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10.00-15.00 / zámecký park 
SNÍDANĚ V TRÁVĚ 
přijďte na stylový lázeňský 
brunch - občerstvení  
zajištěno, kytaru, deku a děti 
s sebou  
 
10.00-18.00 / 
Zámecký pivovar  
PROBUZENÍ JÓGOU  
9 rozmanitých lekcí jógy – 
bohatý doprovodný program, 
občerstvení   

“Je to město neobyčejně 
kulturní a lázeňské... 
ovšem vodu tam nikdo 
nepije.”  
 
Těmito slovy popisuje 
ve svém Krvavém románu 
Litomyšl Josef Váchal.  
Ve smyslu jeho odkazu vám 
představujeme naše město 
jako první české lázně 
ducha. 

Prohlídky zámecké věže  
Litomyšl - památky UNESCO 
– v případě, že ještě nebude 
zahájena rekonstrukce zámku   
Expozice Litomyšl – město 
kultury a vzdělanosti  
v regionálním muzeu 
Od košilky k rubáši  
aneb narození a smrt 
v české lidové kultuře  
– výstava pro celou rodinu, 
regionální muzeum 
Rodný byt Bedřicha  
Smetany s interaktivním  
programem pro děti   
Litomyšlení – dětský program 
na zámeckém návrší 
Andělé na návrší  
– expozice na emporách 
chrámu Nalezení sv. Kříže 
Zámecké sklepení se  
sochami Olbrama Zoubka  
a Srdcem pro Václava Havla   
Andělská vyhlídka - z mezi-
věží chrámu Nalezení sv. Kříže 
Muzeum domečků,  
panenek a hraček  
INTI/EMNO – výstava  
fotografií Olgy Stráníkové 
v Městské galerii Litomyšl 
v domě U Rytířů 
White Gallery  
v nedalekém Osíku

Vstup na pouliční akce je zdarma, 
na divadelní představení, vybrané 
koncerty, prohlídky a do někte-
rých 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, Střediskem volného 
času Litomyšl a řadou dalších  
organizací a firem.  
 
Zahájení 11. litomyšlské lázeňské 
sezóny se koná pod záštitou  
starosty Litomyšle Dana Brýdla, 
místostarosty Radomila Kašpara, 
hejtmana Pardubického kraje 
Martina Netolického a náměstka 
hejtmana a senátora Michala  
Kortyše.    
 
Změna programu vyhrazena!  
 
Otcové zakladatelé Lázní ducha: 
Ladislav Horáček, Miroslav Brýdl  
a Jaroslav Vencl 
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10.00 – 18.00 /  
Šantovo náměstí 
LÁZEŇSKÁ DESIGN 
ZÓNA 
Lázně ducha Litomyšl se spo-
jily se slavným MINT Marke-
tem! Díky tomu se k nám 
vznikne design zóna, kterou 
nesmíte minout!   
 
13.00 – 17.00 / Radniční  
dvorek na Smetanově náměstí 
BEZ BÁZNĚ VSTUPTE  
DO LITERÁRNÍ LÁZNĚ     
Stylová čítárna s nabídkou 
kvalitní lázeňské literatury  
ke čtení, k tomu šálek kávy  
či sklenka vína, dětská čítárna 
s komisy a deskovkami  
 
14.00–18.00 / Zámecká scéna 
na prvním zámeckém nádvoří 
TANČÍRNA U HUBATÉ ANKY 
stylový bar s hubatou obsluhou 
soutěže pro dospělé 
živá hudba 
taneční lekce (v 15, 16 a 17), 
tančí Swing Busters 
Bedřichova 11 a další litomyšl-
ské pivní speciály přímo před 
bývalým pivovarem rodiny 
Smetanových 
 
 
 
 
 

10.00 – 18.00 /  
Druhé zámecké nádvoří  
LEHÁTKOVÁ VYHLÍDKA  
užijte si stylový výhled  
na renesanční památku 
UNESCO s dalekohledem 
a sklenkou vína  
hudební doprovod:  
11.00 Sbor paní a dívek 
12.00 Vlastimil  
 
10.00 – 18.00 /  
park u Smetanova domu a dět-
ské hřiště na Vodních valech 
SMETANOVA  
DĚTSKÁ SCÉNA 
kolotoč řezbáře Matěje,  
Kozí taxy, minidisco s Mitrixem 
z Proseče roztančí i vaše  
dětičky, pohádka Křemílek 
a Vochomůrka, výprava do po-
hádkové lesa a zábavné inte-
raktivní úkoly pro malé i velké, 
lehátková vyhlídka, dřevěné 
Ruské kolo, balónky, malování 
na obličej, „Unavovadlo“ dětí – 
kuličková dráha a další atrakce 
 
10.00 – 19.00 /  
Regionální muzeum 
LÁZEŇSKÁ POHODA 
V MUZEU  
sluneční lázně na terasách 
hudební doprovod:  
11.00 Big band ZUŠ Litomyšl, 
13.00 Big band ZUŠ  
Vysoké Mýto  

STŘEDA 
 
17.00 / A Galerie  
(bývalá restaurace U Komínků) 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ  
A GALERIE ZA PŘÍTOMNOSTI  
JIŘÍHO PAČINKA 
v prodejní galerii bude  
vystaveno sklo Jiřího Pačinka 
a Bořka Šípka 
   
19.00 / Literární kavárna  
Na Sklípku 
KNIŽNÍ ČTVRTEK  
VE STŘEDU 

 
 
ČTVRTEK 
 
19.00 / Zámecké sklepení 
VEČERNÍ KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA SOCH  
OLBRAMA ZOUBKA 
provází Eva Zoubková,  
dcera Olbrama Zoubka    
  
 
PÁTEK 
 
17.00 / Vinotéka U Mydláře 
ZBYNĚK HANKO 
vernisáž výstavy obrazů  
spojená s koncertem  
a „neřízenou ochutnávkou vín“    
 
19.00 / Smetanův dům 
ANNA K.  
česká hudební legenda přijede 
zahrát své největší hity      
 
20.00 / Music Club Kotelna 
VENTOLIN + JOHUŠ MATUŠ  
koncert s prvky eletra, raného 
acid house, punku a techna 
 
21.00 / 
chrám Nalezení sv. Kříže  
NOČNÍ KOMENTOVANÁ  
PROHLÍDKA CHRÁMU   

od 10.00  
KOLONÁDA OŽÍVÁ 
Veterán klub Litomyšl  
• Četnická pátrací stanice  
Pardubice • pouliční divadlo  
Paleťáci • Otužilci z České  
Třebové • Jan Kalina kreslí  
rychloportréty • Václav Boštík 
a kamarádi • kuličková dráha  
• Spolek českých kolařů  
cestovatelů Vysoké Mýto  
• harmonikář Pepíček Čečil  
• Sbor paní a dívek • Sbor  
Vlastimil – krajta Ernestýna  
• „krojované párečky“ z Příluky 
• kozlíci Ron a Jack – osel Lojza  
• taneční skupina Amapola 
Tribe • Spolek panstva na tvrzi 
Žíželeves • Lázeňské duchovní 
smyčcové kvartet • Becher 
zóna • lázeňské občerstvení  
• soutěž Lázeňské prameny  
• projekt Najdi  • přečti • předej 
• lázeňské lavičky a další…  
 
9.30 – 12.00 / Městská galerie 
v domě U Rytířů  
VÝTVARNÁ DÍLNA: 
KOLOROVÁNÍ FOTOGRAFIÍ  
Přijďte si v prostředí výstavy 
fotografií Olgy Stráníkové  
vyzkoušet starou techniku,  
díky které proměníte černobílé 
snímky v barevné!  
 
10.00 – 16.00 / Toulovcovo  
náměstí – za kostelem 
FOTOATELIÉR HRG 
NA ULICI 
nechte si udělat obrázek a sou-
těžte o nejkrásnější lázeňský 
klobouk, kostým a lázeňský pár  
 

27. — 
29. 4.

Zkuste se vrátit na začá-
tek 20. století a v šatech 
po babičce či dědečkovi 
pojďte korzovat lázeň-
skou kolonádou. Vítány 
jsou také vycházkové 
hole, paraplíčka, vějíře…

30. 4.
SOBOTA

10.30 / 
chrám Nalezení sv. Kříže 
DO VŠECH KOUTŮ NÁVRŠÍ  
prohlídka revitalizovaných 
budov na zámeckém návrší 
a míst, kam běžný turista 
nemůže 
 
13.00 / Regionální muzeum 
v Litomyšli  
OTUŽILCI ČESKÁ TŘEBOVÁ 
V SUDU U MUZEA  
 
13.40 / lázeňská kolonáda  
PRŮJEZD AUTO-MOTO  
VETERÁNŮ KOLONÁDOU  
 
14.00 / Zámecká scéna  
na prvním zámeckém nádvoří 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
LITOMYŠLSKÉ 
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 
zahraje Stanley’s Dixie Street 
Band, moderuje Václav Žmolík 
 
14.15 / ze zámeckého návrší 
na Toulovcovo náměstí 
PRŮVOD KOLONÁDOU 
 
15.00 / Hlavní lázeňská scéna 
na Toulovcově náměstí  
APPENDIXIE – swingová 
a jazzová kapela s lehkým  
nádechem šílenství    
během odpoledne vyhlášení 
divácké soutěže elegance 
auto-moto-veteránů  
a celoroční soutěže Lázeňské 
prameny  
 
17.00 / Portmoneum  
– Museum Josefa Váchala 
JOSEF VÁCHAL A DALŠÍ 
ČEŠTÍ UMĚLCI V SOUKOLÍ 
VELKÉ VÁLKY 
Beseda s Jiřím Kašem o knize 
SOČA (ISONZO) 1917.  
Povídání o Váchalovi, válce 
a mnohém jiném s historikem, 
kunsthistorikem a především 
velkým znalcem díla Josefa 
Váchala. Spojeno s autogrami-
ádou. 
 

17.00 / Hlavní lázeňská scéna 
na Toulovcově náměstí 
TOMÁŠ MATONOHA  
& PŘÁTELÉ  
vtipy – scénky – historky  
a písničky 
 
18.00 / Hlavní lázeňská scéna 
na Toulovcově náměstí 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
LÁZEŇSKÝ KLOBOUK,  
KOSTÝM A LÁZEŇSKÝ PÁR  
(uzávěrka soutěže v 16.00)  
 
19.00 / Hlavní lázeňská scéna 
na Toulovcově náměstí 
RED SOCKS  
ORCHESTRA 
od taneční hudby třicátých let 
přes rock’n roll, funky, pop  
až po současné hity 
 
21.00 / Hlavní lázeňská scéna 
na Toulovcově náměstí 
HARMÁLEK ORCHESTR 
inovace české dechovkové 
tradice v moderním, dravém 
a mladém provedení 
 
21.00 /  
chrám Nalezení sv. Kříže  
NOČNÍ KOMENTOVANÁ  
PROHLÍDKA CHRÁMU 
 
22.00 / Music Club Kotelna  
LÁZEŇSKÁ AFTERPÁRTY  


