
PÁTEK 4. ZÁŘÍ 

 
17.00 
zámecký pivovar – výstavní sál  
v Evropském školicím centru   
Zámecká sgrafita  
a jejich obnovitelé 1973–1989 
vernisáž výstavy 
  
18.30  
sraz na 1. zámeckém nádvoří 
Smetanova výtvarná Litomyšl  
– Plán B 
komentovaná prohlídka s kurátorkou 
Lenkou Lindaurovou 
 
20.00 
chrám Nalezení sv. Kříže  
Noční komentovaná prohlídka  
a projekce Metropolia Jakuba Nepraše  
 
20.00 • Music Club Kotelna   
3045 Mám tě rád Maruško 
+ Horká Krev  
koncert místních legend

Vstup na pouliční akce je zdarma  
Na vybrané koncerty, prohlídky  
a do některých výstavních prostor  
je třeba zakoupit vstupenku.  
Otevírací doby naleznete na www.litomysl.cz 
 
Akci pořádá město Litomyšl ve spolupráci  
se Smetanovým domem Litomyšl,  
Zámeckým návrším,  
Regionálním muzeem v Litomyšli,  
Městskou galerií Litomyšl,  
Evropským školicím centrem 
a řadou dalších organizací a firem.  
 
Litomyšlská veselice se koná pod záštitou  
starosty Litomyšle Daniela Brýdla,  
místostarosty Radomila Kašpara,  
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického 
a prvního náměstka hejtmana Romana Línka.  
 
Změna programu vyhrazena!  
 
Prosíme o dodržení všech aktuálních 
hygienických doporučení a nařízení.

SOBOTA 5. ZÁŘÍ 

 
od 10.00  
LITOMYŠL OŽÍVÁ 
Veterán klub Litomyšl • cirkus v ulicích 
• Jan Kalina – rychloportréty • krajta 
Ernestýna • Becher zóna •  lázeňské 
občerstvení • soutěž Lázeňské pra-
meny • Projekt Najdi–přečti–předej • 
Ozvěna festivalu Mime fest z Poličky • 
lázeňské lavičky…  
 
10.00 – 15.00 
Zámecký park – u saletu 
Snídaně v trávě  
stylový lázeňský brunch – občerstvení 
zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou 
 
10.00 – 15.00  
radniční dvorek na Smetanově náměstí  
Nejen knihy na radničním dvorku  
projekt Najdi–přečti–předej, desko-
hraní pro malé i velké, TeenSpace 
(komix a RPG hry, knižní koutek)  
a Lázeňská čítárna pro dospěláky 
 
10.00 – 18.00 
Smetanovo náměstí 
Stánky s lázeňskou a gastro tématikou  
 
10.00 – 18.00 
Toulovcovo náměstí  
Lázeňská design zóna  
velká design zóna MINT Marketu 
 
10.00 – západ slunce 
ulice F. Vognera 456 
Open ateliér  
dětská dílna pod širým nebem,  
samoobslužná kavárna, Hannah tattoo, 
DOMA ateliér Míly Gloserové 

10.00 – 12.00  
pódium na Smetanově náměstí  
Přijďte pobejt s Václavem Žmolíkem 
a Cimbálovou muzikou Jana Dostála 
lázeňský švihák Václav Žmolík  
si zve zajímavé hosty 
   
10.00 – 22.00 
grilovací zóna v horní části  
Smetanova náměstí  
Gril zóna VULCANUS 
celodenní workshopy grilování,  
ochutnávky i prodej grilovaných dobrot   
 
13.00 – 15.00 
Městská galerie v domě U Rytířů  
Výtvarné hrátky pro rodiny s dětmi 
přijďte experimentovat s netradič-
ními nástroji a výtvarnými postupy 
 
13.00 – 17.00 
Regionální muzeum 
Lázeňská cirkusová pohoda v muzeu  
sluneční lázně na terasách pod mu-
zeem, klaunské líčení, žonglování, 
balancování a další disciplíny 
 
13.00 
pódium na Smetanově náměstí 
Bee Band 
jazz a swing 20. a 30. let 
 
14.00 – 21.00 
zámecký park  
3. litomyšlská spacák párty  
COOLturní zážitek s místními 
i přespolními umělci – Uno Trio,  
Sestry Věnečkovy, 375 metrů nad 
mořem, Pavla Boučková, Only Two 
a dalšími; večer ohnivá show,  
přes den soutěže pro děti, malování 
na obličej, žonglování…  

14.00 
chrám Nalezení sv. Kříže 
Do všech koutů návrší  
prohlídka budov na zámeckém návrší 
a míst, kam běžný turista nemůže 
  
15.00 
pódium na Smetanově náměstí  
Litomyšlská účtenkovka  
losování výherců, kterým město  
Litomyšl uhradí oběd, večeři  
či velkou svačinu 
 
15.00  
Nová letní scéna u Smetanova domu  
Zlatovláska – divadlo eMILLIon 
loutková pohádka  
   
16.00 
pódium na Smetanově náměstí 
Jarret  
něžný indierock z drsného severu 
 
18.00 
pódium na Smetanově náměstí 
Top Dream Company 
funk, soul & groove v podání  
jedenáctičlenné kapely 
 
20.00 – 22.00  
pódium na Smetanově náměstí 
Machos Burritos  
večerní tancovačka 
 
20.00 
chrám Nalezení sv. Kříže  
Noční komentovaná prohlídka  
a projekce Metropolia Jakuba Nepraše  
 
22.00 
Music Club Kotelna  
Lázeňská afterpárty 

NEDĚLE 6. ZÁŘÍ  

 
10.00 – 15.00 
Toulovcovo náměstí  
Lázeňská design zóna  
MINT Market letos dvoudenní 
 
11.00 – 14.00 
Smetanovo náměstí 
Sousedská husička  
pod nejvyšším stropem na světě   
Pečené husí stehno, červené zelí,  
karlovarský knedlík. Koupíte-li si  
poukázku v předprodeji v IC Litomyšl, 
získáte jako bonus husí kaldoun  
s játrovým  knedlíčkem zdarma.    
Hraje poberounská skupina Třehusk.  
 
11.00 – 12.00 
Smetanovo náměstí 
Soutěž Upeč třeba chleba!  
Hospodyňky, tentokrát můžete 
předvést své umění v pečení chleba.  
Přineste upečený chléb i s receptem  
- více na www.gastroslavnosti.cz 
 
13.00 
Smetanovo náměstí 
Vyhlášení vítězů o nejhezčí, nejchut-
nější a celkově nejlepší domácí chléb   
v porotě bloggerka Maškrtnica,  
prezident Gastroslavností M. D. Retti-
gové Václav Šmerda a další hosté 

Litomyšlská

aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností 

VÍKENDOVÝ 
PROGRAM 

 
Lázeňské prohlídky zámku Litomyšl  
– památky UNESCO  
MĚSTO-L – dům U Rytířů 
(v sobotu 5. září 2020 vstup zdarma) 
Expozice Litomyšl – město kultury 
a vzdělanosti v regionálním muzeu 
Cirkus v Litomyšli – výstava o cirku-
sáckém životě, regionální muzeum 
Retrogaming – výstava historických 
počítačů a „pařanské doupě“,  
regionální muzeum 
Račte vstoupit – interaktivní program 
v Rodném bytě B. Smetany  
Litomyšlení – dětský program  
na zámeckém návrší 
Andělé na návrší – expozice  
na emporách chrámu Nalezení sv. Kříže 
Zámecké sklepení se sochami  
O. Zoubka a Srdcem pro V. Havla   
Městská obrazárna – druhé patro 
zámku Litomyšl 
Andělská vyhlídka – z mezivěží 
chrámu Nalezení sv. Kříže 
Muzeum domečků, panenek a hraček  
Portmoneum – Museum J. Váchala  
White Gallery v nedalekém Osíku

f lazneducha 
www.gastroslavnosti.cz 
www.litomysl.cz


