
Šikovní „Cimrmani” vystavují 
v zámeckém pivovaru

NEPŘEHLÉDNĚTE! SOUTĚŽ LÁZEŇSKÉ PRAMENY NA STRANĚ 4.

26. dubna 2014 při příležitosti otevření 3. lázeňské sezóny prvních českých lázní ducha v Litomyšli   zdarma  

Skromnost stranou, musíme se pochlu-
bit. Litomyšl je díky lázním ducha ne-
magičtějším místem České republiky.
Rozhodli o tom hlasující v soutěži Des-
tinaCZe 2013 vyhlášené agenturou
CzechTourism. Lázně ducha tak ve fi-
nále kategorie Genius loci porazily
Kuks i Olomouc. Co na to říct, Litomyšl
si to zaslouží.
Lázně ducha byly vybrány do finálové
pětice v kategorii Genius loci (nejma-
gičtější místo) odbornou porotou. Ve
své kategorii soupeřily s areálem Kuks,
adventní Olomoucí, židovskou čtvrtí
a hřbitovem v Třebíči a kostelem Na-
nebevzetí Panny Marie v Neratově.
Soutěž probíhala formou hlasování ve-
řejnosti na webové adrese www.desti-
nacze2013.cz. Litomyšlské lázně ducha
získaly 13 018 hlasů, adventní Olomouc
10 350 hlasů a areál Kuks s Braunovým
Betlémem 9 856 hlasů. „Děkujeme od-
borné porotě za nominaci, již ta nás
moc potěšila. Děkujeme všem, kteří
dali Litomyšli svůj hlas, vážíme si toho
a je to pro nás velký závazek do bu-
doucna,” řekl starosta Litomyšle Mi-

Nejmagičtější místo v České republice

Určitě nezapomeňte zavítat do zámec-
kého pivovaru. V 11.00 hodin zde Ši-
kovní Divadla Járy Cimrmana zahájí
výstavu svých děl. Zdeněk Svěrák
k tomu říká: „Vypadá to, jako by v Di-
vadle Járy Cimrmana byla samá ne-
mehla. Já, Čepelka, Vondruška… Jen tři
jsou šikovní: Brukner, Hraběta a Wei-
gel. To samozřejmě není pravda. Kdyby
byl zájem, mohl bych vám dlouze vy-
právět, na co všechno jsem šikovný na-
příklad já. Ale to by zabralo tolik času,
že bych to radši nechal najindy. 
Náš Mistr je jedinečným příkladem ši-
kovnosti v mnoha oborech, a tak není
od věci připomenout, že interpreti jeho
komedií mají i jiné dovednosti než za-
pamatovat si text, a po pětisté či po ti-
sící ho nahlas veřejně opakovat.
Tříčlenná skupina výtvarně nadaných
cimrmanologů si dala název Šikovní
evidentně proto, aby navázala na slav-
nou skupinu francouzských Nezá-
vislých, českých předválečných
Tvrdošíjných, nejspíše však na pová-
lečné Zaostalé. 

Abych byl upřímný, nejstarší z Šikov-
ných, Jaroslav Weigel, podle mě mezi
Šikovné tak úplně nepatří, a nepří-
jemně ze skupiny vyčnívá, protože je to
výtvarník z povolání, a kdo ví, jestli
jeho šikovnost není vydřená studiem
na vysoké škole. A kromě toho byl

dovolte, abychom vás přivítali v městě
„L”, překrásné Litomyšli, která se, krom
tisícileté historie, pyšní lázněmi ducha.
Když před třemi lety přišel podnikatel
Jaroslav Vencl, emeritní starosta Miro-
slav Brýdl a nakladatel Ladislav Horá-
ček s nápadem vyhlásit Litomyšl
prvními lázněmi ducha na světě, mnozí
v úspěch tohoto projektu příliš nevěřili.
Dnes si naopak nedovedeme představit
konec dubna bez zahájení lázeňské se-
zóny. Díky lázním ducha byla Litomyšl
vyhlášena nejmagičtějším místem v re-
publice a získala si respekt i skuteč-
ných léčebných lázní. Tato akce
jednoduše Litomyšli sluší. 
Stejně jako v uplynulých dvou roční-
cích zažijeme spoustu legrace, budeme
svědky řady vynikajících koncertů a di-
vadelních představení. Nezastupitel-
nou roli hrajete v této skvělé „taškařici”
také vy. Jsme rádi, že jste se rozhodli
vrátit se s námi na začátek 20. století
a v šatech po babičce či dědečkovi,
s paraplíčky a špacírkami korzovat lá-
zeňskou kolonádou. Protože: „Na du-
ševní bázně v Litomyšli lázně”.  

Vážení 
lázenští hosté,

kdysi, spolu s Adolfem Bornem a ji-
nými, členem skupiny Polylegran, což
je matoucí.  Ale poněvadž jeho díla za-
bírají na výstavě nejvíc místa, nelze se
o něm nezmínit. Jaroslav Weigel vtiskl
výtvarnou podobu našim divadelním
programům, plakátům, publikacím

Otcové zakladatelé lázní ducha před hostin-
cem U Černého orla. Zleva: emeritní litomyšl-
ský starosta Miroslav Brýdl, podnikatel
a prezident lázní ducha Jaroslav Vencl a ma-
jitel nakladatelství Paseka Ladislav Horáček. 

chal Kortyš a jeden z duchovní otců
myšlenky lázní ducha Jaroslav Vencl
dodal: „Přijeďte se do Litomyšle podí-
vat třeba poslední víkend v dubnu na
zahájení litomyšlské lázeňské sezóny,
jen tak ucítíte to pravé kouzlo lázní
ducha.” 

Lázně ducha však nejsou jen víkendo-
vou akcí, kdy se davy lidí jednou za rok
projdou po „lázeňské kolonádě”, kde se
na každém rohu něco děje, někdo hraje,
zpívá, tančí, ale jsou celoroční záleži-
tostí. „Máme připraveno asi deset pro-
dloužených víkendových pobytů od

Ze zahájení 1. lázeňské sezóny.

Šikovní zleva: J. Weigel, P. Brukner, J. Hraběta. Uprostřed Nešikovný Z. Svěrák. Foto Pavla Černá.

Díla Váchalovy družky v Portmoneu
Dílo grafičky a celoživotní družky Jo-
sefa Váchala bude k vidění v Portmo-
neu – Museu Josefa Váchala. Vernisáž
se uskuteční v rámci zahájení 3. se-
zóny lázní ducha od 13.00. 
Ve výtvarném díle Anny Mackové vý-
razně převládá grafika nad tvorbou
malířskou. Jejím hlavním a celoživot-
ním vyjadřovacím prostředkem se
stal dřevoryt. První listy vznikly
kolem roku 1915 a nesou znaky dozní-
vající české secese. Počátkem dvacá-
tých let se objevily barevné dřevoryty,
u nichž je patrný vliv školení Josefa
Váchala. Nejplodnějším obdobím je-

jího života byla léta dvacátá. Velkou
část svých grafických listů koncipo-
vala Macková jako součást cyklů nebo
souborů. Grafická alba i autorské
knihy svojí koncepcí a řešením svědčí
o hledání vlastního vztahu k tzv.
krásné knize a bibliofilii. Se zájmem
o knihu souvisí zřejmé i zaujetí Anny
Mackové pro tvorbu exlibris. Od roku
1915 až do roku 1959 jich vytvořila
226. Všechna exlibris jsou ryta do dře-
věných desek nebo do linolea; barev-

Aplausem
bude znít
ukulele
Marcela Brožová, která v rámci zahá-
jení 3. lázeňské sezony vystoupí od
16.00 hod v hotelu Aplaus, je zpěvačka
mnoha nálad s bohatými zkušenostmi
a zároveň multiinstrumentalistka, kdy
jejím nejoblíbenějším nástrojem je
ukulele. Její pěvecká cesta sahá od roc-
kových a folkových počátků v jižních
Čechách přes plzeňské období ska,
soulu, gospelu, klasiky a blues, až po
brněnskou pop a funky scénu. Ovšem
stěžejními žánry zůstávají jazz a swing,
většinově zastoupeny v jejím reperto-
áru. Působila v mnoha uskupeních,
avšak nyní se věnuje zpěvu spíše v ma-
lých formacích (dua, tria) a sólovým
recitálům s ukulele. 

Korále ty promenádě
přidávají na parádě,

jako lázně na duši,
na každý krk přísluší.

a obalům gramofonových desek, počí-
naje hrou Posel z Liptákova, se stal
autorem výpravy a kostýmů všech in-
scenací. Jan Hraběta je šikovný od pří-
rody. Hraběta je řezbář. Všechno, co je
na této výstavě ze dřeva, je od Hraběty.
Kromě rámů, židlí, prahů a dveřních zá-
rubní. Na výstavě jsou k vidění fotogra-
fické portréty Petra Bruknera. Brukner
není tak naivní, jak vypadá. Soubor fo-
tografií nazval „Lidé, které mám rád.
Ačkoli…”, čímž se chytře připravil na
možnost, že ho v budoucnu někdo
z portrétovaných dožere. 
Škoda, že my ostatní šikovní z Cimr-
manova divadla nemůžeme svou šikov-
nost vystavit na odiv jako jmenovaná
trojice. Vondruška umí dirigovat
orchestr a mluví pěti cizími jazyky, Če-
pelka umí psát básně, já…, ale to by bylo
na dlouho. Berte proto Weigela, Hra-
bětu a Bruknera jako malý vzorek nás
ostatních šikovných.” Václav Kotek
však rychle dodává: „Týká se to i pana
Čepelky! Ten píše krásné knížky.”
Miloň Čepelka je totiž český básník,
prozaik, textař, herec, scenárista, mode-
rátor a cimrmanolog.
Výstava bude otevřena do 18. 5. denně
10.00–16.00, po předchozí domluvě
v Zámeckém informačním centru (tel.
461 611 051).

P l z e ň

nejrůznějších ubytovacích zařízení
v Litomyšli, kde se klade důraz na lá-
zeňství,  welness  a kulturu,”  uvedla
tisková mluvčí radnice Michaela Seve-
rová a dodala: „Potřebné materiály na-
jdete v infostánku na Toulovcově
náměstí.” Starosta Kortyš pak doplnil:
„Chceme nabízet turistům i výlety do
okolních měst, aby z Litomyšle napří-
klad jeli do muzea karosářství ve Vyso-
kém Mýtě nebo na úzkokolejku do
Moravské Třebové.”
Lázním ducha také hraje do karet kon-
čící projekt Revitalizace zámeckého ná-
vrší, kdy se za 400 milionů korun
opravilo 11 historických objektů, ale
také aktivita organizací ve městě. Stačí
nahlédnout do kalendáře akcí a je vám
jasné, že Litomyšl prostě žije a roz-
hodně platí, že „Na duši je Litomyšl”. 

Samotné zahájení lázeňské sezóny je
naplánováno na 14.00 hodin před
chrámem Nalezení sv. Kříže. Hlavním
důvodem změny místa jsou zcela vý-
jimečné události – připomínáme si
300 let od položení základního ka-

mene této litomyšlské dominanty, 670
let od založení biskupství litomyšl-
ského a také to, že tento kostel bude již
brzy díky provedené revitalizaci vrá-
cen do života města. Čepovaná extraškolenými výčepními od parlamentu.

pod 30 Kč

ných je celkem 30, první z roku 1921.
Častými náměty exlibris byla zvířata,
zejména ptáci, lidové ornamenty
a později pak květiny a krajiny.
Autorka vydala v letech 1918–1928
celkem pět souborů exlibris. 
Anna Macková zemřela 4. května 1969
v Nové Pace ve věku 82 let a je pocho-
vána na hřbitově v Radimi nedaleko
Studeňan. Na stejném hřbitově je po-
hřben i Josef Váchal, který svoji
družku přežil o pouhých pět dnů.

Začínáme na návrší

Potřebujete 
vyléčit tělo?

Žádný problém – na zahájení li-
tomyšlské lázeňské sezóny si mů-
žete v prezentačním stánku
Sdružení lázeňských míst ČR vy-
brat zájezd do lázní, ve kterých
léčí tělo. Čeká na vás nabídka cel-
kem 36 členských měst. Tedy od
Františkových lázní po Karvinou,
případně Hodonín na opačném
konci republiky.   
Více: www.jedemedolazni.cz
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V 15.00 na Toulovcově náměstí vystoupí
Jan Smigmator a Swinging Quartet.
O krátkou vsuvku se postará Sbor paní
a dívek, které jsou prostě k rytmu zro-
zené. Od 17.00 pódium opanuje Pražský
Ukulele Band a japonské vokální trio Tři
bílé vrány. V 18.30 nastoupí Vojta Kotek
se skupinou The Zevláky a Marimba
Live Drums, ve 20.00 herec a písničkář
Jiří Schmitzer. O závěr večera se od
21.00 postará skupina YoYo band.
Nenechte si tuto hudební šňůru ujít! 

Zpívejte a tančete s námi!Urozená paní hraběnka Frebonie
z Pernštejna, kterou panování proslu-
lého rodu na Litomyšli končí, ovládána
byla duchem náboženské protirefor-
mace. Projevila to význačným činem,
jenž se stal pro město Litomyšl navždy
památným. Roku 1640 přivedla z Lip-
níka Otce řádu pobožných škol, vysta-
věla pro ně při fortně Horního města
dům kolejní se skromným kostelíkem,
a roku 1644 otevřeli piaristé gymna-
sium. Již tehdy vznikla tzv. chlebíčková
nadace, která spočívala v tom, že vrch-
nost každou sobotu poskytovala pro
chudé studenty 85 bochníků chleba.

V určité podobě přetrvala až do 20. sto-
letí… a dnes se s ní opět setkáváme. 
Zbožná Frebonie (Martina Lušková)
podaruje chudého studenta (Vojtěch
Kotek) bochníkem chleba. Další boch-
níky budou rozdány přihlížejícímu
chudému, ale i bohatému, lidu. To vše
se odehraje od 14.00 před kostelem
Nalezení sv. Kříže, kde startuje ofici-
ální zahájení již 3. lázeňské sezóny.
Zazní proslovy zástupců Litomyšle,
Pardubického kraje i Zdeňka Svěráka.
Zazpívá Sbor paní a dívek a lázeňští
hosté se průvodem vydají po kolo-
nádě. 

Chlebíčková nadace ožívá

Fakulta restaurování Univerzity Pardu-
bice pro vás připravila dílny, které jsou
určeny široké veřejnosti bez ohledu na
věk. Dospělí i děti mohou vyzkoušet
výrobu ručního papíru, zájemci se se-
známí s technikou „papírmašé". Další
dílna je zaměřena na výrobu sgrafita

a v poslední dílně si vyzkoušíte tesání
kamene.
Dílny jsou vedeny studenty fakulty re-
staurování, kteří se vám budou věnovat
v sobotu od 10.00 do minimálně 15.00
hod. ve stánku na rohu Toulovcova ná-
městí. 

Vyrobte si sgrafito, 
otesejte kámen

Veterán klub Litomyšl zve k prohlídce
výstavy historických vozidel na lázeň-
ské kolonádě. K vidění jsou mnohé
skvosty československé i zahraniční
předválečné a válečné výroby.

Každý host se může svým hlasem
zúčastnit soutěže elegance historic-
kých vozidel a zvolit tak nejkrásnější
automobil a nejkrásnější motocykl.

Výstava historických vozidel se soutěží

Lázeňská kolonáda je sice stylizována
do období první republiky, ale možná
na ní narazíte na spolek nadšenců, odě-

Spolek panstva na tvrzi Žíželeves

Vřele doporučujeme lázně ducha navštíviti též na www.lazneducha.cz

Hlasovací anketní lístek naleznete
u členů Veterán klubu a na stánku Ve-
terán klubu. Vyplněné lístky, prosím,
odevzdejte v lázeňském informačním
stánku na Toulovcově náměstí.
Vámi zvolená nejkrásnější vozidla
budou vyhlášena v 15 hodin moderá-
tory na pódiu na Toulovcově náměstí.
Všechna vozidla si můžete prohlédnout

také při jejich spanilé jízdě lázeňskou
kolonádou ve 13.40 hod.  
K vidění bude také dobový zmrzlinář
na tricyklu, od kterého si hosté mohou
zakoupit cucy na špejli, dobový proda-
vač lázeňských oplatků, výstava krás-
ných bicyklů a mnoho dalších
zajímavostí. Vojtěch Vomočil, 

Veterán klub Litomyšl

ných v biedermeierovských kostý-
mech. Jejich záliba v krásně zdobeném
šatstvu, korzetech a krinolínách mód-
ního stylu let 1815–1890 je pohltila na-
tolik, že chtějí tuto dobu představit i na
litomyšlských lázních ducha. 
Spolek panstva na tvrzi Žíželeves, jak
si říkají, věrohodně a jedinečným způ-
sobem tento styl a dobu prezentuje,
především kvalitním zpracováním
a propracovaností kostýmů a celkovým
dojmem prezentace. Profesionální
ztvárnění činnosti plyne především
z jejich dlouholetého zájmu a histo-
rické znalosti tohoto období.

Lázeňské 
lavičky aneb
posaďte
se na umění
Stejně jako vloni si, milí lázeňští hosté,
může vaše korzováním znavené tělo
odpočinout na některé z umělecky vy-
vedených lázeňských laviček. Jejich
počet se opět rozrostl a tak zde máme
lavičku Pavla Hoška vyučujícího na fa-

300. let od založení piaristického
kostela oslavíme koncertem KOS

Zlatou tečku letošnímu zahájení lá-
zeňské sezóny udělá koncert sboru
KOS a jeho hostů, který bude v nově
zrevitalizovaném chrámu Nalezení sv.
Kříže v neděli od 17 hodin. Litomyšl-
ské sbory tak symbolicky pogratulují
k výročí 300 let od položení základ-
ního kamene a to téměř v předvečer
výročí – základní kámen této litomyšl-
ské dominanty byl položen 30. dubna
roku 1714.

Nahlédněte do zrevitalizovaných prostor
V programu zahájení lázeňské sezóny
v Litomyšli je opět věnován prostor
kvalitní architektuře. V sobotu po po-
ledni (12.00–13.30 hod.) je pro veřejnost
otevřen zrekonstruovaný chrám Nale-
zení sv. Kříže. V neděli od 13.00 nebo
15.00 hod. pak můžete absolvovat ar-
chitektonické prohlídky zrekonstru-
ovaného zámeckého návrší. Starosta
Litomyšle Michal Kortyš vás provede

nově zrekonstruovanými prostory zá-
meckého pivovaru, jízdárny, kočárovny,
zámeckého parku a piaristického
chrámu. Nechte se překvapit, zda se
připojí i některý z architektů a poznejte
zblízka místa, kde vstupuje do harmo-
nického dialogu nová architektura s ar-
chitekturou historickou.
Sraz účastníků na nedělní prohlídky je
v zámeckém informačním centru.

Sbor paní a dívek

V tichém souznění,
skryty pod zemí, „žijí”
tam pospolu – sochy
Olbrama Zoubka a Srd-
ce pro Václava Havla
výtvarníků Lukáše Gavlovského a Ro-
mana Švejdy. Najděte si chvíli a zajděte
se na ně podívat do zámeckého skle-
pení. Otevřeno je od 10 do 16 hod.

Sochy Olbrama
Zoubka a srdce
pro Václava Havla

Lázně ve Smetanově domě
Od 19.30 ve velkém sále Smetanova
domu zahraje melodie z operet a muzi-
kálů Komorní lázeňský orchestr Petra
Macka. Na programu je J. Strauss, F.
Lehár, O. Nedbal, E. Kalmán.
Cílem komorního souboru je přinášet
posluchačům dobrou náladu a potěšení
z poslechu skladeb tzv. vyššího popu-

láru, evergreenů a slavných melodií
z operet i muzikálů. Za zvláštní zmínku
stojí to, že soubor může svůj repertoár
kdykoliv předvést live bez mikrofonu,
playbacku či jiných technických pro-
středků. Jde vlastně o malý komorní
orchestr, který hraje ovšem velké me-
lodie. Vstupné na koncert je 150 Kč. 

PARTNEŘI AKCE

Akci pod záštitou Michala Kortyše, starosty města Litomyšle a Reného Živného, člena Rady Pardubického kraje,  
pořádá JOMTOV s.r.o. – vlastník literární kavárny Na sklípku  a provozovatel Pensionu Paseka. 

Spolupořádají: Evropské školicí centrum, Zámecké návrší, Smetanův dům Litomyšl, město Litomyšl, Městská galerie Litomyšl a Regionální muzeum v Litomyšli.

kultě restaurování v Litomyšli a jeho
kolegy Lukáše Tůmy. Tuto dvojici
doplní lavička Arthura Magrota a Ales-
sandra Svateka, italsko-české umě-
lecká dvojice, která pracuje především
ve veřejném prostoru na streetarto-
vých principech. Další lavičku umě-
lecky vylepší Zuzana Burgrová
a Martina Nosková, studentky pražské
UMPRUM (Zuzka z ateliéru typografie
a Martina z ateliéru sochařství). Po-
slední lavičky se ujal sochař Jakub
Grets. Zajímavostí je, že někteří
z umělců budou svoje lavičky tvořit
přímo na kolonádě.



Od 26. dubna do 4. května
vždy od 10.00 do 17.00 hod.
je v zámeckém pivovaru
k vidění výstava fotografií
Olgy Stránikové, zhotove-
ných unikátní technikou
bromolejotisku a fotografií
na ručním papíře. „Světlo
a stín. Hra tvarů. Toužím
zachytit ticho opuštěných
hřbitovů, světlem prozáře-
ných starých půd, rozbo-
řených domů. Prožít
a uchopit náladu, atmosféru místa. Vy-
jádřit pocity. Obrazy spojené s hudbou.
Sen i skutečnost. Melancholie, smutek
i radost. To vše je pro mě fotografie,”
říká Olga Strániková, která snímky fotí
na kinofilm a vše si zpracovává sama –
od vyvolání filmu až po zvětšování
v temné  komoře.  „Později  mě  už
samotná fotografie neuspokojovala,
začala jsem experimentovat s fotogra-
fickou emulzí, tvořila fotografie na ruč-
ním papíru, břidlici. Přitahovala mě

tvorba fotografů v počát-
cích vzniku. Fotografie
měly kouzlo, atmosféru.
Hledala jsem a nalezla.
Tou technikou je bromo-
lej,” dodává fotografka. 
Bromolej je „ušlechtilý fo-
tografický tisk”. Vychází
se z bromostříbrné zvět-
šeniny. Technika je za-
ložena na schopnosti
dvojchromanových solí
utvrzovat želatinu a vy-

tvořit tak matrici. Barevnost lze volit
díky olejové barvě, která se nanáší na
matrici. Bromolejotisk se začal užívat
roku 1907 a vychází z olejotisku. Tech-
nika byla nejvíce užívána v období
piktorialismu na počátku dvacátého
století. Bromoleji se ve světě věnoval
např. Robert Demachy, u nás Fran-
tišek  Drtikol  nebo  Josef  Jindřich
Šechtl.

(28. 4. – 4. 5. bude vstup na výstavu 
přes zámeckou jízdárnu)
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Lázeňské novinky
v Klášterních zahradách

Již podruhé se v Litomyšli
na zahájení lázeňské se-
zóny objevuje Divadlo Járy
Cimrmana. Herci již včera
večer spáchali Vraždu v sa-
lónním coupé, dnes náv-
štěvníky lákají na výstavu
Šikovných Divadla Járy
Cimrmana (vernisáž od
11.00), ale i na oficiální za-
hájení ve 14.00. Zeptali
jsme se herce a manažera divadla Vác-
lava Kotka, jak si hodlají užít letošní
lázně ducha a kde třeba na ně nara-
zíme. No, nehodily by se vám nějaké ty
autográmky? 
Na zahájení lázeňské sezóny nejste po-
prvé. Nemůžete litomyšlským lázním
ducha odolat? 

Když mě pan Vencl poznal, tak mi
říkal, že by bylo dobré, kdyby Cimr-
mani přijeli do Litomyšle na tyto slav-
nosti. Já jsem si tehdy vzpomněl na
svůj život, který provázely v podstatě
jenom akce, kromě Cimrmanů, pod
širým nebem. Byla to třeba pražská Di-
vadelní pouť, a vlastně jsem v Litomyšli
před lety organizoval živou zabijačku.
Já se tedy vracím sem, pod širé nebe.
Cimrmani tady už jednou byli na prv-
ním zahájení, vloni vynechali, ale
letos jsme se společně domluvili, že

budou trošinku předsko-
kany, a navíc letošní lázeň-
skou sezónu zahájí. První
část naší úlohy byla odehrát
Vraždu v salónním coupé,
druhou  částí  je  veliká
výstava, která se jmenuje
Šikovní Divadla Járy Cimr-
mana. 
Konkrétně. Kde všude na
vás narazíme?

Já tu někde budu do večera, možná
i do rána. Naši chlapci se zastaví na
vernisáži v 11 hodin, které se zúčastní
jak autoři, tak i ostatní členové divadla.
Zdeněk Svěrák přislíbil, že pronese na
zahájení proslov. 
Co si hodláte nejvíce užít? Na co se tě-
šíte?

Chci si užít všechno. Mám rád Schmit-
zera. Strašně se těším na akci, která je
jakýmsi živým podiem a kolíčkovou
výstavou pro umělce. V Klášterních za-
hradách napneme šňůry a umělci, foto-
grafové… si můžou pověsit svá díla.
Bude tam pódiátko pro básníky nebo
spisovatele, mladé, jakékoli, kteří
budou moci z fóra hovořit pro lidi, kteří
se tam zastaví a budou se na ně dívat. 
Mají Cimrmani své lázně ducha?

Děláme lázně ducha lidem. Zdeněk
Svěrák tvrdí, že my humorem léčíme. 

My léčíme humorem
Divadlo Continuo je mezinárodní nezá-
vislá divadelní skupina, která se nám
představí od 22. hodiny ve Váchalově
uličce svým projektem NOW? Při
tomto pouličním vystoupení se čle-
nové Continua rozhodli pracovat vý-
hradně s bezprostředními a osobními
pocity, zážitky, sny a vjemy, nasbíra-
nými během omezeného času společné
práce a života. Vznikla tedy volná
struktura, ve které je velké místo pro
improvizaci a práci s podněty z kon-
krétního místa a času, ve kterém se
představení odehrává.
Inscenace Divadla Continuo je prak-
ticky nemožné žánrově zařadit. Pohyb,
hudba, fyzické herectví, tanec, cirku-
sové techniky, živá muzika, stejně jako
výrazná výtvarná stylizace – to vše vy-
tváří nezaměnitelnou poetiku jednotli-
vých inscenací. Pro tvůrce Continua
však není příliš důležité, zda jejich
práce bude charakterizována jako fy-
zické, či vizuální divadlo, stejně tak
jako pro herce Continua není důležité,
zda hrají či tančí. Mnohem důležitější
než otázky estetiky a stylu je pro ně
podstatné hledání a zpracování tématu,
potřeba pracovat společně, divit se, být
překvapováni, učit se, rozvíjet se, a vý-
sledky práce sdílet s diváky. 
Za téměř dvacet let své existence se Di-
vadlo Continuo stalo přední nezávislou
divadelní skupinou, o čemž svědčí
nejen zájem divadelního publika a pří-
znivé hodnocení odborné divadelní
kritiky, ale i řada tuzemských a zahra-
ničních divadelních ocenění a pravi-
delná účast na řadě prestižních
mezinárodních festivalů (Francie, Ho-
landsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko,
Německo, Slovinsko, Švýcarsko, Itálie,
Japonsko, Jižní Korea, USA).

Divadlo Continuo 
ve Váchalově
uličce

ZAHRAJTE SI S ČESKO-
MORAVSKÝM POMEZÍM
O SUPER CENY
Víte, s kterými osobnostmi jsou spo-
jena města Litomyšl, Polička, Morav-
ská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto?
Některé z nich zná celý svět, jiné
budou určitě překvapením i pro vás.
Seznámit se s nimi můžete v animova-
ných filmech, které najdete na portálu
www.ceskomoravskepomezi.cz, ale
také v nové zábavné hře pro celou ro-
dinu. Stáhněte si zdarma do svého mo-
bilního telefonu aplikaci Geofun
a poznejte nejzajímavější místa Lito-
myšle i okolních měst. Budete si hrát
a soutěžit o atraktivní ceny, ale hlavně
si užijete spoustu zábavy.
Informace o turistických lákadlech re-
gionu najdete ve stánku Českomorav-
ského pomezí na Toulovcově náměstí.

SLEVY
& soutěž 

pro lázeňské
hosty

Výstava trochu jiných fotografií

UŽIJTE SI LITOMYŠL
lázeňskou s výhodami a slevami pro tu-
risty. Knížka plná více než 60 lákavých
výhod a slev, které můžete využít na
památkách, sportovištích, restauracích,
kavárnách a dalších zajímavých mís-
tech v Litomyšli je k dostání v In-
formačních centrech na Smetanově
náměstí a u zámku. Více informací na
telefonním čísle 461 612 161. 

Velkou novinkou je rozšíření lázeň-
ských aktivit do Klášterních zahrad. Již
od 11 hodin můžete nosit svoje dílka do
tzv. Galerie na kolíčkách. Pokud rádi
malujete, kreslíte, fotografujete či vyrá-
bíte koláže, přineste svoje výtvory do
Klášterních zahrad – bude zde nata-
žena prádelní šňůra, na kterou můžete
právě ten svůj obrázek pověsit tak, aby
si ho v rámci zahájení sezóny mohli
všichni prohlédnout. 

Další novinkou, kterou rovněž na-
jdete v Klášterních zahradách, bude
malé pódium otevřené od 15 do 21

hodin pro všechny zájemce, kteří
budou chtít ukázat, co umí. Projekt
„Lázeňské zahrady – pramen vaší
tvorby aneb představ se” zahájí ně-
který z našich milých lázeňských
hostů – zda to bude Petr Šabach, Zde-
něk Šlupka Svěrák či někdo z Divadla
Járy Cimrmana se nechte překvapit.
V každém případě počítejte s tím, že se
Klášterní zahrady změní v zahrady lá-
zeňské a budou čekat na vaše vystou-
pení – zda půjde o hudbu, divadlo,
výtvarno, poezii, tanec či herectví je
jen a jen na vás. 

Jsme přesvědčeni, že heslo „na duši je
Litomyšl” platí celoročně. Požádali jsme
ubytovatele a další podnikatelské sub-
jekty o sestavení lázeňských víkendo-
vých balíčků. Výsledkem je leták
s jedenácti víkendovými pobyty v lázeň-
ské Litomyšli. Velké díky všem, kteří
jste si dali práci a vymýšleli ty nejzají-
mavější bonusy, lázeňská lákadla a další
překvapení. Díky tomu je nabídka po-
bytů velmi pestrá a zábavná. Nechybějí
klasické masáže, wellness služby, cvi-
čení s trenérem, nejrůznější překvapení,
ale ani návštěva památkových objektů či
kulturních zařízení. Přesně to, co poten-
ciálnímu návštěvníkovi může pomoci

s léčbou duše a naplní ho novou energií.
Vyzvedněte si brožuru v lázeňském in-
fostánku a posuďte sami. Velmi důle-
žité je pro potenciální návštěvníky
i uvedení ceny balíčků, které jsou ga-
rantovány až do konce tohoto roku.
Zlatou tečkou celého letáku je osobní
doporučení moderátora Václava Žmo-
líka: „Litomyšl jsem si zamiloval už
v 90. letech, a to nejen díky jejím pa-
mátkám, ale i díky lidem. Ti totiž vytvá-
řejí atmosféru toho kterého místa.
A Litomyšl má velké štěstí na své Lito-
myšlské. A jejich nejnovější nápad udě-
lat z tohoto města lázně ducha považuji
za opravdu výjimečný.”

Sobota 26. 4.
Akci moderuje Václav Žmolík

Kolonáda ožívá – 10.00
• Veterán klub Litomyšl • Classic Jazz Memorial 
• Četnická pátrací stanice Pardubice • Divadlo Continuo 
• Dudlajdá fagotiky • harmonikář Pepíček Čečil 
• Spolek českých kolařů cestovatelů Vysoké Mýto 
• Zpěvaví bratři (Mužský pěvecký sbor) • Sbor paní a dívek 
• Swingová pouliční tančírna • Spolek panstva z tvrze Žíželeves 
• stánek Sdružení lázeňských míst • krajta Ernestýna
• Lázeňské duchovní smyčcové kvarteto 
• lázeňské občerstvení • patchworková dílna 
• výroba originálních mýdel – ruční dílna
• výtvarné dílny restaurátorské školy
• soutěž Lázeňské prameny • lázeňské lavičky a další… 

Jinde v Litomyšli …
10.00 Dílna pro malé (i velké) lázeňské šviháky a dámičky

(Zámecké infocentrum, do 17.00)
10.30 Olga Strániková – vernisáž výstavy fotografií zhotovených

technikou bromolejotisku (Zámecký pivovar) 
10.30 Dudlajdá fagotiky (Dvorek zámeckého pivovaru)
11.00 Šikovní Divadla Járy Cimrmana – vernisáž výstavy

(Zámecký pivovar) 
11.00 Lázeňské duchovní smyčcové kvarteto (Váchalova ulička)
11.00 Galerie na kolíčkách (Klášterní zahrady, do 21.00)
12.00 Classic Jazz Memorial (Váchalova ulička)  
12.30 Lázeňské duchovní smyčcové kvarteto (zahrádka Portmonea)
13.00 vernisáž výstavy Anny Mackové (Portmoneum)
15.00 Lázeňské zahrady – pramen vaší tvorby aneb představ se sám

(Klášterní zahrady, do 21.00)
16.00 Marcela Brožová – recitál (Hotel Aplaus)
16.00 Classic Jazz Memorial (Váchalova ulička)  
18.00 Petr Šabach – autorské čtení za hudebního doprovodu 

Jiřího Šlupky Svěráka (dvoreček literární kavárny Na sklípku)
19.30 Komorní lázeňský orchestr Petra Macka (Smetanův dům)

slavné melodie z operet a muzikálů 
22.00 Divadlo Continuo – představení Now…? (Váchalova ulička)
22.00 Lázeňská after party v Music Clubu Kotelna 

Před chrámem Nalezení sv. Kříže
12.00 Prohlídka rekonstruovaného chrámu Nalezení sv. Kříže (do 13.30) 
13.30 Classic Jazz Memorial (před chrámem Nalezení sv. Kříže)
13.40 Průjezd auto-moto veteránů kolonádou 
14.00 Slavnostní zahájení 3. litomyšlské lázeňské sezóny – chybět ne-

bude ani Frebonie z Pernštejna se svojí chlebíčkovou nadací pro
chudé piaristy, Zdeněk Svěrák, Vojta Kotek, Václav Žmolík a další 

14.15 Průvod kolonádou (ze zámeckého návrší na Toulovcovo náměstí)

Toulovcovo náměstí
celý den – lázeňský info stánek, stánky s občerstvením a nápoji a další
12.00 Pepíček Čečil s fňuknou (v pivním stanu)  
15.00 Jan Smigmator a Swinging Quartet

– vyhlášení divácké soutěže elegance auto-moto veteránů uvede
Sbor paní a dívek 
– melodram Jaro v Nedošínském háji – Švehelka a spol.

17.00 Pražský Ukulele Band a japonské vokální trio Tři bílé vrány 
18.30 Vojta Kotek se skupinou The Zevláky a Marimba Live Drums 
19.30 Losování celodenní soutěže Lázeňské prameny 
20.00 Jiří Schmitzer – recitál oblíbeného herce a písničkáře 
21.00 YoYo band 

Neděle 27. 4.
13.00 Architektonické prohlídky revitalizovaného zámeckého návrší 
14.00 Lázeňské odpolední čaje – hraje hraje taneční orchestr 

MTO (Lidový dům, do 18.00) 
15.00 Architektonické prohlídky revitalizovaného zámeckého návrší 
15.00 O dvanácti měsíčkách – Mladá scéna Ústí nad Labem 

(Smetanův dům) 
17.00 Koncert sboru Kos a jeho hostů (chrám Nalezení sv. Kříže)

Dále můžete navštívit
• Zámek Litomyšl – památka UNESCO

otevřeno 10.00–16.00, poslední prohlídky od 15.00 
• Rodný byt Bedřicha Smetany 

otevřeno 9.00–12.00, 13.00–17.00
• Zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka a Srdcem 

pro Václava Havla
otevřeno 10.00–16.00
• Zámecká jízdárna – projekt Trojúhelník

otevřeno 10.00–17.00
•Městská galerie v domě U Rytířů

otevřeno 10.00–12.00 a 13.00–17.00
•Muzeum domečků, panenek a hraček, Jiráskova ulice  

otevřeno 13.00–17.00
• Galerie Miroslava Kubíka

otevřeno sobota 10.00–17.00, neděle 12.00–17.00

PROGRAM

Lázeňské víkendové pobyty 
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Výstava nazvaná Trojúhelník předsta-
vuje tři úhly přemýšlení o architektuře:
praxe – výzkum – škola. Ve zrekonstru-
ovaných prostorách zámecké jízdárny
jsou pomocí velkoplošných projekcí,
architektonických modelů a akustic-
kých instalací prezentovány různé pro-
jekty, například mezinárodní projekt
nového evropského města kultury
URBO KUNE, experimentální hudební
scéna v německém Falcu nebo vý-

zkumné práce studentů fakulty archi-
tektury v Praze a akademie výtvarných
umění v Bratislavě. 
Na projektu se podílejí architekti, stu-
denti architektury, teoretici, umělci
a hudebníci z Čech, Slovenska a Rakou-
ska. Expozice v zámecké jízdárně pro-
pojuje tři evropská města: Litomyšl,
Bratislavu a Vídeň. 
Výstavu je možné navštívit do 18.
května, denně od 10 do 17 hodin.

Trojúhelník

Vydejte se na procházku po vybraných
litomyšlských pramenech a soutěžte
o hodnotné ceny! Stačí nasbírat ales-
poň 5 razítek z 18 uvedených litomyšl-
ských pramenných míst. Za jeden
každý vybraný zkonzumovaný lázeň-
ský produkt dostanete na stanovišti
jedno razítko do hracího plánu. Pozor!

Literární kavárna Na sklípku funguje
jako žolík a při konzumaci pramene
Josefa Váchala získáváte razítka hned
dvě – druhé do pole dle vlastního vý-
běru! 
Hrací plán si po nasbírání dostateč-
ného počtu razítek necháte zkontrolo-
vat v lázeňském infostánku na
Toulovcově náměstí. Tamtéž pak do
19.00 hodin odevzdáte slosovatelný
ústřižek a můžete již netrpělivě čekat
do 19.30, kdy bude na pódiu na Tou-
lovcově náměstí vylosováno 10 šťa-
stlivců, kteří vyhrají některou ze
zajímavých cen. 

SOUTĚŽ LÁZEŇSKÉ PRAMENY – sobota 26. 4., 10.00 – 19.00
Hlavní cenou je víkendový pobyt v pa-
mátce UNESCO od Evropského školi-
cího centra pro dvě osoby. Dále
můžete získat 4 vstupenky na Smeta-
novu Litomyšl, poukázku v hodnotě
1000 Kč od firmy Litex, pělititrový
soudek Plzeňského, knihy od naklada-
telství Paseka, tašku plnou překvapení

od města Litomyšl nebo propagační
předměty Českomoravského pomezí.  
Hodně zábavy při lovu razítek a obje-
vování dosud nepoznaných litomyšl-
ských pramenů!
Na výhru není právní nárok, v případě
nepřítomnosti vylosovaného se losuje
jiný výherce.

Tři úhly přemýšlení o architektuře, tři města

Navštivte lázeňský informační stánek Vážení lázenští hosté, našli jste v programu místo, jež byste rádi 
navštívili, a které není uvedeno na mapě? Rádi vám poradíme 

v lázeňském informačním stánku na Toulovcově náměstí.

Vaše jméno: 

HRACÍ PLÁN – místo pro razítka:

věk:

„No, nejeď tam,” řekl jsem si po pozvání
na lázně ducha. Do města, kde maloval
a psal Josef Váchal, hrál a skládal Be-
dřich Smetana, pracuje někdy Olbram
Zoubek, pracovala a chřadla (jak je
uvedeno na pamětní desce) Božena
Němcová. Co na tom městě viděli? 
Po příjezdu to chápu. Krásně postrojení
jedinci, dvojice i celé rodiny s rozjaře-
ným úsměvem korzují u máchadla,
jehož zurčící voda je podmalována
hudbou pouličních muzikantů. Chápu
sice, že je rok 2013, vidím, že nejde
o retro první répy, cítím radost ze se-
tkávání, hudby, proslovů, procházek,
čtení i ze závodů hlemýžďů. Čtu to ve
zvláštním čísle novin k Lázním ducha
vydaným: „Zájemci o závod hlemýžďů
přinesou svoje závodníky do Restau-
race Na sklípku, kde budou zaregistro-
váni, očíslováni a připraveni na závod.
Závodní dráha je připravena v ulici J.
Váchala od Smetanova náměstí k ulici
Mariánské. Plazí se v pravé poledne 27.
4. od knihkupectví Paseka. Startovní
listina se uzavírá 11:55, čísla i občer-
stvení pro závodníky jsou k dispozici
na baru Restaurace Na sklípku.” Chy-
tám prvního hlemýždě v parku
u zámku. Je to švihák s bleděšedou uli-
tou, na krajích zdobenou černými sr-
pečky. Dostáváme číslo 13 a po bílém
frajírkovi s dvanáctkou se řadíme ke
startovní čáře. Slizká stopa mé tři-
náctky ani nestačí zasychat. Jsme
první – zřejmě slušnej oddíl. Ještě ode-
vzdám u baru Na sklípku 15 much,

které vyměním za skvělou plzeňskou
dvanáctku a co mi chybí? Jo, chtělo by
to nějakou fotku pro paměť sklerotic-
kou. Kde se vzal, tu se vzal skvělý sta-
rosta Milevska (já ho nevolil, ale měl
bych) Zdeněk Herout a další figura,
kterou mám rád (jeho životní postoje
i jeho práci) – Olbram Zoubek. Chce to
jen trochu vlajčiček Litomyšle a do po-
zadí staré velocipedy (jako, že oni dva
nepatřej do starého železa – umělecky

Najdi – přečti – předej
Součástí lázní ducha je i letos projekt
Najdi – přečti – předej. Pokud máte
doma knížku, kterou již podruhé ne-
hodláte číst, přineste ji s sebou na ko-
lonádu. Opatříme ji v lázeňském
infostánku samolepkou s pokyny

dost pominutá alegorie) a jde se na to
– cvak, cvak a fotka je na kartě. 
Najednou se plní zahrádka Na sklípku
a poznávám Petra Šabacha a spisovatele
a herce Steva Fishera. Vypukne bezpro-
střední čtení mezi cinkotem půllitrů.
Jdu z hospody do kopce k zámku, kou-
pím si knížku, která řeší ztráty lichých
ponožek a k ní i placku na klopu mé
M65 vzor Regiment (jak by napsal Petr
Šabach). To už asi trochu magořím –
musím najít prostředí pro mé bláznění...
No jasně – Portmoneum a malby Josefa
Váchala. Ten domek stojí za to vidět.

a dáme možnost přečíst si ji i dalším zá-
jemcům. Na oplátku si můžete vybrat
jakékoli jiné knížky z naší nabídky
zdarma.  
Infostánek najdete na Toulovcově ná-
městí.   

1. } Pramen Zdeňka Kopala 
Bobo Cafe, čerstvě presovaná šťáva s mladým ječmenem

2. } Pramen Terézy Novákové 
Restaurace a Minipivovar Veselka, Bedřichova jedenáctka

3. } Pramen rytíře Toulovce 
Restaurace Pod Klášterem – kvasnicové pivo Erdinger

4. } Měšťanský pramen 
Cafe 59 a Vinotéka Pulkrábek
měšťanská medovina podávaná dle počasí studená nebo horká

5. } Pramen Bedřicha Smetany 
Zámecké sklepení – víno Chateau Litomyšl

6. } Pramen 1 art pro umění 
Mandala, (ne)vinný střik s příchutí fialky nebo levandule

7. } Pramen Josefa Váchala 
Na sklípku, pivo Pilsner Urquell

8. } Pramen Josefa Portmana 
Hotel Aplaus, Pramen vína

9. } Pramen M. D. Rettigové 
Chocco Caffé, horká čokoláda (53%) se šlehačkou

10. } Pramen Matěje Kuděje 
U Černého orla, pivo Staropramen a Polička

11. } Prokešův pramen 
Antik Hotel Sofia Litomyšl, Grozdomicyn 
– pramen zdraví a radosti

12. } Pramen Julia Mařáka 
Kavárna Julius Mařák, Lázeňská káva – latte macciatto 
s Moninem, bílá čokoláda (možno s vodkou)

13. } Pramen Boženy Němcové 
Restaurace hotelu Zlatá Hvězda, Divá Bára
(magister, pomerančový džus, grenadina)

14. } Pramen biskupa Jana Augusty
Vinotéka „Milanova” (pod zámkem), „Švihák lázeňský” 
aneb „Řez vínem”

15. } Pramen rektora Stříteského 
Klášterní sklípek, Aperolspritz (tradiční koktejl Prosecca 
a Aperolu s výjimečnou nahořklou chutí pomeranče 
namíchaný podle původní italské receptury)

16. } Podzemní Jiráskův pramen mládí 
Underground, Svijanská 13 kvasnicová

17. } Kávový pramen 
Café kafíčko na Braunerově nám., výběrová káva 
až z daleké exotické Papuy

18. } Pramen Zdraví 
Rettigovka, Majda ve vanilkové lázni, Rýžovo-zeleninová masáž,
s parmazánem, Marinované kuře na bramborové proceduře nebo
Hrdelní řepná lázeň
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Aspoň, že jsou ty lázně ducha

Další akce 
v Litomyšli:
Gastronomické slavnosti 
Magdaleny Dobromily Rettigové
12. – 25. května
chuť a estetika, tradice a experiment
v gastronomii podle M. D. Rettigové

Smetanova Litomyšl
13. června – 7. července
56. mezinárodní operní festival

Toulovcovy prázdninové pátky
4. července – 29. srpna 
každý pátek pohádka nejen pro děti
a koncert nejen pro dospělé

S dětmi za dvanácti měsíčky
V neděli od 16 hod. si na své přijdou
i děti, pro které je ve velkém sále Sme-
tanova domu připravena pohádka
O dvanácti měsíčkách. Na motivy kla-
sické pohádky z pera Boženy Němcové
ji napsala Kristina Herzinová. 
Jednoduchý příběh, kde zlá macecha
a sestra Johana vyhání hodnou Maru-
šku do sněhem zasypaných hor pro fi-
alky, jahody a jablka, je obohacený
postavou chudého zvoníka Ondřeje
a Jakuba, bohatého syna statkáře.

V pohádce se objeví i zvířátka (myšky,
zajíček, veverka a ptáčci), která dopro-
vází Marušku na strastiplné cestě, kon-
čící vysoko v horách, kde se setká
s dvanácti měsíčky. Kouzlem černého
divadla mění mrazivý Leden zimní tvář
lesa na jaro, léto a podzim, aby pomohl
Marušce splnit úkoly.
Inscenace Mladé scény MLS Ústí nad
Labem je plná písniček, kouzel, světel-
ných a zvukových efektů a určitě okouzlí
nejen malé diváky. Vstupné je 80 Kč. 

1

10
2

11

3

4

13

514

6

157

16

8

17

9

18

Váchal tu pomaloval zdi, dveře, náby-
tek včetně postele. Hold první repub-
lika, to ještě žili lidi jako Josef Portman,
který pozval Váchala, aby mu vymalo-
val dům. Chtělo by to víc Portmanů.
Aspoň, že jsou ty lázně ducha. 

Rudolf Kardon
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