Městská galerie - Procházky městem 2019 tisk.indd 1-3

Litomyšl školská II
26. dubna

pátek

března

29.

Litomyšl zdravotnická
31. května

pátek

května

31.

pátek

sraz: v 16:00 před budovou sokolovny
(Moravská 628)

Litomyšl –
bydlení IV

pátek

21.

června

sraz: v 16:00 u vstupu do areálu nemocnice
(J. E. Purkyně 652)

Litomyšl
zdravotnická

sraz: v 16:00 na terasách pod
Regionálním muzeem

Litomyšl školská II

26.

dubna

31. května v 16:00
u vstupu do areálu nemocnice
(J. E. Purkyně 652)
21. června v 16:00
před budovou sokolovny
(Moravská 628)

V dubnu navážeme na předešlé ročníky tématem
vzdělávání a školství. Navštívíme tři objekty, v nichž se
v průběhu času vystřídalo několik typů škol i jiných institucí,
a tak musely projít řadou stavebních úprav. Zastavíme se
u Školamyšle (kdysi sídla např. zemské průmyslové školy)
v ulici Boženy Němcové, u nedalekého Regionálního muzea
(starého gymnázia) a u základní školy (mj. někdejší reálky
či muzea) v Zámecké ulici, kde si navíc povšimneme sochy
Zdeňka Nejedlého.

Květnová procházka nás zavede do areálu litomyšlské
nemocnice, který byl budován již od roku 1872. Zaměříme
se nejen na architekturu vybraných pavilonů, ale i na
umělecká díla, která prostor zvelebují – např. sochy
Františka Jandy Boj člověka s přírodou a dvouocasý lev.
Ve druhé části procházky zavítáme do Dukelské ulice za
vilami, které si zde nechali vystavět litomyšlští zdravotníci –
primář Jaroslav Krinke (1939–1940) a lékař František Jindra
(1938–1939).

V pořadí již čtvrtá procházka na téma bydlení bude
směřovat do tzv. Fügnerovy čtvrti s převážně soukromou
domovní zástavbou, která se sice začala rozvíjet ještě
před první světovou válkou péčí Družstva pro stavbu
dělnických domků, největší stavební rozmach však prožila
ve druhé polovině 20. století. Procházku zakončíme až na
samé hranici s obcí Benátky, v tzv. vile Grácie – ojedinělé
„příměstské“ rezidenci vystavěné místním stavitelem
Josefem Kremlem v roce 1902.

Litomyšl rozlomená
4. října

26. dubna v 16:00
na terasách pod
Regionálním muzeem

První letošní procházku věnujeme dvěma zajímavým
budovám sloužícím volnočasovým aktivitám Litomyšlanů.
Nejprve navštívíme Lidový dům (1921–1922), víceúčelovou
budovu pro potřeby katolicky orientovaných organizací,
která byla postavena i díky finančnímu přispění papeže.
Poté zamíříme k nedalekému kinu Sokol (1975–1978), jedné
z mála relativně autenticky dochovaných staveb z éry tzv.
normalizace ve městě. Upozorníme na kvalitní designové
prvky v interiéru, ale připomeneme také úplné počátky
budovy z 20. let 20. století.

Litomyšl –
bydlení IV
21. června

Litomyšl
pietní III
20. září

…aneb dovolte architektuře Vašeho
města, aby se Vám stala
průvodcem.

sraz: v 16:00 před budovou Lidového domu
(Bělidla 392)

Litomyšl
volnočasová

Litomyšl
volnočasová
29. března

PROCHÁZKY
(s) MĚSTEM

v roce 2019
29. března v 16:00
před budovou Lidového domu
(Bělidla 392)

19.09.18 7:58

20. září v 16:00
před plastikou lva v dolní části
zámeckého parku
4. října v 16:00
před prodejnou BILLA
(Mařákova 1198)
ZDARMA
délka: 2 hodiny
bez objednání

v roce 2019

Změna
programu
vyhrazena!
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sraz: v 16:00 před prodejnou BILLA
(Mařákova 1198)

Litomyšl rozlomená

sraz: v 16:00 před plastikou lva v dolní části
zámeckého parku

Litomyšl pietní III

T: 461 614 765
E: lam@litomysl.cz
FB: Litomyšlský architektonický manuál
www.lam.litomysl.cz

Mediální partneři:

Procházky jsou součástí projektu LAM – Litomyšlský architektonický manuál (www.lam.litomysl.cz).

Projekt zaštiťuje Městská galerie Litomyšl a finančně jej podpořilo Ministerstvo kultury ČR a město Litomyšl.

Navštivte lam.litomysl.cz a zajděte si na vlastní „Procházku (s) městem“, kdykoliv budete chtít.

O převážné většině navštěvovaných objektů se dočtete v „Litomyšlském architektonickém manuálu“ (LAM), jenž
je koncipován jako webová databáze litomyšlských staveb 20. a 21. století a jejich tvůrců. LAM zároveň slouží jako
mobilní průvodce do Vašich chytrých telefonů a tabletů a nabízí Vám na výběr pět procházkových okruhů.

Městská galerie Litomyšl
dům U Rytířů
Smetanovo nám. 110
Litomyšl 570 01

Budeme rádi, když se i Vy zapojíte do povídání o navštěvovaných místech a svými vzpomínkami nás doplníte.
Naším cílem je udržet trasy vycházek tak, aby vyhovovaly i návštěvníkům vyššího věku.

Cyklus tematických architektonických Procházek (s) městem, pořádaný Městskou galerií Litomyšl již čtvrtým rokem,
upozorňuje na význačné litomyšlské stavby, veřejná prostranství i umělecká díla ve veřejném prostoru. Nečekejte však
nudnou přednášku o architektuře a umění, naopak se těšte na příjemnou procházku, která Vám poodhalí zajímavosti
o domech a místech, jež denně míjíte, a při které navštívíme i běžně nepřístupné interiéry či vyhlídky poskytující
netradiční pohledy na město.

4.

Nová výstavba z druhé poloviny 20. století přinesla
starobylé Litomyšli hned několik bolestivých ran.
Umělé zprůmyslnění oblasti a také sílící automobilová
doprava si totiž vynutily zbudování rozsáhlých sídlišť,
naddimenzovaného autobusového nádraží a silničního
října
průtahu, který rozetnul město na dvě poloviny. Právě
pátek
tomuto tématu se budeme věnovat při poslední procházce;
připomeneme i původní vzhled předměstí Bělidla, které
kvůli zmíněným zásahům téměř zcela zaniklo.

20.

Ani v letošním ročníku procházek nebudou chybět
sepulkrální památky. Tentokrát se pan Oldřich Pakosta bude
věnovat především objektům vztahujícím se k válečným
událostem, a to nejen na území hřbitova u kostela sv. Anny,
nýbrž i ve městě. Procházka začne u plastiky lva v dolní části září
zámeckého parku a dále bude pokračovat přes kapitulní
pátek
chrám Povýšení sv. Kříže, pomník padlým před sokolovnou
až k vojenskému hřbitovu na Černé hoře při strakovské
silnici.

