lamíno café / celý prosinec 
                                                                 Česká herečka a výtvarnice Jana Krausová, kamenosochaři Jitka a Marcel Stoklasovi: Obrazy
                                                                 Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia / celý prosinec 
                                                                 Irena Švecová: Ostrovy Psyché – výstava / Bobo Café / celý prosinec 

Pořádají: Město Litomyšl, Zámecké návrší p.o., Smetanův dům, 
Smetanova Litomyšl o.p.s.,  Regionální muzeum v Litomyšli, Evropské 
školicí centrum, Státní zámek Litomyšl, Informační centrum Litomyšl, 
Betlémáři Litomyšlska, SZaTŠ Litomyšl, ZUŠ B. Smetany a litomyšlské 
církve. 

gurmánský trh

výstava historických i současných betlémů
Andělská vyhlídka z mezivěží chrámu, Andělé na návrší – expozice sakrálního umění

prodejní výstava vánočních ozdob – Vánoce pro kočku a pod psa
expozice soch Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla

výstava Fenomén Igráček s dětskou hernou
Litomyšl – město kultury a vzdělanosti – stálá expozice regionálního muzea

výstava Konec jedné epochy. Listopad 1989 v Litomyšli se studentskými retro pokojíčky 
zimní dětská herna

Vánoční příběh, 
aneb cesta do Betléma 

– loutková pohádka

světelná instalace sváteční 
slovo

živá zvířata
Andělčino putování – soutěž pro děti

vystoupení  
I. MŠ 

Zámecká
Unsere Gruppe

vyhlášení 
Andělčina 
putování

W.x.P. GOSPEL LIMITED

před  
chrámem

piaristický 
chrám

zámecké 
sklepení

regionální 
muzeum

Nová 
městská síň

zámecké IC
zámecký 
pivovar

dále 
v Litomyšli

13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00

gurmánský trh

výstava historických i současných betlémů
Andělská vyhlídka z mezivěží chrámu, Andělé na návrší – expozice sakrálního umění

prodejní výstava vánočních ozdob – Vánoce pro kočku a pod psa
expozice soch Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla

výstava Fenomén Igráček s dětskou hernou a výtvarnou dílnou Tvořivý Igráček
Litomyšl – město kultury a vzdělanosti – stálá expozice regionálního muzea

výstava Konec jedné epochy. Listopad 1989 v Litomyšli se studentskými retro pokojíčky 
zimní dětská herna

Kašpárek a princezna – 
loutková pohádka

výtvarné dílničky pro děti

Městská galerie Litomyšl: Zdeňka Olivová – Vibruji tedy žiji; vánoční instalace Václava Macha

komentovaná prohlídka 
města – začátek v chrámu

světelná instalace sváteční 
slovo

živá zvířata
Andělčino putování – soutěž pro děti

Vystoupení 
žáků ZUŠ 

Dolní Újezd
The Cousins

vyhlášení 
Andělčina 
putování

Parkoviště 
pro velbloudy

JITKA SMUTNÁ 
S KAPELOU

před  
chrámem

piaristický 
chrám

zámecké 
sklepení

regionální 
muzeum

Nová 
městská síň
zámecké IC

dále 
v Litomyšli

13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00

komentovaná prohlídka 
města – začátek v chrámu

Kreativ Litomyšl – výtvarný veletrh

Vstup na pouliční akce je volný. Na některé prohlídky a do výstavních 
prostor je třeba zakoupit vstupenku. Změna programu vyhrazena. 

výtvarné dílničky pro děti

Městská galerie Litomyšl: Zdeňka Olivová – Vibruji tedy žiji; vánoční instalace Václava Macha



o adventu se 
na litomyšlské zámecké 
návrší slétají andělé... 
Svůj domov našli v místním nově zrekonstruovaném 
chrámu, kde návštěvníka provádějí Ježíšovým příběhem, 
o Vánocích stráží desítky betlémů a program  
Andělských adventních nedělí. Ten je plný koncertů,  
pohádek, světel, ohňů a provoněný gurmánskými  
specialitami z probíhajícího trhu.  
Zalétněte si do Litomyšle, o Vánocích je opravdu 
andělsky krásná! 

gurmánský trh  
1., 8., 15. a 22. prosince 
13.00–18.00 
zámecké návrší  
Najdete u nás venkovní  
kavárnu, retro autobus plný 
zahřívacích “šláftruňků”,  
vyzkoušíte venkovní grilo-
vačku v prosinci nebo si  
s rodinou sami upečete nad 
ohněm špekáček. Nápoje si 
vychutnáte z litomyšlských 
adventních hrnečků. Výrobky 
našich prodejců opravdu 
vznikly pod lidskýma  
rukama a s patřičnou  
dávkou řemeslnické lásky.

prodejní výstava 
vánočních 
ozdob  
listopadové a prosincové 
víkendy 13.00–17.00 
zámecké sklepení  
Stovky vánočních ozdob 
z produkce firem Ozdoba 
CZ a Rautis z Poniklé zaplní 
výstavní prostory zámec-
kého sklepení. Obě firmy 
jsou českými unikáty  
s minimálně stoletou historií. 
Některé ozdoby jsou  
exkluzivně k dostání pouze 
v zámeckém sklepení.  
Děti sklepením provází  
vánoční hra s pejskem  
a kočičkou, dospělé zpra-
vidla hrneček svařeného 
vína. 

procházky  
za litomyšlskou 
architekturou  
1., 8., 15. a 22. prosince 
od 14.30, 
začátek v piaristickém 
chrámu  
Zasněžený zámecký areál 
zapsaný na Seznam 
UNESCO, jeden z nejkrás-
nějších barokních chrámů 
východních Čech, či pro-
slulá litomyšlská moderní 
architektura má v zimě 
vskutku slavnostní atmo-
sféru. Historickým náměs-
tím, novými veřejnými 
prostranstvími i zámeckým 
návrším vás provedeme 
v rámci komentovaných 
prohlídek každou adventní 
neděli.

andělské  
koncerty  
1., 8., 15. a 22. prosince 
zámecké návrší  
Písničkář Voxel, herečka 
Jitka Smutná, pražský  
gospelový soubor  
Gospel Limited nebo  
Pavlína Jíšová a Bababand. 
To jsou hvězdy adventního  
programu v Litomyšli,  
které vystoupí v doprovodu 
regionální scény na anděl-
ském pódiu hned vedle  
vánočního stromu.

výstava betlémů  
adventní víkendy  
So 13.00–18.00,  
Ne 10.00–19.00, 
a 27.–31. 12. 13.00–18.00 
piaristický chrám  
Výstava historických  
i současných betlémů vyro-
bených z lipového dřeva, 
papíru či keramiky zdobí 
boční kaple piaristického 
chrámu Nalezení sv. Kříže. 
Najdete mezi nimi kousky 
sto let staré i ty, které 
vznikly v uplynulém roce, 
výjevy se stovkou postav  
i minimalistické betlémky 
do krabičky od zápalek.  
Vernisáž 30. 11. v 17.00.

zámecké 
sklepení 
v moci pekelné  
2.–5. prosince  
– rezervace na  
www.andelskalitomysl.cz  
Čerti v čele s Luciferem,  
andílci a sv. Mikuláš  
návštěvníky baví během  
padesátky představení.  
V rámci patnáctiminutové 
prohlídky pekelných slují 
navštíví děti čertovskou 
školu, projdou okolo  
hříšníků z let minulých 
a stanou před samotným 
pekelným knížetem. Jako 
v každé správné pohádce 
i u nás zvítězí dobro nad 
zlem.

Kreativ Litomyšl   
14. a 15. 12., 9.00–17.00 
zámecký pivovar a jízdárna

gurmánský trh

výstava historických i současných betlémů
Andělská vyhlídka z mezivěží chrámu, Andělé na návrší – expozice sakrálního umění

prodejní výstava vánočních ozdob – Vánoce pro kočku a pod psa
expozice soch Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla

vernisáž výstavy Fenomén Igráček s dětskou hernou
Litomyšl – město kultury a vzdělanosti – stálá expozice regionálního muzea

výstava Konec jedné epochy. Listopad 1989 v Litomyšli se studentskými retro pokojíčky 
zimní dětská herna

O Zubejdě Solimánské  
– loutková pohádka

výtvarné dílničky pro děti

Městská galerie Litomyšl: Zdeňka Olivová – Vibruji tedy žiji; vánoční instalace Václava Macha

komentovaná prohlídka 
města – začátek v chrámu

světelná instalace

živá zvířata
Andělčino putování – soutěž pro děti

sbor 
Karosáček ¤ilt

vyhlášení 
Andělčina 
putování

VOXEL  
& SPOL. 
– 1. část

VOXEL  
& SPOL. 
– 2. část

slavnostní 
rozsvícení 

stromu

před  
chrámem

piaristický 
chrám

zámecké 
sklepení

regionální 
muzeum

Nová 
městská síň
zámecké IC

dále 
v Litomyšli

13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00

1. andělská adventní neděle  1. prosince

gurmánský trh

výstava historických i současných betlémů
Andělská vyhlídka z mezivěží chrámu, Andělé na návrší – expozice sakrálního umění

prodejní výstava vánočních ozdob – Vánoce pro kočku a pod psa
expozice soch Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla

výstava Fenomén Igráček s dětskou hernou a výtvarnou dílnou Tvořivý Igráček
Litomyšl – město kultury a vzdělanosti – stálá expozice regionálního muzea

výstava Konec jedné epochy. Listopad 1989 v Litomyšli se studentskými retro pokojíčky 
zimní dětská herna

Vánoční loutková hra 
- loutková pohádka

výtvarné dílničky pro děti

Městská galerie Litomyšl: Zdeňka Olivová – Vibruji tedy žiji; vánoční instalace Václava Macha

komentovaná prohlídka 
města – začátek v chrámu

světelná instalace sváteční 
slovo

živá zvířata
Andělčino putování – soutěž pro děti

sbor 
Červánek

Saframentská 
kapela

vyhlášení 
Andělčina 
putování

Jakub Vaníček PAVLÍNA JÍŠOVÁ  
A BABABAND

před  
chrámem

piaristický 
chrám

zámecké 
sklepení

regionální 
muzeum

Nová 
městská síň
zámecké IC

dále 
v Litomyšli

13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00

2. andělská adventní neděle  8. prosince

Jitka Smutná 
22. 12., 17.00 

Pavlína Jíšová  
a Bababand  
8. 12., 17.00

VOXEL  
& Spol.  
1. 12., 16.00 a 17.30

Gospel Limited 
15. 12., 17.00

programy 
pro děti  
1., 8., 15. a 22. prosince 
13.00–18.00 
zámecké návrší    
Největší úspěch pravidelně 
sklízejí adventní kozy  
Bleskule a Adéla. Ty můžete 
ve výběhu nejen podrbat, 
ale i nakrmit. Pro děti jsou 
pak na míru šitá loutková  
divadla, výtvarné dílničky 
a výstava Fenomén Igráček 
plná herních aktivit. S pej-
skem a kočičkou mohou 
děti projít výstavou ozdob 
v zámeckém sklepení a spo-
lečně s Andělkou soutěžit 
ve hře, která hráče provede 
úplně celým nedělním pro-
gramem. Navíc s odměnou 
na konci.  


