Klášterní zahrady

Portmoneum –
Muzeum Josefa
Váchala

Moderně zrekonstruované Klášterní zahrady doplňují, díky své
poloze v samém srdci města,
velmi vhodně zahradu zámeckou. Jde o odpočinkovou zónu
mezi dvěma litomyšlskými
chrámy v těsné blízkosti zámku.
V ústřední části zahrad zaujme
návštěvníky bazén s mlhovištěm, tiše znějící hudbou
a sochami Olbrama Zoubka.
Ze zahrad se otevírá krásný
výhled na městské panorama
zjemněný pohledem na šachovnici s trvalkami a květinové
záhony. V bývalé kočárovně si
můžete dát něco na zub a nezapomeňte, šlapat na trávníky se
zde doporučuje.

Amatérský tiskař a milovník
umění Josef Portman si v roce
1920 pozval svého přítele,
malíře, grafika a spisovatele
Josefa Váchala, aby vyzdobil
stropy a stěny dvou místností
v jeho domku. Váchal přání
vyhověl a navíc řezbami a malbami změnil v umělecká díla
i Portmanův nábytek. Toto
neobvyklé a unikátní muzeum
rozhodně stojí za to neminout.

Zámecká informační kancelář
Jiráskova 133
×
Informační centrum Litomyšl
tel.: 461 611 066
e-mail: ic@litomysl.cz
×
Evropské školicí centrum
tel.: 461 611 051
e-mail: info@esclitomysl.cz

Otevírací doba
květen — září, úterý až neděle:
9.00 — 12.00, 13.00 — 17.00 hod.
Kontakty
e-mail: litomysl@paseka.cz
tel.: 461 612 020
www.paseka.cz
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Otevírací doba
duben — říjen: 8.00 — 22.00 hod.
listopad — březen: 8.00 — 19.00 hod.

Informační centrum Litomyšl
Smetanovo náměstí 72
tel.: 461 612 161
e-mail: ic@litomysl.cz

:
:

www.litomysl.cz

Zámecký pivovar

Zámecké sklepení

Městská obrazárna

Státní zámek
Litomyšl

Regionální muzeum
Litomyšl

Rodný byt Bedřicha
Smetany

Přestože se pivo nevaří již
od roku 1953, má i dnes budova
zámeckého pivovaru co nabídnout. Pod historickým pláštěm
budovy se ukrývá moderní
rekonstrukce Ing. arch. Josefa
Pleskota, která nabízí ubytování
individuální i skupinové. Pro příjemně strávená pracovní, společenská ale i rodinná setkání jsou
k dispozici konferenční sály.
Prohlídka sálů pivovaru je
mimo občasné výstavy možná
i po předběžné domluvě
v Zámeckém informačním
centru.

Nezapomenutelným a někdy
i tajemným zážitkem se může
stát návštěva zámeckého sklepení s expozicí děl sochaře
Olbrama Zoubka. Stálá expozice
je oživována sezónními výstavami. Procházku mezi útlými
sochařskými díly jistě zpříjemní
číše vynikajícího vína Chateau
Litomyšl, které dostává svoji
specifickou chuť právě zráním
v renesančních sklepích.

Ve druhém poschodí renesančního zámku otevře návštěvníkům nejrůznější pohledy
městská obrazárna. Stálá expozice je zaměřena především
na české umění 19. a 20. století.
Jsou zde zastoupena díla Jana
Zrzavého, Julia Mařáka, Josefa
Váchala, Josefa Čapka, Emila
Filly atd.

Svěžím stylem italské renesance
zaujme v panoramatu litomyšlského návrší zámecký komplex,
který získal svoji současnou
podobu za éry Vratislava z Pernštějna. V roce 1999 byl zapsán
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Na návštěvníky čekají dva prohlídkové okruhy a stálá výstava
historických klavírů. V současné
době je největším lákadlem
zpřístupněná zámecká věž
s nádherným výhledem do okolí
Litomyšle a rozsáhlý labyrint
podzemních chodeb pod
zámeckým návrším.

Muzeum přitahuje v posledních
letech turisty i domácí návštěvníky vydařenými a interaktivními
výstavami pro celou rodinu.
Velké prázdninové výstavy
zaměřené již poněkolikáté
na svět hraček nadchnou jak
rodiče, tak děti. Netradiční
muzejní zážitek je možné
vychutnat až do dna u šálku
v muzejní čajovně.

Neopomenutelnou součástí
litomyšlského Zámeckého
návrší je světnička Bedřicha
Smetany. Stálá expozice připomínající dětství slavného
skladatele je každoročně
obměňována a doplňována
sezónními výstavami.

Otevírací doba
duben — říjen: 8.00 — 18.00 hod.
listopad — březen: 9.00 — 16.00 hod.
Kontakty
e-mail: info@esclitomysl.cz
tel.: 461 611 051
www.esclitomysl.cz

Otevírací doba
duben, říjen, pouze víkendy a svátky:
9.00 — 16.00 hod.
květen — září: 9.00 — 17.00 hod.
Kontakty
e-mail: festival@smetanovalitomysl.cz
tel.: 461 612 575
www.smetanovalitomysl.cz

Otevírací doba
květen — září:
9.00 — 12.00, 13.00 — 17.00 hod.
mimo pondělí
Kontakty
e-mail: megalit@tiscali.cz
tel.: 461 614 765

:

Otevírací doba
duben, říjen — sobota, neděle
a svátky: 9.00 — 16.00 hod.
květen — září: 9.00 — 17.00 hod.
(mimo návštěvní dobu možná prohlídka po předchozí domluvě)
Kontakty
e-mail: chateau.litomysl@lit.cz
tel.: 461 615 067
www.zamek-litomysl.cz

Otevírací doba
březen — listopad:
9.00 — 12.00, 13.00 — 17.00 hod.
prosinec — únor:
8.00 — 12.00, 13.00 — 16.00 hod.
v sobotu a neděli:
9.00 — 12.00, 13.00 — 17.00 hod.
Kontakty
e-mail: info@rml.cz
tel.: 461 615 287
www.rml.cz

Otevírací doba
duben a říjen, sobota a neděle:
9.00 — 12.00, 13.00 — 17.00 hod.
květen — září:
9.00 — 12.00, 13.00 — 17.00 hod.
mimo pondělí
Kontakty
e-mail: info@rml.cz
tel.: 737 823 389

Červená věž
Nejvyýznamnější pozůstatek
historického opevnění města je
novodobě zastřešen podle projektu architekta Mikuláše Hulce.
Dnes je součástí Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
a slouží k sezónním výstavám.
Je odsud nádherný výhled
nejen na zámek.
Otevírací doba
červen — září – pondělí — pátek:
9.00 — 11.30, 13.00 — 15.00 hod.
sobota a neděle:
9.00 — 12.00, 13.00 — 17.00 hod.
Kontakty
e-mail: dekanat.fr@upce.cz
tel.: 466 036 590
www.upce.cz/fr/kontanty.html

:

Zámecké návrší Litomyšl

Bonusová
karta
Provozovatelé památkových objektů, další instituce sídlící
na Zámeckém návrší a Město Litomyšl pro vás připravili pro
rok 2010 řadu slev a bonusů.
Stačí tuto kartu předložit při vstupu do vybraného objektu
a těšit se na další krásné zážitky v neobyčejném městě Litomyšl.
Tato bonusová karta platí po celý rok 2010.
Slevy z více karet nelze sčítat.

Státní zámek Litomyšl
brožura o zámeckém divadélku zdarma

–50 %

Městská galerie Litomyšl
sleva 50 % na vstupné

Zámecké sklepení se stálou expozicí
soch Olbrama Zoubka
místo 30 Kč zaplatíte pouze 20 Kč
+ pohlednice zdarma

30

–50 %

20

Rodný byt Bedřicha Smetany
sleva 50 % na vstupné

Informační centrum

–50 %

50% sleva na audioprůvodce městem Litomyšl
(základní cena: 80 Kč / osobu / 3 hodiny)
15% sleva na mapy a pohlednice zdarma

–15–15%%

Evropské školicí centrum

15% sleva na nealko nápoje
50% sleva na kostku UNESCO

–50 %

Regionální muzeum
sleva 50 % na vstupné

–50 %

0
–10 %

Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala
plakát v hodnotě 40 Kč zdarma

Klášterní sklípek v Klášterních zahradách
10% sleva na nápoje

Litomyšl Castle Hill

Bonus
Card
Heritage sight operators and other institutions seated at Castle Hill,
working together with Litomyšl Town Hall, prepared a number
of discounts and bonuses for you in 2010.
Just show this card at the entrance to the facility of your choice and
enjoy beautiful experiences in the extraordinary town of Litomyšl.
This Bonus Card is valid throughout the whole year 2010.
Discounts cannot be accumulated with other cards.

Litomyšl Castle
free booklet on the small castle theatre

–50 %

Litomyšl Town Gallery
free entry

Castle Cellars with Permanent Exhibition
of Statues by Olbram Zoubek
pay only CZK 20 instead of 30
+ get a free postcard

–50 %

30

20

Bedřich Smetana’s Birth Apartment
50 % discount on entrance fee

–50 %

Information Centre
50 % discount on Litomyšl Town Audio Guide
(basic price: CZK 80 per person for 3 hours)
15 % discount on maps; free postcards

–15
%
–15 %
European Training Center

15 % discount on soft drinks
50 % discount on UNESCO cube

–50 %

Regional Museum
50 % discount on entrance fee

–50 %

0–10 %

Portmoneum – Josef Váchal’s Museum
get a poster worth CZK 40 for free

Monastery Cellar at Monastery Gardens
10 % discount on drinks

