LITOMYŠL-PREHLIADKA
UNESCO
ZÁMKU,MESTA A GASTRONOMICKÉ
SLÁVNOSTI RETTIGOVÉ 18.5.2019
LITOMYŠL
Litomyšl patrí medzi krásne historické mestá, je rodiskom
Bedřicha Smetany a miesto, kde sídli zámok zapísaný v Zozname
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Hlavným lákadlom našeho
výletu bude zámok a festival, ale pozrieme si spolu aj mesto
s jeho pamiatkami Dom U Rytířů, Piaristický chrám, Kostol s
prepoštstvom, Smetanovo námestie, Litomyšlský orloj,
Toulovcovo námestie, Kláštorné záhrady, Dom B. Smetanu a
Ľudový dom a vy si vo svojom voľnom čase môžete individuálne
pozrieť ďalšie pamiatky.

ZÁMOK
Zámok v Litomyšli bol postavený v rokoch 1568 – 1581 ako
reprezentačné sídlo Vratislava z Pernštejna. Sgrafitová
technika a bohatá výzdoba výjavov zo života cisára Konštantína
bola dielom talianskych majstrov. Zámok s viac ako 8000
originálnymi sgrafitami je jedna z najkrajších renesančných
stavieb strednej Európy. Sgrafity na zámockých fasádach
nachádzame v dvoch variantoch: psaníčkové sgrafity a sgrafito
figurálne. Listových obálok je na celom zámku cez osem tisíc a
už pri ich vzniku sa dodržiavala zásada, že jednotlivé motívy
sa nebudú opakovať. Po požiari v roku 1775 bolo v rokoch 1796
– 1797 vybudované
zámocké divadlo. Jedinečný súbor
javiskových dekorácií vytvoril viedenský dvorný maliar
divadelných kulís Josef Platzer.
V rámci prehliadky si pozrieme vzácne divadlo a dvanásť

najkrajších miestností z 18. a 19. storočia, ktoré nechali
vybudovať Waldstein-Wartenbergovia. Miestnosti zdobí výnimočná
farebná maľba Dominika Dvořáka a pôvodné zámocké vybavenie.
Vstupné: dospelí 150 Kč, senior nad 65 rokov,ZŤP,študenti
a deti
110 Kč

GASTRONOMICKÉ
M.D.RETTIGOVÉ

SLÁVNOSTI

V Litomyšli sa konajú slávnosti v mene Magdaleny Dobromily
Rettigové, legendárnej kuchárky, ktorá v Litomyšli strávila
posledných 11 rokov svojho života a je pochovaná na tamojšom
cintoríne. Slávnosti sú inšpirované jej moderným prístupom,
kedy žienky učila, aby pri varení nepodliehali stereotypom,
experimentovali a aby sa varenie stalo ich záľubou. Mestské
slávnosti privedú do Litomyšle kuchárskych odborníkov,
milovníkov dobrého jedla a pitia, stánky s produktmi českých
poľnohospodárov a farmárov.
Program festivalu uverejním až vo februári, kedy
uverejnený aj na oficiálnej stránke festivalu.

bude

ČASOVÝ PLÁN výletu LITOMYŠL-PREHLIADKA UNESCO ZÁMKU,MESTA A
GASTRONOMICKÉ SLÁVNOSTI RETTIGOVÉ
7,00 odchod z Bratislavy, Trnavské mýto Istropolis
11,00 -12,00 – prehliadka mesta
12,00 – 13,00 – prehliadka zámku

13,00 – 16,00 voľný program na slávnostiach
16,00 – odchod do Bratislavy
cca 19,30 – príchod do Bratislavy
Časy programu sú orientačné.
Pri rezervácii je potrebné prihlásiť každú osobu, ktorá sa
zúčastní výletu.
V cene je zahrnuté:
autobusová doprava, sprievodca

V cene nie je zahrnuté:
vstupné, cestovné poistenie
Pozývame Vás na výlet na prehliadku hradu Bouzov a Javoříčske
jaskyne v sobotu 11.5.2019

