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28. dubna 2012 při příležitosti Otevření prvních českých lázní ducha – Litomyšl   ZDARMA

SOUTĚŽ LÁZEŇSKÉ PRAMENY NA STR. 4 

Co se může stát, když se 
potkají Angličan, Fin a Fran-
couz s prasátkem ve fran-
couzské zámecké zahradě? 
Přijďte se přesvědčit sami. 
Evropské školicí centrum 
připravilo zábavu pro všech-
ny bez ohledu na věk a fyzic-
kou kondici.

Pojďte se pobavit při tra-

diční francouzské hře pé-
tanque, u které se hráči ze 
dvou družstev snaží odhodit 
soupeřovy koule, tak aby je 
co nejvíce oddálili od bo-
dovací kuličky tzv. košonku 
(prasátka).

Stará hra z dob Vikingů, 
zvaná Kubb, vás přenese do 
dob udatných králů a rytířů. 

HRY V ZÁMECKÝCH 
ZAHRADÁCH

..bohužel tamnější lázně 
vyhledávány jsou jen domo-
rodci a také vodu tam nikdo 
nepije. Daleko lepší nápoj 
šenkuje tam na Sklípku otec 
Polard a také v uherské vi-
nárně se příležitostně různí 
mazavkové sejdou. Kromě 

těchto dvou paměti-
hodností, zámku, 

kostelů, sochy jed-
noho muzikanta  
a dvou tuctů 
p a m á t n í k o -
vých desek, není  

v tom celém městě 
nic pamětihodného. 

Cheme-li vidět něco sku-
tečně krásného, musíme za-
jíti na předměstí a navštíviti 
Portmoneum...” Těmito slo-
vy popisuje Litomyšl geniál-
ní český grafik a malíř Josef 
Vá c h a l 
ve svém 
K r v a -
vém románu z roku 1924. 
Váchal zde na počátku dva-
cátých let minulého století 
navštěvoval svého velké-
ho obdivovatele - Josefa 
Portmana - majitele domeč-

ku na Záhradi, dnes známé-
ho jako Portmoneum. 

Zmínka o litomyšlském lá-
zeňství není nahodilá. Parní 
a vanové lázně totiž v Lito-
myšli existovaly, a to v bývalé 
čtvrti Bernardka (okolí dneš-
ního Komenského náměstí). 
Z počátku třicátých let po-
chází článek z pera MUDr. 
Františka Laška, který v pří-
spěvku s názvem Středověký 
litomyšlský špitál pojednává 
o litomyšlském lázeňství. 
Článek vyšel v 9. čísle 5. roč-
níku vlastivědného sborníku 
Od trstěnické stezky a krom 
jiného se v něm dočteme: 
“...Vavřinec Toulovec 27. 
května 1412 založil nadaci 
lázním pro chudé. V Litomy-
šli ve XIII. a XIV. století bylo 
několk veřejných lázní, kte-

rých ani 
v dnešní 
p o k r o -

čilé době nemáme. Koupání 
již v tehdejších stoletích bylo 
více rozšířeno než dnes, bylo 
počítáno k nejnutnějším po-
třebám člověka jako strava  
a oděv. I nejchudší vesnice 

mívaly své lázně.”
Lašek dále poračuje: “Nej-

starší lázně v Litomyšli byly 
německé na horním němec-
kém předměstí a byly ma-
jetkem vrchnostenským...
jiné pozdější lázně byly české  
a třetí lázně byly na hradě 
pro kanovníky. České lázně 
zřídil v r. 1378 biskup Voj-
těch ze Šternberka... v XV.  
a XVI. věku můžeme mluvit 
o rozkvětu lázní. Lázně byly 
zřizovány k očistě duše (Se-
elbader) pro chudé. Lázně 
jinde i u nás měli na staros-
ti před staletími lazebníci. 
Koupání v lázních, jak bylo 
uvedeno, koncem středově-
ku i později bylo nevyhnutel-
nou potřebou i nejjednoduš-
šého člověka a proto založil 
Vavřinec Toulovec nadání 
při německé lázni: dvakráte 
ročně v pondělí po čtvrté ne-
děli po velikonocích a v pon-
dělí po svátku Všech Svatých 
(letos vychází na 7. května  
a 5. listopadu – pozn. autor-
ky) musil lazebník připravit 
chudým v městě lázeň...” 

My jsme pro návštěvníky 
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ODPOČIŇTE TĚLU, MYSLI
V LÁZNÍCH DUCHA – V LITOMYŠLI!

POZVÁNÍ NA  
POLEDNÍ SWING

Přijďte si poslechnout Vel-
ký swingový orchestr z Čes-
ké Třebové, který Vám bude 
hrát v  sobotu od 11 hodin  
u Hotelu Zlatá Hvězda.  
Na hotelové předzahrádce 
si můžete připít lázeňským 
pramenem Boženy Němco-
vé, připravena jsou speciální 
menu na počest litomyšl-
ských osobností, podávaná 
po celý víkend. 

V UNDERGROUNDU,
kdež Jiráskův pramen mládí jest 

nebojte se dolů vlézt,

spoustu přátel tu najdeš
dolů po schodech sejdeš

na bar Tě kroky nesou
střízlivého tě neodnesou.

dovolte nám, abychom Vás 
přivítali ve “staroslávné kra-
savici – okresním městě L.” 
L. je  od dnešního slavnost-
ního dne lázněmi ducha zvá-
na. Již je tomu pěkná řádka 
let od doby, kdy se po míst-
ním náměstí proháněl Ma-
řákovic Julek, pivo v pi-
vováru potají upíjel 
Smetanovic Béda 
a co ve zdej-
ším slovutném 
hotelu dohasí-
nala Boženka  
za Němce pro-
vdaná. Město však  
po dlouhá staletí své exi-
stence neztratilo pranic  
z toho, čím okouzlovalo 
veliké duchy obrozenecké,  
jakož i českobratrské a další 
v předlouhém chodu své bo-
haté minulosti. Jeho kouzlu 
podléhají návštěvíci i nadále, 
a tak je více nežli na místě 
jeho ducha pokusit se ucho-
piti a lázněmi jej nazvati. 
Jen stěží totiž najdete v krá-
lovství českém místo, které 
zaručeně kdejakou rozhára-
nou duši svými zákoutími 
ukonejší, hlad po kráse na-
sytí a o veškeré další potře-
by těla hravě se postará. Ale 
duše – jak mnozí velectění 
velikáni již v dobách minu-
lých dávno věděli – duše,  
ta je zdrojem veškerých ne-
rovnováh tělesných. Proto 
přijměte co nejsrdečnější po-
zvání do končin, které jsou 
pro duši pohlazením. Ono 
se totiž nenadarmo říkává,  
že “Na duši – je Litomyšl!”

VELEVÁŽENÍ
LÁZENŠTÍ HOSTÉ, 

WWW.LAZNEDUCHA.CZ

Hotel Aplaus Vás zve  
v sobotu 28.4. od 15.30 
v  prostorech terasy před 
hlavním vchodem na vy-
stoupení Singin´g Bass Tria 
v čele s Olgou Kovaříkovou. 
Tóny jazzu a blues se pone-
sou lázeňskou promenádou  
společně s  vůní grilovaných 
mas, doplněných lahodnými 
chutěmi zmrzlinového pra-
mene z domácí manufaktury 
GIROMA. Těšíme se na Vás, 
Team Aplaus

Úkolem hráčů je „sestřelit“ 
kolíkem spoluhráčovy kolí-
ky představující onoho krále  
a rytíře. Ze Skandinávie po-
chází i další „házecí“ hra. Je 
to v podstatě finská variace 
na notoricky známý bowlin-
gu. Ve hře Möllky jde o to, 
aby hráč shodil co nejvíce 
různě obodovaných kolíků. 
Hází se od počáteční čáry 
Molkaari a vítězem je ten, 
kdo vyhází kolíky v hodnotě 
50 bodů jako první.

Pro všechny lázeňské 
šviháky a jejich doprovod 
máme připraven populární 
anglický sport, hru gentle-
menů – kroket. Ke hře jsou 
potřeba 2 – 4 hráči, koule  
a tzv. kladivo, kterým se pro-
vádí úder. Cílem kroketu 
je projet koulemi vytyčené 
branky a nasbírat určitý po-
čet bodů. 

Pokud máte soutěživého 
ducha nebo se jen chcete 
pobavit u nenáročných her, 
přijďte v sobotu a neděli do 
zámeckých francouzských 
zahrad. Pokud nenatrefíte na 
hráče vaší hry na trávníku, 
můžete si hru zapůjčit v zá-
meckém informačním cent-
ru a rozjet vlastní turnaj. Hry 
budou k dispozici v sobotu 
28. dubna od 13 do 18 hodin. 

Lázně byly zřizovány k očistě duše.

“JE TO MĚSTO NEOBYČEJNĚ KULTURNÍ A LÁZEŇSKÉ... 

nových litomyšlských lázní 
ducha připravili lázně niko-
liv k očistě, nýbrž pro potě-
chu ducha. Zároveň pevně 
věříme, že ani očistu těles-
nou lázenští hosté zanedbá-

vat  nebudou a pravidelně se 
do města navracejíc, přispě-
je litomyšlské loci geniální  
i k jejich očistě duševní. 

Marie Venclová

14.-20.5. 2012  
www.gastroslavnosti.cz

*



13.00 – komentovaná 
prohlídka výstavy Juli-
us Mařák (1832-1899) 

Speciálně koncipovaná 
komentovaná prohlídka 
o osobnosti a tvorbě největ-
šího malíře – rodáka Lito-
myšle, nejvýznamnějšího 
krajináře druhé poloviny 
19. století, zakladatele tzv. 
krajinářské školy, rektora 
AVU v Praze. Umělce, které-
ho obrazy kupoval do svých 
sbírek již za jeho života i cí-
sař František Josef I.  Výtvar-
ný koutek přímo v  prosto-
rách galerie umožní v  klidu 
vyslechnout komentář i rodi-
čům dětí. Ty se jistě příjemně 
zabaví malováním obrázků 
či skládáním puzzle s témati-
kou Mařákových obrazů. 

Vstupné zdarma k  zakou-
pené vstupence. 

16.00 – Výtvarná dílna 
pro malé i velké 

Dětský program vedený 
paní Pecháčkovou seznámí 
děti s  osobností Julia Ma-
řáka a formou hry si zku-
sí proniknout do tajů jeho 
tvorby. Osobitým způsobem 
budou studovat krajinu, kte-
rá je ústředním tématech 
všech Mařákových obrazů. 
Vyzkouší si výtvarnou před-
stavivost, nápady i manuální 
zručnost. 

Cena: 20 Kč

Výstava Julius Mařák (1832-
1899) otevřena denně mimo 
pondělí: 10.00-12.00/13.00-
17.00h.
Vstupné: 40Kč / snížené: 20 Kč

PRAMEN JOSEFA PORTMANA
Portmoneum – Museum 
Josefa Váchala, džus

KLÁŠTERNÍ PRAMEN
Restaurace Pod Klášterem
kvasnicové pivo

PRAMEN TERÉZY NOVÁKOVÉ
Restaurace Veselka
borůvkové pivo

PRAMEN MAGDALENY DOBROMILY 
RETTIGOVÉ
Chocco Caff é
horká čokoláda

PRAMEN ZDEŇKA NEJEDLÉHO
Kavárnička v Evropském školicím 
centru, mléko, pouze do 18.00

PRAMEN MATĚJE KUDĚJE
Hospoda U Černého orla
smíchovské pivo

PRAMEN BEDŘICHA SMETANY
Zámecké sklepení/salet
víno

PODZEMNÍ JIRÁSKŮV PRAMEN 
MLÁDÍ
Cafébar Underground
svijanské pivo

PRAMEN ZDEŇKA KOPALA
Restaurace Karlov
velkopopovické pivo

PRAMEN JOSEFA MATIČKY
Cafétéria Savitar
capuccino

MEDITAČNÍ PRAMEN 
BOHDANA KOPECKÉHO
Kavárna Mandala
ochucený vinný střik

PRAMEN BOŽENY NĚMCOVÉ
Restaurace Hotelu Zlatá Hvězda
Magistr

PRAMEN JOSEFA VÁCHALA
Hospoda Na sklípku
plzeňské pivo

PRAMEN RYTÍŘE TOULOVCE
Café 59
Becherovka
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Vydejte se na procházku po litomyšlských 
pramenech a soutěžte o hodnotné ceny! Sta-
čí nasbírat alespoň sedm razítek ze čtrnácti 
níže uvedených litomyšlských pramenných 
míst. Za jeden každý vybraný zkonzumova-
ný nápoj dostanete na stanovišti jedno razít-
ko do hracího plánu. Pozor! Portmoneum 
pro svou jedinečnost funguje jako žolík a při 
konzumaci pramene Josefa Portmana získá-

váte razítka hned dvě – druhé do pole dle 
vlastního výběru! Hrací plán si po nasbírání 
dostatečného počtu razítek necháte zkontro-
lovat v lázeňském infostánku na Toulovcově 
náměstí. Tamtéž pak do 21 hodin odevzdáte 
slosovatelný ústřižek a můžete již netrpělivě 
očekávat půl desátou hodinu večerní, kdy 
bude na podiu na Toulovcově náměstí vy-
losováno deset šťastlivců, kteří vyhrají ně-

kterou ze zajímavých cen. Hlavní cenou je 
víkendový lázeňský pobyt pro dvě osoby, vě-
novaný serverem lazenskepobyty.cz, dále pak 
soudeček plzeňského piva, večeře v restauraci 
Bohéme hotelu Aplaus, poukaz na ubytování 
v Evropském školicím centru, poukázka na 
motokáry do Akart arény, dárkový poukaz 
do lázeňského domu Savitar, dárkový pou-
kaz do butiku Nonna v Litomyšli, dárkový 

poukaz na konzumaci v kavárně Mandala, 
dárkový balíček Váchalových knih od na-
kladatelství Paseka a v neposlední řadě taš-
ku plnou dárků od Města Litomyšle. Hodně 
zábavy při lovu razítek a objevování dosud 
nepoznaných litomyšlských pramenů!

Na výhru není právní nárok, v případě nepřítom-
nosti vylosovaného se losuje jiný výherce.

SOUTĚŽ LÁZEŇSKÉ PRAMENY

28. dubna 2012
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          EMAIL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

          DATUM NAROZENÍ  . . . . . . . . . . . . .

SOUTĚŽNÍ KUPÓN

LICHOŽROUTÍ DÍLNA 
PRO MALÉ I VELKÉ
Doufáme, že i vám se ně-
kdy ztratila velmi záhad-
ně ponožka. A pokud 
se vám to stává čas-
to a máte doma 
spoustu opuště-
ných ponožek, na-
cpěte je do kapes 
a vyražte na origi-
nální výtvarnou dílnu. 
Ilustrátorka Galina Miklí-
nová, autorka podoby zná-
mých lupičů ponožek, „kteří 
z párů dělají licháče“ z kniž-
ních bestsellerů Pavla Šruta 

Lichožrouti a Lichožrouti 
se vracejí, se na Vás již těší. 

Do Litomyšle přenese  
svou výtvarnou dílnu 

pro děti i dospělé, 
kteří tak budou 
moci v neděli v 11 
hodin v kavárnič-

ce zámeckého in-
focentra nahlédnout 

do zábavného světa licháčů 
a dokonce si svého lichožrouta 
vlastnoručně vyrobit. Součástí 
programu bude autogramiáda 
obou autorů.

ně ponožka. A pokud ně ponožka. A pokud 
se vám to stává čas-

nální výtvarnou dílnu. 

Do Litomyšle přenese  Do Litomyšle přenese  
svou výtvarnou dílnu svou výtvarnou dílnu 

focentra nahlédnout 

MĚSTSKÁ GALERIE LITOMYŠL
DŮM U RYTÍŘŮ V NEDĚLI ZVE

Architektura nejsou žádné 
lázně. Architektura nedává 
spát. Architektura vyčerpá-
vá. Architektura vaří hlavy.

Budeme stoupat po scho-
dech a hledat v čem tkví 
jejich pohodlnost, běhat 
v kruzích a studovat pohle-
dy na frei-ottovské plachty, 
popisovat si rafi novaný de-
tail spojení starého s novým 
a přemýšlet na tím, co dělá 

dálnice ve městě. 
Anebo si zkusíme analy-

zovat zahradní chatku jako 
ztělesnění ideálu. 

Možná.
Vše však jistě s krví na ru-

kou.
Architektury města Litomy-

šle – procházka s architektem 
Ondřejem Synkem, neděle 14 
hodin, začátek v zámeckém 
infocentru.

ARCHITEKTURY MĚSTA LITOMYŠLE

Julius Mařák: Odpověď

Ve Smetanově domě, kde 
se nachází secesní restaura-
ce Karlov, bude v neděli  29.
dubna  od 13 hodin probíhat 
klavírní odpoledne. Budou 
se hrát jazzové skladby a pís-
ně z fi lmů a muzikálů. Od-
polednem Vás bude provázet 
pianista a improvizátor Ra-

dek Škeřík.   K příjemnému 
posezení Vám budeme podá-
vat výborná vína a pokrmy.   
Všichni příznivci klavírní 
hudby jsou srdečně zváni.  
   
 Václav Škeřík provo-
zovatel Restaurace Karlov

KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE 
VE SMETANOVĚ DOMĚ



Restaurace Veselka
 

Lázeňské menu
za příznivou cenu

 
pramen Terezy Novákové

točené pivo borůvkové
 

nejširší výběr točených piv
u nás není žádný div

 
laše letní terasa

lázeňského šviháka rozjásá.

Nejen duševní stravou živ 
je člověk! Přijďte potěšit své 
smysly do restaurace Hotelu 
Zlatá Hvězda. Na počest li-
tomyšlských osobností jsou 
pro vás po celý víkend při-

pravena menu M. D. Retti-
gové, A. Jiráska, B. Němcové 
a J. Váchala. Připít si může-
te lázeňským pramenem B. 
Němcové. 

OCHUTNEJTE LITOMYŠL

Informační centrum Li-
tomyšl Vás zve do svého 
stánku na lázeňské prome-
nádě. Stánek je umístěn 
na Toulovcově náměstí a Vy 
si zde s námi můžete vyrobit 
voňavá mýdla dle Vaší fan-
tazie. Přímo v našem stánku 
si můžete zakoupit lázeňské 
výrobky: aromaterapeutic-
ká mýdla, koupelové soli, 
přírodní kosmetické sady, 
masážní drbátka, vonné sety 

svíček, lázeňské oplatky s lo-
gem Litomyšle, litomyšlské 
čokolády a další litomyšlské 
upomínkové předměty.

Stánek je otevřen v  sobo-
tu 28. dubna od 11.00 hodin 
do 19.00 hodin. Srdečně zve-
me Vás i Vaše děti, přijďte si 
vytvořit mýdlo dle Vašeho 
přání a zároveň tak získat 
originální suvenýr z Otevírá-
ní první litomyšlské lázeňské 
sezóny.

PŘIJĎTE SI VYROBIT
ORIGINÁLNÍ VOŇAVÁ MÝDLA

Ponořte si nohy do lavoru, 
nechte si při šálku lahodné 
kávy hýčkat tělo jemnou ma-
sáží, spočiňte v hloubkách 
velkého ducha Bohdana Ko-
peckého, slyšte dálky staré 
Indie při hře na sitár Eleny 
Kubičkové.

Zažijte (celoroční) lázeň 
ducha v příjemném pro-
středí a buďte jako doma 
v atmosféře našeho druhého 
názvu: KÁVA PŘIPRAVENÁ 
S LÁSKOU. Vítejte v oáze 
klidu. Lázně v Mandale? Ne, 
to není sen... =)

KAVÁRNA MANDALA
POHLAZENÍ NA DUŠI

Přijeli jste do Litomyšle 
s  dětmi? V  klidu si užívejte 
lázeňskou atmosféru našeho 
města a svěřte své ratolesti 
do péče Babičky ze Staré-
ho Bělidla. V  sobotu od 14 
do 18 hodin je v salonku Ho-
telu Zlatá Hvězda zajištěno 
pohádkové hlídací odpole-
dne s  odborným dohledem. 

Za symbolický poplatek 
20 Kč za 1 hodinu dostane 
Vaše dítko svačinu (nápoj 
a lázeňskou palačinku), Ba-
bička bude číst pohádky, 
připraveny jsou hry, soutěže 
a malování. Začínáme kaž-
dou celou hodinu, ale přijít 
můžete kdykoli v  průběhu 
odpoledne. 

V Portmoneu – a to je věc jistá – se zas což nového chystá! 
Stěny, jež malbami pokryty jsou, 

již další výzdobu neunesou. 
Ne tak však obývák – letos tam zřízený,
ten dalším grafi kám nabídne své stěny.

Psí bude příběhy, rydly tu vyprávět,
mistr ten spřízněný, duchovních lázní děd!

K tomu i Portman se pramenem přidá,
jež desku nemá zde, jaká to křivda!

Přijďte se oblažit – geniem locí,
máme ho dostatek – dnem a i nocí!
Když z toho chytnete bolení ucha,

my už jsme z obliga, přec: lázně ducha!

SOBOTNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ S BABIČKOU

V sobotu 28. dubna pro-
běhne ve 21 hodin před Ga-
lerií Miroslava Kubíka jedno 
velké neonové překvapení. 
Dojde k odhalení velmi za-
jímavého díla Jiřího Davida 
– Neonový DNA vodopád, 
které obohatí zejména noč-
ní podobu litomyšlského 
náměstí. Autor vycházel 
z DNA spirály, tedy s něčím, 
co souvisí s pamětí a dispo-
zicemi, což umění predesti-
nuje. Zároveň byl inspirován 
Smetanovou Vltavou, což je 
v Litomyšli souvislost vel-
mi příznačná. V duchu této 
melodie – vln – autor spirálu 
zmodifi koval. Výtvarník Jiří 
David je mj. známý svými 
monumentálními neonový-
mi instalacemi Trnová koru-

na nad Rudolfi nem, Červené 
srdce nad Pražským hradem 
nebo šestimetrovou plas-
tikou Revoluce sestavenou 
z desítek tisíc klíčů.

Neonový DNA vodo-
pád bude umístěn na domě 
č.p. 71 na Smeta-
nově náměstí, kde 
v Galerii Mirosla-
va Kubíka právě 
probíhá výsta-
va Jiřího Davida 
a Stanislava Diviše. 
Dvojice umělců, 
kteří jsou spjati s nástupem 
postmoderny v Čechách 
v 80. letech minulého století, 
dnes patří k nejrenomova-
nějším domácím vizuálním 
tvůrcům, jsou iniciátory 
a spoluzakladateli legendár-

ní skupiny Tvrdohlaví a oba 
za sebou mají úspěšná peda-
gogická působení. Výstava 
nazvaná latinským výrazem 
…probatum est (což v pře-
kladu znamená ...je vyzkou-
šeno, dokázáno) přináší 

díla obou umělců 
z různých časo-
vých period v roz-
mezí od 80. let až 
do současnos-
ti.  Každopádně si 
Litomyšl a její ná-
vštěvníci mohou 

užívat vzrušující postmoder-
ní jaro, které zaujme všechny 
uměnímilovné generace. 

Po sobotní 22. hodině jste 
zváni do Music Clubu Kotel-
na na koncert kapely Krásné 
nové stroje,  svého času jedno 

z nejpočetnějších sdružení 
mezi domácími hudebními 
skupinami, jejímž zpěvákem 
a leaderem je Stanislav Di-
viš. Jsou celkem nenápadní, 
v televizi na ně nenarazíte, 
ačkoliv to, co hrají, zdaleka 
není nějaký underground. 
Od počátku byla jejich cha-
rakteristickým znakem po-
četná dechová sekce, čímž 
o značnou dobu předběhli 
dnešní módu funkových, 
soulových či na r‘n‘b orien-
tovaných kapel. Jejich býva-
lí členové po odchodu stáli 
u zrodu tak významných 
jmen na české scéně, jako 
jsou Ženy či Vltava. 

Na obě akce Vás srdečně 
zve Galerie Miroslava Kubí-
ka.

LÁZNĚ DUCHA OSVÍTÍ DNA VODOPÁD A KOTELNOU SE ROZEZNÍ KRÁSNÉ NOVÉ STROJE!

Dokonalá harmonie těla 
i mysli - to je nové Relaxač-
ní centrum SAVITAR v his-
torickém centru Litomyšle. 
Vzájemná kombinace well-
ness a masáží Vám zaručuje 
celkovou relaxační terapii.

Wellness provoz v přízemí  
historického sklepení domu 
nabízí   vodní procedury - 
whirlpool, zá-
bavné sprchy, 
tropický déšť 
a saunový svět 
/fi nská sauna/, 
parní lázeň 
s možností 
aromaterapie s hvězdným 
nebem, kneippovy koupe-
le na které plynule navazují 
odpočinkové zóny s vyhříva-
nými lůžky, doplněné solární 
loukou, která je novinkou 
v oblasti relaxace.

Různé druhy masážních 
terapií, zábalů, lymfodrenáž 
horních a dolních končetin, 
ale i infrakabina se salionári-
em. To vše můžete využít 
od 9.00 hodin.

Dále je pro Vás při příleži-

tosti Otevření první litomy-
šlské lázeňské sezony připra-
veno:

Loutkové divadlo Ančí 
a Fančí: Pohádka pohádko-
vá. Kašpárek si vždy poradí! 
Je nemocný král, je rozmaz-
lená princezna, jsou čerti, 
je drak a co dál? Přijďte se 
podívat v  sobotu v 16.00 

hodin do Savi-
taru.

V prostorách 
Cafétér ie202 
Vám bude hrát 
h a r m o n i k á ř 
a vy tak mů-

žete při odpočinku u kávy 
či čaje a lahodného zá-
kusku s našim pramenem 
Matičky strávit příjemné 
odpolední chvíle.

V neposlední řadě je při-
pravena Šicí patchworko-
vá dílna pro všechny malé 
i velké švadlenky, které si zde 
můžou ušít ptáčky, kytičky, 
srdíčka... Šít děvčata začína-
jí v  sobotu od 10.00 hodin 
na šlapacích strojích!

SAVITAR RELAXAČNÍ CENTRUM

ZMIZENÍ OBČANA 
JOSEFA PASEKY

Četnictvo v Litomyš-
li vyhlašuje pátrání po 
pohřešovaném 37letém 
Josefu Pasekovi z Lito-
myšle.  Jmenovaný byl 
naposledy spatřen dne 
15. dubna okolo třetí 
hodiny odpůlední, když 
se vydal  pravidelnou 
procházkou po krásném 
okolí města litomyšl-
ského sytý oběd nedělní 
vytráviti. Zpět do domu 
svého se však již více ne-
navrátil. Pouze na břehu 
řeky Loučné byla poz-
ději devítiletým Toníč-
kem Martinů nalezena 
Pasekova vycházková 
hůl a od bláta zašpině-
ný kapesník s vyšitými 
iniciály A. L. Není tedy 
jisté, zda zmíněný kapes-
ník s vyšetřovaným pří-
padem souvisí či nikoli. 
Pakliže účast s rodinou 
zmizelého cítíte či řeše-

ní všelikých takových 
podivných případů vás 
láká, naváhejte a man-
želku Pasekovu předra-
hou vyhledejte. Ta žena 
chodívá každý den mezi 
čtvrtou a šestou hodinou 
podvečerní svůj hluboký 
smutek a žal v slzách 
utápěti na schody koste-
la Povýšení svatého Kří-
že, jenž prý, jak slyšeti se 
dala, „duši její pokojem 
nesmírným naplňuje.“

- 2 -

p
é
t
a
n
q
u
e

1. kvìtna 2012
pøed LIDOVÝM DOMEM LITOMYŠL
pouze pro neregistrované hráèe
každé mužstvo musí mít název
zápisné ve výši 150,- Kè na družstvo
dosažená plnoletost v roce 2012 
prezentace, losování v  9.00 hod.
ZAÈÁTEK v 10.00 hod.
pøihlášky v KNIHKUPECTVÍ PASEKA LITOMYŠL
tel.: 461 614 723, mobil: 737 482 680p
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KNIHKUPECTVÍ - ANTIKVARIÁT PASEKA 

A BILLARD CENTRUM 

LITOMYŠL
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Kupodivu dobré! Mrkev 
v rohlíku s omáčkou podle 
vašeho výběru. Přijďte si 
s námi popovídat a dobře 

pojíst nad párkovačem, ve kte-
rém se vaří mrkve. Receptář 

omáček najdete
na www.opensauce.cz 
a nás na promenádě.

O lázeňském víkendu se 
budou na litomyšlském zám-
ku konat noční kostýmové 
prohlídky. Záčátek je vždy 
ve 20.00 hodin a poslední 
prohlídka začíná ve 22.00 
hodin. Rezervace na telefon-
ním čísle 461 615 087. Pojď-
te se s námi přenést do časů 
mocného Vratislava z  Pern-
štejna a jeho ženy Marie Ma-
nrique de Lara. Můžete zde 
potkat také stavitele litomy-
šlského zámku itala Aosta-
llise, Viléma z  Rožmberka, 
barokního malíře Dominika 
Dvořáka a spoustu zajíma-
vých postav v kostýmech za-
půjčených z  barandovských 
fi lmových ateliérů. Vstupné 
na noční prohlídky 
150,- Kč/dospělou 
osobu. Student, 
dítě, senior 
100,- Kč/osobu. 
Prohlídka trvá 
60 minut.

V sobotu i v ne-
děli se bude od 10.00 
do 16.00 hodin na II. zá-
meckém nádvoří konat vý-
stava o tom, že i příroda má 
smysl pro humor - s názvem 
„1. zámecké obludárium“. Na 
vlastní oči uvidíte neuvěři-
telné tvory z říše zvířat. Kou-
šou, škrábou, pouští bodliny, 
ale mohou být i zámeckými 
domácími mazlíčky.

Po celý víkend je na  zám-
ku možné od 10.00 do 16.00 
hodin navštívit dvě historic-
ké expozice. 1. trasa před-
stavuje velké reprezentativ-
ní sály a zámecké divadlo, 
na 2. prohlídkové trase je 
možné vidět komorní po-
koje s  ukázkou   bydlení 18. 

a 19. stolet. Součástí této 
trasy je navíc výstava Byl 
jednou jeden domeček aneb 
Jak bydlely nejen princezny 
– historické domečky a po-
kojíčky pro panenky.

Na odvážlivce, kteří si 
troufnou na prohlídkovou 
trasu Komu straší ve věži, 
čeká nejedno překvapení a ty 
nejodvážnější i pasování na 
rytíře Kamenné strašidelné 
věže.

  Na zámku si nadále mů-
žete zavzpomínat na život 
a dílo herce, spisovatele a vý-
tvarníka Miroslava Horníčka 
na výstavě nazvané Miroslav 
Horníček aneb odkrývání 
dobře utajených houslí.

Na nedělní odpo-
ledne – konkrétně 

na 14.30 hodin 
připravuje zá-
mecký divadel-
ní spolek na II. 
zámeckém ná-

dvoří představení 
O všetečném zvě-

davci od Miguela de Ce-
rvantese Y Saavedry. Pojď-
te se s  námi zaposlouchat 
do rytmu fl amenca pod ši-
rým nebem.

  Taktéž v neděli, ovšem 
od 16.00 hodin, uvedeme 
v  barokním divadélku pod 
vedením režisérky Ireny 
Truhlářové původní frašku 
Milenec a sok v  jedné oso-
bě aneb hrabě rytíř Milislav. 
Zveme Vás na představení 
plné barevných kostýmů 
a barokních kulis, které Vás 
přenese do dob galantních 
šlechticů a ctnostných dam.

 Na obě divadelní předsta-
vení je vstupné dobrovolné.

NOČNÍ KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY, DIVADLO
A JINÉ KRATOCHVÍLE OPĚT NA ZÁMKU

28. dubna 2012



Myšlenka založit v Litomy-
šli lázně není recesistickým 
výstřelkem posledních dnů. 
Vznikla již před čtrnácti lety 
na schodech před hostincem 
U Černého orla. Jednoho 
slunečného dne roku 1998, 
těsně po otevření Váchalovy 
ulice zdobené sgrafi ty z Vá-
chalova Krvavého románu, 
seděl před touto památnou 
litomyšlskou hospodou na-
kladatel Ladislav Horáček 
spolu s tehdejším starostou   
Miroslavem Brýdlem. Pili 
pivo. Bylo horko.

„Protože se ve Váchalo-
vě Krvavém románu píše, 
že Litomyšl je město lázeň-
ské, chtěl jsem, abychom po-
stavili lázeňskou promenádu 
Na Bělidlech, v místech, kde 
se mělo rušit dřívější velké 
autobusové nádraží,“ vzpo-
míná na tehdejší den majitel 
nakladatelství Paseka Ladi-
slav Horáček.

Oba pánové se tehdy roz-
hodli dát podnět radě a za-
stupitelstvu města, aby se 
vznikem lázní v Litomyšli 
zabývaly. „Šel jsem za jed-

ním geologem, který říkal, 
že by se teplý pramen v těch-
to místech dal najít, ale bude 
asi tak kilometr a půl hlu-
boko,“ popisuje emeritní li-
tomyšlský starosta Miroslav 
Brýdl. Rada Města  usnesení 
schválila. „Abychom napl-
nili odkaz Josefa Váchala, 
dali jsme návrh také 
do zastupitelstva,“ 
doplňuje Miroslav 
Brýdl.   Zastu-
pitelé usnesení 
o založení lázní 
a naplnění Vá-
chalova odkazu 
přijali a tehdejší 
starosta Brýdl musel 
několik dní vyhýbavě odpo-
vídat na dotazy novinářů, 
kdy že přesně se budou v Li-
tomyšli otvírat lázně. 

Lázeňská promenáda 
Na Bělidlech však nevznikla. 
Pouze zkušební vrt by totiž 
stál několik milionů korun. 
„Kdybychom vrt opravdu 
zkusili a nebylo by to tak 
hluboko, jak tvrdil tenkrát 
pan geolog, šlo by to, bylo by 
to možné,“ vysvětluje Miro-

slav Brýdl a dodává, že usne-
sení stále platí, neboť nikdy 
nebylo zrušeno. 

Před třemi lety přišel 
do Litomyšle Jaroslav Vencl, 
který od nakladatele Ladi-
slava Horáčka koupil dům 
ve Váchalově ulici. „Ten, 
kdo přijede do Litomyšle, je 

nadšen. Kdo v Litomy-
šli žije, jedinečnou 

atmosféru města 
často nevnímá, „ 
vysvětluje Jaro-
slav Vencl fakt, 
o kterém píše 

již Josef Váchal 
v Krvavém románu 

slovy: „Bohužel, tam-
nější lázně vyhledávány jsou 
jen domorodci...“ 

„Tři roky jsem rekonstruo-
val tento dům a do Litomyšle 
dojížděl. Bylo mi líto, že zde 
návštěvníci nejsou častěji, 
například po skončení festi-
valu Smetanova Litomyšl...,“ 
říká Jaroslav Vencl, autor 
myšlenky a projektu založení 
Lázní ducha. 

Projekt se neustále vyvíjí, 
a jak svorně říkají jeho archi-

tekti: napůl je to recese, na-
půl je to myšleno vážně. 

Organizátoři chtějí, aby se 
Litomyšl dostala do povědo-
mí širšího okruhu lidí. Právě 
proto pořádají  jednorázovou 
akci Otevření první litomyšl-
ské lázeňské sezóny. Aktivita, 
která je podporována Měs-
tem, vychází však z občanské 
iniciativy. „Litomyšl je jed-
no z nejkulturnějších měst, 
co znám - i když to někteří 
jeho obyvatelé pozapomněli.   
Mezi dlažebními kostkami 
vyvěrá pramen ducha Bed-
řicha Smetany, Aloise Jirás-
ka, Boženy Němcové, Terézy 
Novákové, Josefa Portmana, 
Josefa Váchala, Magdaleny 
Dobromily Rettigové...   Ten 
duch tady vždycky byl - 
v 19. století Litomyšl válco-
vala Prahu,“ upozorňuje La-
dislav Horáček.

Pramen ducha, který ne-
kontrolovatelně tryská mezi 
dlažebními kostkami, tedy 
zastavit nelze. Snad proto 
lázeňská sezóna v Litomyšli 
nikdy neskončí.

Prokop Souček
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DÁLE NA PROMENÁDĚ
Emil a Jakub - street jam, Pepíček Čečil - fňukna, Lázeňské 
kvarteto, Kontrafagotový kvartet, divadlo T.E.J.P., lázeňské 
občerstvení, malování na tváře, dílna výroby mýdel, herci 
na chůdách, harmonikář, masáže, městské hry, patchworko-
vá dílna, litomyšlské prameny, stánky s lázeňskými produkty, 
míchané nápoje, herna pro děti s hlídáním (Hotel Zlatá  
Hvězda), lázeňské lavičky, najdi - přečti - předej knihy 
na promenádě, lázeňská menu a lázeňská hra o hodnotné 
ceny, projížďky veterány

Vstup na pouliční akce je zdarma, do výstavních prostor, 
na divadelní představení a na prohlídky zámku je třeba 
zakoupit si vstupenky. Lístky na představení divadla Járy Ci-
mrmana jsou k dostání od 17. 4. v litomyšlském infocentru. 

Otevírací doby muzeí a galerií na www.litomysl.cz

KDE SE VZALY V LITOMYŠLI LÁZNĚ DUCHA?

11.00 Velký swingový orchestr Česká Třebová 
 (Hotel Zlatá Hvězda – Smetanovo náměstí)
14.00 Slavnostní zahájení u máchadla 
 v Mariánské ulici, průvod promenádou 
 na Toulovcovo náměstí, proslovy a zdravice
15.00 Písničkář Tonda ze skupiny Say Why s hos 
 tem (Cafébar Underground)
15.30 Singin‘ Bass Trio (Hotel Aplaus)
16.00 Jan Smigmator Swinging Trio
 (Toulovcovo náměstí)
16.00 Loutkové divadlo Ančí a Fančí (Savitar)
16.30 Classic Jazz Memorial (Na sklípku)
17.00 Krvavý román - čtení a zpěvy
 Jiří Šlupka Svěrák
 (Toulovcovo náměstí)
18.00 Originální pražský synkopický orchestr
 (Toulovcovo náměstí)
19.00 Křest a čtení z nové knihy Petra Šabacha   
 Máslem dolů  (Na sklípku)
19.30 Divadlo Járy Cimrmana – Švestka 
 (Smetanův dům)
20.00 Xavier Baumaxa (Toulovcovo náměstí)
20.00 Koncert Eleny Kubičkové - esraj 
 (Kavárna Mandala)
21.00 Odhalení Neonového DNA vodopádu
 Jiřího Davida (Galerie Miroslava Kubíka)
21.30 Vyhlášení soutěže “Lázeňské prameny”
 (Toulovcovo náměstí)
po 22.00 Koncert kapely Krásné nové stroje 
 (Music Club Kotelna)
 Afterparty (Cafébar Underground) 

SOBOTA 28. DUBNA 2012

ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ
hry v zámeckých zahradách (pouze sobota), zámecké ludári-
um (oba dny, nádvoří zámku), klavírní maratón v podání 
japonských klavíristek (sobota, zámecké infocentrum), 
prohlídky zámku pro rodiče s dětmi (neděle), noční pro-
hlídky zámku (so i ne ve 20, 21 a 22 hodin, nutno rezervovat 
předem na 461 615 067)

MĚSTSKÁ GALERIE 
LITOMYŠL 
DŮM U RYTÍŘŮ
výstava Julius Mařák, básník lesa
neděle 13.00 komentovaná prohlíd-
ka, 16.00 výtvarná dílna pro děti 
a dospělé

ZÁMEK LITOMYŠL
výstava Odkrývání dobře utajených 
houslí aneb Miroslav Horníček: člo-
věk, herec, spisovatel, výtvarník, vý-
stava Byl jednou jeden domeček na 
druhé prohlídkové trase, Zámecká 
věž plná strašidel aneb Komu straší 
ve věži, reprezentační sály a  uni-
kátní zámecké divadélko, expozice 
historických klavírů a dochovaných 
kulis ze zámeckého divadélka

GALERIE SOFIA
výstava Mandaly Jany Staňkové, 
v exteriéru sochy výtvarníka 
Jiřího Šimka a akademického 
sochaře Arnolda Bartůňka

ZÁMECKÉ SKLEPENÍ
stálá expozice soch Olbrama 
Zoubka

GALERIE 
ZDENĚK SKLENÁŘ
výstava Karel Malich – Lázně ducha

ZÁMECKÉ 
INFOCENTRUM
Srandy kopec aneb výstava kresle-
ného humoru Vladimíra Točíka

RODNÝ BYT 
BEDŘICHA SMETANY
výstava Melodická Litomyšl - 
hudební náměty na obrázcích 
Quidona Šimka

PORTMONEUM
MUSEUM 
JOSEFA VÁCHALA
nová součást stálé expozice 
S Portmanem v obýváku

GALERIE 
MIROSLAVA KUBÍKA
výstava ...probatum est. 
Jiří David – Stanislav Diviš

REGIONÁLNÍ MUZEUM
výstava Místa utrpení, smrti 
a hrdinství

KAVÁRNA MANDALA
výstava Bohdan Kopecký – S paříž-
skou modrou

WHITE GALLERY 
V OSÍKU
výstava Václav Cigler: Krajinné 
rozvrhy (1959-1965), Grafi cká alba

VÍKENDOVÝ PROGRAM 
LITOMYŠLSKÝCH MUZEÍ  A GALERIÍ

11.00 Lichožroutí dílna pro malé i velké 
 (zámecké infocentrum)
13.00 Klavírní program Radka Škeříka 
 (Restaurace Karlov – Smetanův dům)
14.00 Architektury města Litomyšle - procházka  
 s architektem Ondřejem Synkem 
 (začátek v zámeckém infocentru)
14.30 Divadelní představení O všetečném zvě 
 davci 
 (zámecký divadelní spolek na II. zámeckém  
 nádvoří)
15.00 Workshop na bonga s mistrem Afrem
 ze skupiny Trio de Janeiro 
 (Cafébar Underground)
16.00 Divadelní představení Milenec a sok v jedné
 osobě (barokní zámecké divadélko)

NEDĚLE 29. DUBNA 2012

Jan Kaňka, Štěpán a Marcela Režovi, MUDr. Patrik Krpčiar, 
Richard Král, Hana Weissová, Vojtěch Mareš, JK-Gaza s.r.o., 
Jan Vavřín - ARS Litomyšl

Dále děkujeme

Za spolupráci děkujeme Ofi ciální pivo akce

Mediální podpora

Akci podpořili

Hlavní partneři

PENSION
PASEKA

Akci pořádá Smetanova Litomyšl o.p.s. 
a Portmoneum – Museum Josefa Váchala pod záštitou 
náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana 
Línka a starosty Města Litomyšle Michala Kortyše.

M.B., J.V. a L.H.

Najdi – přečti – předej knížku na promenádě
Co si s  sebou vozíte, když 

cestujete do lázní? Kromě 
jiného samozřejmě dobrou 
knížku. Proto ani na naší 
lázeňské promenádě knihy 
chybět nemohou. V průbě-
hu soboty budeme pokra-
čovat v  projektu s  názvem 
Najdi – přečti – předej, který 
byl zahájen v roce 2010 díky 
svazkům obcí České dědictví 
UNESCO a Česká inspirace. 
Smyslem tohoto projektu, 
který má kořeny v  sever-
ských zemích, bylo a je pod-
pořit četbu. Mnozí z  nás 
máme jistě doma celou řadu 
knih, které již podruhé číst 
nehodláme (víme například, 
že vrahem je zahradník). Ně-
kdo jiný by si však právě tyto 

naše knihy možná rád přeče-
tl, a proto jsme se rozhodli 
obohatit jimi lázeňskou pro-
menádu. Tímto vyzýváme 
všechny milovníky četby, aby 
se nebáli a adoptovali někte-
rou z knih, které naleznou 
na lázeňských lavičkách. 
Všechny knihy, které jsou 
projektu součástí, jsou opat-
řeny samolepkou s  pokyny, 
jak s putovní knihou zachá-
zet. Po přečtení ji doporuču-
jeme zanechat na nějakém 
vhodném místě, případně 
předat další osobě. Vhod-
ným místem může být če-
kárna u lékaře, autobus, vlak, 
úřad, knihovna, kino či gale-
rie apod.

28. dubna 2012


