
SOUTĚŽ LÁZEŇSKÉ PRAMENY NA STRANĚ 4.

25. dubna 2015 při příležitosti zahájení 4. lázeňské sezóny prvních českých lázní ducha v Litomyšli   zdarma  

Ztichlým chrámem se rozléhají pouze
kroky návštěvníků a jejich šepot. Nád-
heru, kterou nabízí kostel Nalezení sv.
Kříže na zámeckém návrší v Litomyšli,
si vychutnáváte v poklidu a nerušeně.
Najednou je slyšet… šumění? Co to
může být? Zní to jako křídla. Ale čí?
Ptáci v chrámu nejsou, tak co to kolem
prolétlo? Náhle si uvědomujete, že to
byl anděl. Anděl bdící nad osudem
člověka, nad vaším osudem. Až vás za-
mrazí z toho zvláštního pocitu a tato
vzpomínka se vám zarývá do paměti.
Páni, co nás ještě v chrámu čeká, ří-
káte si? 
Je toho hodně. Procházka mezi anděly
je ale bez debat silným zážitkem. Ex-
pozici sakrálního umění Královéhra-
decké diecéze s názvem Andělé na
návrší najdete na emporách, ve vý-
chodní oratoři, kabinetu a sakristii.
Výstava obsahuje kolem stovky umě-
leckých církevních děl. Jejich výběr
byl koncipován s ohledem na barokní
interiér kostela. K vidění jsou obrazy,
sochy  a uměleckořemeslné  práce
(liturgické předměty – monstrance,
kalichy, paramenta). Většina je před-

Najděte si na návrší svého anděla

není nad pořádnou srandu! Protože co?
Protože smích léčí! O tom víme v Lito-
myšli své. A tak nám dovolte vás přivítat
na zahájení 4. sezóny lázní ducha, které
zcela vážně nevážně léčí lidskou duši.
Léčivé prameny sice nemáme, nějaké to
bahno by se asi našlo, vašeho umdléva-
jícího ducha ale vyléčíme. Máme na to
prostředky – tisíciletou historii města,
které se pyšní řadou památek i moderní
architekturou, a bláznivé nápady
s kupou smíchu. Kochejte se, bavte se,
smějte se… je to na vás. Stejně jako
v uplynulých třech ročnících spolu zaži-
jeme spoustu legrace, budeme svědky
řady vynikajících koncertů a divadel-
ních představení. 
Svou roli hrajete v této skvělé „taška-
řici” však také i vy. Jsme rádi, že jste se
rozhodli vrátit se s námi na začátek 20.
století a v šatech po babičce či dědeč-
kovi, s paraplíčky a špacírkami korzo-
vat lázeňskou kolonádou. Protože: „Na
srdce jsou Poděbrady a na duši Lito-
myšl”. A nezapomeňte, smích léčí.  

Vážení 
lázenští hosté,

stavována poprvé. „Expozice prezen-
tuje jak díla nejvyšší kvality, tak práce
druhé či třetí třídy, mnohdy neznámé,
s cílem ukázat pestrost a rozmanitost
umění východních Čech z období ba-
roka, přičemž některá z děl jsou jako

příklad „zranitelnosti” vystavena v ne-
restaurovaném stavu,” vysvětluje Dag-
mar Koudelková, která se podílela na
přípravě této zajímavé výstavy. An-
dělé s vámi budou na každém kroku,
třeba v podobě barokních plastik
s velkými bříšky. „Andělé jako du-
chovní bytosti nás mohou provádět ži-
votem, stejně tak v podobě soch touto
expozicí. Andělé jsou blízcí jak barok-
nímu člověku, tak tomu současnému.
Proto byli zvoleni jako průvodci,”
uvádí architekt Marek Štěpán, autor
projektu obnovy piaristického chrámu
Nalezení sv. Kříže. „Návštěvníci se do-
zvědí i takové informace, jako kolik je
andělů nebeských nebo kdo byli pi-
aristé. Expozice obsahuje i moderní
prvky jako hologram nebo šumění an-
dělských křídel,” dodává místostarosta
Litomyšle Michal Kortyš. 
Do chrámu Nalezení sv. Kříže se mů-
žete přijít podívat v sobotu 25. dubna
od 12.30 hod. Expozice Andělé na ná-
vrší bude v tento den uvedena do ži-
vota, tak máte jedinečnou příležitost
být prvními návštěvníky, kteří ji
spatří.

Do pivovaru na pivo
nebo na Paleťáky?
Zámecké návrší v Litomyšli je ozna-
čeno v lázeňské terminologii jako Pra-
men Bedřicha Smetany. Bedřich
Smetana se, jak dobře známo, narodil
v zámeckém pivovaru, kde se dnes bo-
hužel již pivo nevaří. V rámci letošního
zahájení lázeňské sezóny se tak vrá-
tíme do dob narození našeho nejslav-
nějšího rodáka, kdy se na návrší ještě
vařilo pivo. Od 10 do 17 hodin se pro-
mění prostranství před zámeckým pi-
vovarem na pivní lázně, kde se budou
moci lázeňští hosté osvěžit douškem
lahodné Bedřichovy 11° a 12°, ochutnat

pivní speciality nebo Lázeňské řezy
a zakoupit speciální likér s názvem Lá-
zeňský švihák. Zavzpomínáme také na
zašlou slávu zámeckého pivovaru.
V sobotu 25. dubna od 10 hodin se vy-
dáme Po stopách pivovarnictví v Lito-
myšli. Architektka Eliška Racková
z NPÚ provede zájemce po budově zá-
meckého pivovaru a přiblíží jeho sta-
vební historii a historii vaření piva
v Litomyšli. 
Od 19 hodin v prostorách zámeckého
pivovaru osvěžte svého ducha a při-
jďte se pobavit na Improshow speciál,
kterou přiváží divadelně improvizační
skupina z Pardubic – Pa.Le.Ťác.I. Vše,
co se na pódiu stane, už se neodestane.
Vše je tady a teď. Vznikne nová lázeň-
ská láska? A co na to manželka? Kdo
je ten nový švihák na kolonádě? Stane
se vražda ve vaně plné léčivého
bahna? Zjistíme, jaký pramen je nej-
více léčivý? Uslyšíme lázeňské verše
nebo písně? Možná ano, možná ne, ale
spíš se to všechno stane a ještě mno-
hem více. 

Čím víc vypiješ, tím víc zaplatíš. 

cena podle počasí

Na sobotní 14. hodinu je naplánováno
samotné zahájení sezóny lázní ducha
2015. Uskuteční se opět před kostelem
Nalezení sv. Kříže. 
Po tomto úvodním aktu nás průvod
v čele s kapelou Marimba Live Drums
zavede na lázeňskou kolonádu, kde se
bude hrát a zpívat až do večera. Pro-
gram na hlavním pódiu na Toulovcově
náměstí zahájí Jiří Šlupka Svěrák
a Nejenblues. Další hudební lahůdkou
pro všechny generace bude jistě kon-
cert Jaroslava Uhlíře s kapelou, ale i ve-
černí putování napříč hudebními žánry
se skvělými Trabandy. V rámci odpo-
ledního programu budeme vyhlašovat
vítěze nejrůznějších soutěží – např.
o nejkrásnější lázeňský klobouk, kos-
tým či pár, o nejelegantnější auto-moto
veterány, losovat budeme i výherce ce-
lodenní soutěže Putování po lázeň-
ských pramenech. Celým dnem nás
bude provázet lázeňský švihák Václav
Žmolík, jehož další díl knihy Po česku
se právě zde dočká slavnostního křtu.

Dámy a pánové, otevíráme!

SOUTĚŽ
o nejkrásnější klobouk, kostým a lázeňský pár

aneb nic lepšího nemůže býti, než v kostýmu se vyfotiti! 
Jste to vy, kdo přivedli organizátory za-
hájení lázeňské sezóny na myšlenku
uspořádat soutěž o nejkrásnější klo-
bouk, kostým a lázeňský pár. Vaše chuť
krásně (b)láznit a užívat si atmosféru
první republiky. Děkujeme vám za to.
Několik z vás za tuto snahu tentokrát
i odměníme. 
A o co hrajeme?
Například o soudky piva plzeňského či
lahve vína a medoviny, o lázeňské dorty
a poukázky na konzumaci v mnoha li-
tomyšlských hospodách a restauracích,
o volňásky na Smetanovu Litomyšl, na
prohlídku zámku, regionálního muzea
či Rodného bytu Bedřicha Smetany.
Vyhrát můžete i řadu překrásných
a hodnotných knih, pruhované lázeň-
ské triko či poukázky v hodnotě tisíc
korun na odběr zboží v Litexu.   
A co máte udělat pro výhru?
Je to prosté – navštivte do 15.00 hodin

Fotoateliér HRG na lázeňské kolonádě
za kostelem, nechte si udělat obrázek
a poté si už jen držte palce. Komise ve
složení ředitel lázní ducha Jarda Vencl,
zakladatel lázní ducha Míra Brýdl
a člen přípravného výboru lázní ducha
Vašek Kotek vyberou v každé kategorii
3 výherce. Vyhlášení a předání cen pro-
běhne v sobotu 25. dubna od 16.30
hodin na Toulovcově náměstí.
Soutěž i na facebooku
O fotografie s vašimi krásnými kos-
týmy se chceme podělit i s těmi, kteří
z nějakého důvodu do Litomyšle tento
víkend nedorazí. Proto vyvěsíme na fa-
cebooku lázní ducha všechny soutěžní
obrázky a do konce května vás ne-
cháme lajkovat. Muž či žena na fotogra-
fii s nejvyšším počtem lajků bude
vyhlášena králem či královnou lázní
ducha 2015 a získá řadu hodnotných
cen.         

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

Jiří Šlupka Svěrák & Nejenblues
Již v předešlých třech ročnících zahá-
jení litomyšlské lázeňské sezóny jste
měli příležitost poslechnout si stálici
české bluesové scény – Jiřího Šlupku
Svěráka. Letos se poprvé objeví na
pódiu Toulovcova náměstí se skupi-
nou Nejenblues. Jejich repertoár za-
hrnuje autorské i převzaté bluesové
songy, svižný rock´n´roll a zhudeb-
něné básně českých i světových poetů.
Šlupka Svěrák je vynikajícím sklada-

telem, textařem, zpěvákem, pianistou,
též pedagogem a považujeme ho za
muže s nejkrásnějšími bílými vlasy
v českém showbyznysu. Jeho kole-
gové Jaromír Hůla, Petr Zimák, Pře-
mysl Kos a Roman Policar sice nejsou
na hlavách již tolik obdarovaní, ale
společně publikem zamávají ve vel-
kém stylu. Blues session začíná v so-
botu 25. dubna v 15.00 hod.



rovolnický vesnický divadelní ansábl.
Vstupné je dobrovolné. 

Amapola předvede Tribe Belly Dance:
Víte, co je Tribal Belly Dance? Ne? Tak
vám trochu napovíme. Belly je břišní
a dance pak znamená tanec. Přihořívá
nebo se necháte podat? Nebudeme vás
trápit. Jedná se o moderní formu sku-
pinového břišního tance, který vám
v sobotu 25. dubna dopoledne na kolo-
nádě předvede taneční skupina Ama-
pola Tribe z České Třebové. 
Taneční skupinu Amapola Tribe tančí
skupinový improvizační Tribal Belly
Dance ve formátu ATS a své vystou-

pení obvykle doprovází hrou na či-
nelky. Své umění předvedou bez pří-
pravy na jakoukoliv pomalou hudbu
a na některé rozumně rychlé písně.

MINIMINY a jejich osm hlasů: Osm pís-
men, osm hlasů, to jsou MINIMINY. Br-
něnská acapella kapela zpívá bez
použití nástrojů. Hlasy jsou to jediné,
co potřebují. MINIMINY se zaměřují
především na populární hudbu, rádi ale
experimentují a tak v jejich repertoáru
najdeme i tvorbu lidovou, jak českou,
tak zahraniční.
Na sedm slečen a jeden mužský protěj-
šek narazíte na lázeňské kolonádě. Při-
jďte si poslechnout, co dokáže taková
kapela bez nástrojů. 
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Vřele doporučujeme lázně ducha navštíviti též na www.lazneducha.cz

PARTNEŘI AKCE

Akci pod záštitou Radomila Kašpara, 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.

Na kolonádě to žije. Přesvědčte se sami
Kolonáda ožije v sobotu 25. dubna úde-
rem desáté hodiny. Opět si budete
moci prohlédnout nádherné exponáty
z Veterán klubu Litomyšl, přijede také
Spolek českých kolařů cestovatelů,
navštíví nás panstvo z tvrze Žíželeves,
dorazí krajta Ernestýna, hrát a zpívat
budou různí pouliční umělci – naši
staří známí, ale i nové partičky, např.
Stanley´s Dixie Street Band, Doveda
Sloupnice, Dědovy Blechy, nově se
představí taneční skupina Amapola
Tribe či masér Jakub Lojka. Uvidíte ně-
kolik nových lázeňských laviček a sa-
mozřejmostí bude i oblíbená soutěž
Lázeňské prameny. Na bezpečnost
bude i tentokrát dohlížet Četnická pá-
trací stanice z Pardubic. 

Doveda ukáže, co dovede: Slůvko „do-
veda" má ve slangu nedaleké Sloupnice
několik významů. Především je to člo-
věk, který se vyznačuje neobyčejnou ši-
kovností, chytrostí apod., ve smyslu

„Týýý, dovedo, tobě to jde.” Ovšem,
může to být také přezdívka otce jed-
noho z členů ochotnického divadelního
souboru, který toto rčení v hojné míře
používal. Poslední význam stvořil sám
zmiňovaný divadelní soubor – DObro-
volný VEsnický Divadelní Ansámbl.
A právě ten vás pobaví písničkami
v sobotu 25. dubna od 12.00 do 14.00
hod. před hostincem U Černého orla.
Od 15.00 hod. pak ochotníci v sále hos-
tince sehrají divadelní představení Fi-
luta Pepíno, které je určené nejen
dětem, ale i dospělým. Půjde o variantu
komedie dell arte s písničkami. 
Přijďte se tedy podívat, co dokáže Dob-

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

Smetanova Litomyšl
11. června – 5. července
57. mezinárodní operní festival

Toulovcovy prázdninové pátky
3. července – 28. srpna 
každý pátek pohádka nejen pro děti
a koncert nejen pro dospělé

ArchiMyšl
2. – 5. října 
oslavy Světového dne architektury
v Litomyšli

Jede vláček
kolejáček…
V sobotu od 9 do 20 hodin a v neděli od
9 do 17 hodin se ve velkém výstavním
sále litomyšlského muzea budou pro-
hánět železniční modely po nejrůzněj-
ších kolejištích. Přijďte obdivovat do
detailu propracované lokomotivy, va-
gónky, nádraží a mnohdy i humorně
ztvárněné scénky v okolí trati. Všechna
vystavená kolejiště uvidíte v provozu.

Poznáváme 
zámecké návrší 
v lázeňském stylu
V bezprostřední blízkosti pivních lázní
na 1. zámeckém nádvoří bude od 10.00
do 17.00 hodin otevřena Lehátková vy-
hlídka. Užijte si vyhlídku na jedinečnou
renesanční památku UNESCO a sgra-
fitovou výzdobu v lázeňském stylu.
V pohodlí lázeňských lehátek si budete
moci prohlédnout unikátní sgrafitovou
výzdobu zámku do nejmenších detailů.
K tomuto účelu vám na požádání
ochotně zapůjčíme dalekohled.
V rámci poznávání krás zámeckého ná-
vrší budou moci návštěvníci lázní
ducha v sobotu od 10.00 do 17.00 hodin
navštívit nově zrekonstruovaný piaris-
tický chrám s dechberoucí vyhlídkou
na celé město. Ve 21.30 hodin je pro zá-
jemce připravena speciální noční pro-
hlídka chrámu s překvapením. Pro
návštěvníky, kteří chtějí podrobně po-
znat a prozkoumat objekty na zámec-
kém návrší, jejich historii i současnost,
jsou vypsány na neděli od 10.00 a 15.00
hodin Architektonické prohlídky. V je-
jich rámci vás provedeme po zámec-
kém návrší, kde již řadu let vstupuje do
harmonického dialogu nová architek-
tura s architekturou historickou. Archi-
tektonické prohlídky začínají v prosto-
rách zámeckého infocentra.

Co možná nevíte o paní Magdaleně
Na slavnostní zahájení 4. lázeňské se-
zóny, které se uskuteční v sobotu 25.
dubna od 14.00 hod. před kostelem Na-
lezení sv. Kříže, je pozván významný
host, Magdalena Dobromila Rettigová.
Letos si totiž připomínáme 230 let od je-
jího narození. Kdo jiný by tedy měl le-
tošní lázeňskou sezónu zahájit než naše
nejznámější kuchařka a také obroditelka. 
A propos, slyšeli jste, že paní Magda-
lena… Pardon, drby nejsou hezké, ale
prostě nám to nedá, abychom se s vámi
nepodělili o pár perliček ze života této
velké ženy. Tak tedy paní Magdalena
nepřála kávě, i když o ní napsala spisek.
Pila ráno k snídani i odpoledne k sva-
čině jen studené mléko. Navíc své
žačky vedla jen k pití vody a bojovala
proti požívání alkoholu. Za brojení
proti alkoholu vůbec a za propagaci pití
vody jí přezdívali „předsedkyně společ-
nosti pro chlastání vody”. Paní Magda-
lena se také na stará kolena snažila
napravit úpadek cudnosti. Svůj boj za
mravnost vedla na místní industriální
dívčí škole. Se svými moralizujícími

přednáškami však neměla úspěch. Na-
konec od svého ušlechtilého záměru
pustila, protože se tam odehrála roz-
tržka mezi mladými dívkami. Přišla
však s jiným plánem, a to opatřit kapi-
tál na nadaci, z něhož by se z úroků udí-
lela jakási odměna pro chudé, počestné
a cudné dívky. Načež dostala přezdívku
„komisařka pro cudnost”. Na podzim
roku 1838 dostala paní Rettigová svo-
lení k nadaci i provozování loterie

dárků. Nedařilo se jí ale. V srpnu 1843
byla dokonce úředně vyzvána předložit
k přezkoumání výkaz zatím shromáž-
děných prostředků. Dokonce prý měla
být jakási blíže neurčená zmínka v po-
licejní relaci městského magistrátu.
A víte, že se paní Magdalena setkala
s Boženou Němcovou? Skutečně je to
tak, ale bylo to setkání staré ženy a ani
ne dvacetileté dívky. 
V orientaci na české dívky a ženy vy-
konala velký a nezastupitelný kus
práce. V prvních letech svého pobytu
v Litomyšli vynaložila také jisté úsilí,
aby se na sluníčku slávy ohřál jako
autor či spíše překladatel také její man-
žel. K přezdívce „šnuptychlíček” mu
tedy v Litomyšli přibyla další, odvo-
zená od jeho orlího nosu, „papagáj”,
tedy papoušek.
Ano, ano, velká to žena, obroditelka
a kuchařka!  

Čerpáno z knihy Magdalena Dobro-
mila Rettigová od Josefa Johanidese,
kresba Pavel Matuška

Víte co je to Geofun? Jedná se
o novou unikátní hru vycházející
z populárního geocachingu. Pokud
jste majitelem iPhonu nebo telefonu
se systémem Android a chcete si za-
hrát o některou z cen, je Geofun
určen právě pro vás. Navštívíte
atraktivní místa Litomyšle a dalších
měst Českomoravského pomezí, do-
zvíte se spoustu zajímavých infor-
mací a budete se bavit při plnění
nevšedních úkolů.
Jak napovídá podtitul „Známé i ne-
známé osobnosti Českomoravského
pomezí”, vašimi průvodci budou
vybrané osobnosti spojené s městy
Litomyšl, Polička, Moravská Tře-
bová, Svitavy a Vysoké Mýto,
tedy M. D. Rettigová, stavitel Zdi-
slav, princezna Hereret, Oskar
Schindler a Josef Sodomka. Sezná-
mit se s nimi můžete už dnes v ani-
movaných filmech na stránkách
www.ceskomoravskepomezi.cz.
Aplikaci Geofun si můžete zdarma
stáhnout v App Store a na Google
play. 

Geofun vás
bude bavit 
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Do programu letošního zahájení lázeň-
ské sezóny se zapojila také Městská ga-
lerie Litomyšl. V sobotu 25. dubna od
10.00 hod. můžete zajít na Snídani v ga-
lerii s Jaroslavem J. Altem, protože li-
tomyšlské lázně nejsou jen pro ducha
a oko, ale i pro žaludek. Dopřejte si je-
dinečnou snídani mezi obrazy v rene-
sanční místnosti. Využijte příležitost
zažít výstavu provoněnou kávou a ko-
láči a popovídat si s umělcem u jed-
noho stolu. 
Od 14.00 do 17.00 hod. galerie láká do
Výtvarného ateliéru v Růžové ulici.
Opouštíme tak výstavní sály a vstupu-
jeme pod širé nebe! V uličce budou ma-
lířské stojany, štětce, barvy, rámy…
Čekají jen na vás, až je probudíte a ony
konečně ožijí. Přijďte „vystavit” svůj

obraz do pouliční galerie v Růžové ulici.
Od 22.00 hod. vás čeká promítání pů-
vodní opery Krvavý román v podání
ochotnického spolku Filigrán na jed-
nom z nejstarších míst města Lito-
myšle, na temném dvorečku domu
U Rytířů.

Do městské galerie
nejen za uměním  

Stanislav Špoula je jedním z mála lidí,
kteří se u nás zabývají projektováním
kamenných zahrad. Ukázky jeho práce
můžete znát například z medvědího
příkopu v Českém Krumlově či z vý-
běhu tučňáků pražské zoo. Na vernisáži
v Portmoneu v sobotu 25. dubna od
11.00 hod. ale poznáme Špoulovu umě-
leckou duši z jiné stránky. Fotografie je
pro něj silným médiem. Již jako stu-
dent etnografie se v 70. a 80. letech
vydal do českých vesnic v Banátu
a vracel se s výstižnými ukázkami ta-

Stanislav Špoula, Lesohry 

V roce 2015 se k mnoha dalším lákad-
lům připraveným pro otevření lázní
ducha ve dnech 25. a 26. dubna připo-
juje také litomyšlský renesanční zámek.
Pro návštěvníky v těchto dnech při-
pravil kostýmované prohlídky, které
začínají min. každou celou hodinu. Pro-

hlídky povedou průvodci v kostýmech
stylizovaných do módy obyvatel letního
aristokratického sídla okolo pol. 19. sto-
letí. Návštěvníci jsou rovněž zváni na
dobroty v nově otevřené zámecké ka-
várně. Prohlídka je vhodná pro rodiny
s dětmi. 

Zámecké kostýmované prohlídky 

Smetanův dům se
k zahájení lázeň-
ské sezóny přidal
již ve čtvrtek.
Slavná one man
show Caveman za-
plnila hlavní sál do
posledního mís-
tečka. V pátek do-
razil do Smetanova
domu Vinnetou v podání Městského di-
vadla Kladno. V hlavních rolích se před-
stavil Jakub Prachař a Vojtěch Kotek. 
Vrcholem bude dnešní koncert s podti-
tulem swingové hvězdy na lázeňském
nebi. Od 19.30 hodin se na jednom
pódiu představí Dasha, Láďa Kerndl

a Jan Smigmator
za doprovodu Vel-
kého swingového
orchestru Česká
Třebová. 
Půjde o zcela výji-
mečný koncert
v současnosti tří
nejslavnějších in-
terpretů swingové

hudby v naší zemi, tak si tuto příležitost
nenechte ujít – vstupenky jsou stále
v prodeji!
Tento prodloužený lázeňský víkend
pak Smetanův dům zakončí v neděli
26. dubna od 19.00 hodin válkou a to
přímo dívčí od Františka Ringo Čecha.  

Korále ty promenádě
přidávají na parádě,
jako lázně na duši,
na každý krk přísluší.

VEDLE

LÁZEŇ-

SKÉHO

INFO-

STÁNKU

mějších tradic a způsobu života. Vý-
stava Lidé v Karpatech se dočkala
velké pozornosti. Tentokrát se Stani-
slav Špoula soustředil na spojitost Port-
monea a jemu blízké země, přírody
a slunce. Váchalova Šumava umírající
a romantická opět inspirovala a zasáhla
nitro dalšího člověka. Přijďte se podívat
na snímky zářících barev a opomínané
krásy, abyste si připomněli, jak vnímat
každý den jako umělecké dílo. Výstava
Stanislav Špoula, Lesohry – cyklus foto-
grafií je otevřená do 30. května 2015. 

Nakladatelství Paseka k mezinárod-
nímu veletrhu Svět knihy Praha 2015
vydá novou prózu od Petra Šabacha,
autora bestsellerů Hovno hoří či Ob-
čanský průkaz. Nová kniha Rothschil-
dova flaška, která je takřka detektivním
příběhem, bude mít ale jakousi před-
premiéru v sobotu 25. dubna v rámci
zahájení sezóny lázní ducha. Petr Ša-
bach bude z knihy číst od 18.00 hod. na
dvorečku literární kavárny Na sklípku. 
Próza je napsaná autorovým nezamě-
nitelným a vyzrálým stylem. Příběh ze
současnosti a o současnosti zavede čte-

náře do Anglie, do jedné velké londýn-
ské herny. Najde pozoruhodný proutkař
ztracenou dívku a poradí si s výherními
automaty? A co všechno je možné s po-
mocí obyčejné pružiny na posilování
svalů?
Petr Šabach je kmenovým autorem Na-
kladatelství Paseka a Rothschildova fla-
ška bude jeho 14. knihou u tohoto
nakladatelství, pokud počítáme i drob-
nou publikaci Tři vánoční povídky. Nej-
úspěšnějším titulem, s prodeji přes 70
tisíc kusů je Hovno hoří. Na motivy této
knihy byl natočen film Pelíšky.

Lázně ducha s novou 
Šabachovou knihou

Sobota 25. 4.
Akci moderuje Václav Žmolík

10.00 KOLONÁDA OŽÍVÁ
Veterán klub Litomyšl • Četnická pátrací stanice Pardubice • Dudlajdá fagotiky • harmonikář
Pepíček Čečil • kapela Dědovy Blechy • skupina Miniminy • Doveda Sloupnice • Spolek českých
kolařů cestovatelů Vysoké Mýto • Zpěvaví bratři • Sbor paní a dívek • Sbor Vlastimil • Sbor
Minor z Levoče • Spolek panstva z tvrze Žíželeves • taneční skupina Amapola Tribe • krajta
Ernestýna • stánek Sdružení lázeňských míst • masér Jakub Lojka • lázeňské občerstvení •
soutěž Lázeňské prameny • lázeňské lavičky a další… 

10.00 Snídaně v galerii s Jaroslavem J. Altem – povídání s vůní kávy a koláčky (dům U Rytířů) 
10.00 – 15.00 Fotoateliér HRG na ulici – nechte si udělat obrázek a soutěžte o nejkrásnější lázeňský

klobouk, kostým a lázeňský pár  (Toulovcovo náměstí – za kostelem)
10.00 – 17.00 Dílna pro malé (i velké) lázeňské šviháky a dámičky (zámecké infocentrum) 
10.00 – 17.00 Lehátková vyhlídka (1. zámecké nádvoří) 
10.00 – 17.00 Vzpomínky na léta minulá – promítání fotografií a filmů  (zámecká jízdárna) 
10.00 – 17.00 Škola na zámku – celodenní aktivity pro děti  (dětský pavilón na horním nádvoří) 
10.00 – 18.00 Pivní lázně – na čepu Bedřichova 11° a 12°, živá hudba, pivní speciality 

(1. nádvoří, zámecký pivovar) 
10.00 Po stopách pivovarnictví v Litomyšli – komentovaná prohlídka (zámecký pivovar) 

10.00 – 17.00 Lázeňská pohoda v muzeu – sluneční lázně s políbením múzy a občerstvením 
(terasy pod muzeem) 

10.00 – 19.00 Flašinetář Martin Štěpánek (kavárna Mandala)
11.00 a 15.00 Smíšený pěvecký sbor Vlastimil  Litomyšl a Chorus minor z Levoči (Šantovo náměstí) 

11.00 Stanislav Špoula, lesohry – cyklus fotografií, vernisáž výstavy (Portmoneum) 
12.00 – 14.00 Doveda Sloupnice hraje písničky (před hospodou U Černého orla) 

12.30 Andělé na návrší – představení stálé expozice (chrám Nalezení sv. Kříže)  
13.00 Stanley´s Dixie Street Band (U Máchadla) 
13.40 Průjezd auto-moto veteránů kolonádou (lázeňská kolonáda) 
14.00 Slavnostní zahájení 4. litomyšlské lázeňské sezóny (před chrámem Nalezení sv. Kříže)
14.15 Průvod kolonádou – doprovází Marimba Live Drums (ze zámeckého návrší na Toulovcovo nám.) 

14.00 – 17.00 Výtvarný ateliér (Růžová ulice) 
15.00 Jiří Šlupka Svěrák a Nejenblues a vyhlášení divácké soutěže elegance auto-moto veteránů

(v 15.10 hodin) (Toulovcovo náměstí)
15.00 – 17.00 Pramen vaší tvorby – open mic – poezie, hudba, divadlo a stand up comedy

(dvoreček zámeckého pivovaru) 
15.00 Doveda Sloupnice sehraje komedii dell arte Filuta Pepíno (sál hospody U Černého orla)
16.00 Křest knihy Po česku Václava Žmolíka s autogramiádou (Toulovcovo náměstí) 
16.30 Vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár

(Toulovcovo náměstí) 
17.00 Jaroslav Uhlíř s kapelou (Toulovcovo náměstí)  
18.00 Petr Šabach – autorské čtení (dvoreček literární kavárny Na sklípku)
19.00 Marimba Live Drums (Toulovcovo náměstí)

19.00 – 21.00 Lázeňská improshow skupiny Pa.Le.Ťác.I. (zámecký pivovar) 
20.00 Losování celodenní soutěže Lázeňské prameny (Toulovcovo náměstí)
19.30 Dasha & Laďa Kerndl & Jan Smigmator s Velkým swingovým orchestrem Česká Třebová

(Smetanův dům) 
21.00 Traband – neokoukané putování  napříč hudebními žánry (Toulovcovo náměstí) 
21.30 Noční prohlídka chrámu s překvapením (chrám Nalezení sv. Kříže) 
22.00 Videoprojekce Krvavého románu (tajemný dvoreček domu U Rytířů)  
23.00 Lázeňská after party (Music Club Kotelna)

Neděle 26. 4.
10.00 a 15.00 Architektonické prohlídky návrší (zámecké návrší)

10.15 Mše svatá se zpěvem Missa brevis – vystoupí Vlastimil Litomyšl a Chorus minor z Levoči
(kostel Povýšení sv. Kříže)

14.00–18.00 Lázeňské odpolední čaje pro dříve narozené (Lidový dům)
19.00 František Ringo Čech: Dívčí válka (Smetanův dům)

VÍKENDOVÝ PROGRAM:
• Lázeňské kostýmované prohlídky zámku Litomyšl 
• Architektonické prohlídky zámeckého návrší (So: 10, 19 a 20, Ne: 10 a 15 hodin)  
• Interaktivní program v Rodném bytě B. Smetany – Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit  
• Výstava železničních modelů a kolejišť v regionálním muzeu
• Zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka a Srdcem pro Václava Havla
• Výstava Jaroslava J. Alta – Obrazy v Městské galerii v domě U Rytířů   
• Originál/Kopie – výstava prací studentů Fakulty restaurování UPce v prostorách piaristického kostela 
• Muzeum domečků, panenek a hraček 
• Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
• White Gallery v nedalekém Osíku                                                                                       Změna programu vyhrazena

PROGRAM

Knihkupectví Lubomíra
a Hany Švehelkových vy-
dává u příležitosti 230 let
od narození a 170 let od
úmrtí M. D. Rettigové její
knížku Kafíčko a vše, co je
sladkého.  Knížka obsahuje
100 předpisů jak připravit
kávu, kakao, čaj a různé stu-
dené nápoje a recepty na
přípravu všelijakých slad-

Magdalena Dobromila Rettigová:
Kafíčko a vše, co je sladkého

kostí od zmrzliny až po
dorty. Tato knížka vyšla do-
posud pouze jednou a to
v roce 1845, v roce úmrtí M.
D. Rettigové.
Kniha vyjde během Gastro-
nomických slavností Mag-
daleny Dobromily Retti-
gové a bude k dostání
v Knihkupectví Paseka
i u dalších prodejců.

Pokud chcete poznat krásy lázeňské Li-
tomyšle a ještě při tom ušetřit, využijte
slevovou knížku Bonus pas.  Výhody
a slevy na vstupné vám poskytnou vy-
brané památkové objekty, muzea a ga-
lerie, ale také restaurace či ubytovací
a sportovní zařízení. S Bonus pasem
můžete objevit i mnoho dalších zajíma-
vých míst regionu na pomezí Čech
a Moravy. Najdete zde pohádkové

Užijte si slevy a výhody s Bonus pasem
zámky, středověký hrad, historická
města s řadou nevšedních příběhů i pí-
skovcové skalní labyrinty či několik
rozhleden uprostřed překrásné přírody.
Slevovou knížku získáte u všech posky-
tovatelů služeb zapojených do pro-
gramu, jejichž přehled najdete na
internetovém portálu Českomorav-
ského pomezí.

Pozvánka na výjimečný 
koncert swingových hvězd
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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
J. Váchala získáváte razítka hned dvě –
druhé do pole dle vlastního výběru! 
Hrací plán si po nasbírání dostateč-
ného počtu razítek necháte zkontrolo-
vat v lázeňském infostánku na
Toulovcově náměstí. Tamtéž pak do
19.30 hodin odevzdáte slosovatelný
ústřižek a můžete již netrpělivě čekat
do 20.00 hodin, kdy bude na pódiu na
Toulovcově náměstí vylosováno 10
šťastlivců, kteří vyhrají některou ze za-
jímavých cen. 
Hlavní cenou je víkendový pobyt v pa-
mátce UNESCO od Evropského školi-

SOUTĚŽ LÁZEŇSKÉ PRAMENY – sobota 25. 4., 10.00 – 19.00
cího centra pro celou rodinu. Dále mů-
žete získat rodinné vstupenky na
zámek, do regionálního muzea, Rod-
ného bytu B. Smetany, poukázky na
konzumaci do litomyšlských hospod
a restaurací či řadu krásných knih,
poukázku v hodnotě 1000 Kč od firmy

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:

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 
Kavárna 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 
Hotel 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 12

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

18. } Muzejní pramen
Regionální muzeum v Litomyšli – Jáhloto zalité lesními červánky
a Sluneční koktejly pro dámy, pány a jejich ratolesti
(servíruje Rettigovka)
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Výstava historických vozidel se soutěží Léčba ducha ve Škole na zámku
Ve stínu dětského pavilonu a se záze-
mím kavárny v kočárovně bude probí-
hat celodenní program se Školou na
zámku pro rodiče s dětmi. Od 10.00 do
17.00 hodin zde lektoři připraví nejen
pro děti workshopy, výtvarné dílny
a krátké ukázky programů Školy na
zámku. 
Ve škole na zámku myslíme nejen na
vzdělávání, ale i na duševní zdraví na-
šich lázeňských hostů. Samotné pro-
story zámeckého návrší přímo vybízí
k odpočinku propojenému s terapií
uměním, v rámci níž si lázeňští hosté
odpočinou nejen fyzicky, ale především
duševně. Zámecká terapie uměním
bude postavena na postupech evokují-
cích prožívání emocí a získání vnitřní
harmonie. Fantazie všech hostů bude
jedinečnou součástí celého ozdravného
procesu. A na jaké ozdravné procesy se
mohou lázeňští hosté těšit? V rámci
Colorterapie si vyzkoušíte vytvořit
vlastní kaleidoskop, či jen necháte
barvy plynout na papír a hrát si s nimi.

Víkend začíná ve čtvrtek? V Litomyšli ano!
Počet krásných míst, která stojí za to
ve Smetanově rodišti vidět, je veliký.
Předpokládáme, že sobota a neděle na
prohlídku Litomyšle umělecké stačit
určitě nebude. Zveme proto návštěv-
níky na víkend, který v Litomyšli za-
číná již ve čtvrtek. Slibujeme větší
množství uměleckých zážitků, ale také
úsporu financí. Nevěříte? Přesvědčit se

můžete i vy – každý první čtvrtek v mě-
síci pro vás 15 muzeí a galerií otvírá své
dveře úplně zdarma. Není podstatné,
zda jde o instituci státní, krajskou,
městskou či soukromou. Důležité je,
že si odnesete překrásné zážitky
a snad si i v našich lázních ducha tro-
šku odpočinete a načerpáte nové síly.
Na podporu projektu byla vydána sklá-

Divadlo, drama a emoce jsou neodbytně
spjaté s prožitkem, společně si v rámci
Dramaterapie vyrobíme jednoduché
loutky, staneme se režiséry, scénáristy
některé z pěkných pohádek. Co se
stane, pokud bubínky ožijí a rozhovoří
se spolu? To zažijete na vlastní kůži a za
použití vlastní fantazie v rámci další
ozdravné kúry Muzikoterapie.

Více na www.skolanazamku.cz.

dačka, jejíž součástí je popis každé
instituce, která vyslyšela výzvu města
a do projektu se přidala, dále fotografie,
otvírací doby a mapka. V mapě jsou vy-
značeny nejen zapojená muzea a gale-
rie, ale také umění ve veřejném
prostoru. Vždyť Litomyšl samotnou
můžeme označit za obrovskou galerii,
kterou stojí za to navštívit.

Veterán klub Litomyšl zve v sobotu 25.
dubna od 10.00 hod. všechny lázeňské
hosty k prohlídce výstavy historických
vozidel na lázeňské kolonádě. K vidění
jsou mnohé skvosty československé
i zahraniční předválečné a válečné vý-
roby. Každý host se může svým hlasem
zúčastnit soutěže elegance historic-
kých vozidel a zvolit tak nejkrásnější
automobil a nejkrásnější motocykl.
Hlasovací anketní lístek si můžete
vyzvednout přímo na výstavě u členů
veterán klubu nebo na www stránce
veterán klubu. Vyplněné lístky, prosím,

odevzdejte v lázeňském informačním
stánku na Toulovcově náměstí. Vámi
zvolená nejkrásnější vozidla budou vy-
hlášená v 15 hodin moderátory na
pódiu na Toulovcově náměstí. Všechna
vozidla si můžete prohlédnout také při
jejich spanilé jízdě lázeňskou koloná-
dou ve 13.30 hod. 
Veterán klub Litomyšl přeje všem hos-
tům krásný zážitek z otvírání čtvrté lá-
zeňské sezóny v Litomyšli.

Pramen
vaší tvorby:
open mic
Dvě hodiny plné poezie, hudby, divadla
a stand up comedy – prostor pro
všechny umělecké duše najdete na zá-
meckém návrší. Pozvání přijali: Martin
E. Kyšperský – zpěvák z kapely Květy,
Martin Hak – profesionální vypravěč,
Kamil Heřman Novotný – představí
synchropovídky, Vláďa Daťka – zpěvák
z kapely Dědovy Blechy, Ondřej Sychra
– zpěvák a kytarista, Pája Neuhöferová
– nonverbální divadlo, studentka
HAMU, improvizátorka z divadelní
skupiny Pa.Le.Ťác.I., Lenka Ludérka
Ondráčková – básnířka, Aneta Štan-
clová – básnířka a slovem provede
Tomáš Jireček. A kdy vytryskne Pra-
men vaší tvorby? V sobotu 25. dubna
od 15.00 do 17.00 hod. na dvorečku zá-
meckého pivovaru. Open mic odstar-
tují skvělé dudlajdá fagotiky.

Litex, pělititrový soudek Plzeňského,
tašku překvapení od města Litomyšl
nebo tašku dárků od Českomorav-
ského pomezí.  Hodně zábavy při lovu
razítek a objevování dosud nepozna-
ných litomyšlských pramenů! 

Na výhru není právní nárok, v případě nepřítomnosti
vylosovaného se losuje jiný výherce.


