
POZOR!  SOUTĚŽ LÁZEŇSKÉ PRAMENY TRVÁ PO CELÝ ROK.
HRACÍ PLÁN NALEZNETE V KONKURENČNÍCH LÁZEŇSKÝCH TURISTICKÝCH NOVINÁCH 

Při příležitosti zahájení 5. lázeňské sezóny prvních českých Lázní ducha v Litomyšli 2016  zdarma  

Sochař Olbram Zoubek, který je ne-
rozlučně spjat s Litomyšlí, oslavil ve
čtvrtek 21. dubna 90. narozeniny.
V roce svého životního jubilea pořádá,
instaluje a zahajuje hned čtyři výstavy
– v Litomyšli, Lipníku nad Bečvou, Le-
tovicích a Olomouci. Vernisáž v lito-
myšlském domě U Rytířů se uskuteční
v pátek 29. dubna v 17 hodin, výstava
bude otevřena až do 26. června.
Chcete-li umělci velkého ducha
osobně pogratulovat, přijďte v sobotu
30. dubna ve 20 hodin na Toulovcovo
náměstí. 

Olbram Zoubek s manželkou Marií při
zahájení 1. lázeňské sezóny

Jako milník ve vaší sochařské tvorbě
je často zmiňována vaše návštěva
Řecka v roce 1958, která přerostla ve
vaši fascinaci antikou. V jakou fasci-
naci přerostla vaše první návštěva Li-
tomyšle? Kdy jste tu byl poprvé?
Ještě před restaurováním zámku jsem
restauroval dům U Rytířů, bylo to v le-
tech 1963-64. To tato dáma (usměje se
na manželku Marii) nosila ještě tašku
na zádech a teklo jí z nosánku. To jsem
tehdy ovšem ještě nevěděl. Litomyšl
opravdu můj život hodně změnila –
vždyť jsem se tu podruhé oženil a ví-

ceméně jsem se sem odstěhoval! Na-
rodil jsem se v Praze, ale teď už jsem
Pražák – Litomyšlák.
Lázním ducha vyjadřujete svou pod-
poru již od prvního zahajování lázeňské
sezóny. Co na této události oceňujete?
Oceňuji všechno na Litomyšli. Lito-
myšl mám rád a všechno, co si Lito-
myšl vymyslí. Co Litomyšl podnikne,
podpořím. Nevím, co by mi na Lito-
myšli vadilo, naopak mi zde mnoho
věcí vyhovuje – třeba bývalý starosta
Brýdl, zámek, manželka... 

Pokračování na straně 2

Ivan Hlas – velvyslanec
pražské Hanspaulky se vrací
V sobotu 30. dubna od 19.00 hodin
vystoupí na Toulovcově náměstí vě-
hlasný písničkář a hudebník z Han-

spaulky Ivan Hlas. Muže mnoha pro-
fesí, autora téměř zlidovělých písní
a mimo jiné také hudby k muzikálu Ša-
kalí léta, doprovodí formace nazvaná
Ivan Hlas Trio v sestavě Jaroslav Olin
Nejezchleba a Norbi Kovács. Dodejme,
že Ivan Hlas sbírá v posledních čty-
řech letech vavříny i kritiku za  před-
stavení Bedřich Smetana – The
Greatest Hits, ve kterém upravil do
bigbeatové podoby několik árií z oper
Bedřicha Smetany. Představení bylo
k vidění také na Smetanově Litomyšli
v roce 2014. 

Čím víc vypiješ, tím víc zaplatíš. 

cena podle počasí

Jen ten skutečně žije, kdo pramen ducha pije

SOUTĚŽ
Jste to vy, kdo přivedli organizátory za-
hájení lázeňské sezóny na myšlenku
uspořádat soutěž o nejkrásnější klobouk,
kostým a lázeňský pár. Vaše chuť krásně
(b)láznit a užívat si atmosféru první re-
publiky. Děkujeme vám za to. Několik
z vás za tuto snahu opět odměníme. 
A o co hrajeme?
Například o soudky piva plzeňského či
lahve vína a medoviny, o poukázky na
konzumaci či další prezenty z restau-
rací, které mají gurmánské lázeňské
prameny, o volňásky na Smetanovu
Litomyšl, na prohlídku zámku, do re-
gionálního muzea či Rodného bytu Be-
dřicha Smetany. Vyhrát můžete i řadu
překrásných a hodnotných knih, pru-
hované lázeňské triko či poukázky
v hodnotě tisíc korun na odběr zboží
v Litexu.   
A co máte udělat pro výhru?
Je to prosté – navštivte do 16.00 hodin
Fotoateliér HRG na lázeňské kolonádě
za kostelem, nechte si udělat obrázek
a poté si už jen držte palce. Odborná
komise  vybere v každé kategorii tři vý-

Radim Hladík a Blue Effect zahrají 
v zámeckém parku
V pátek 29. dubna se od 18.00 hodin
uskuteční v zámeckém parku koncert
stálice českého bigbeatového nebe,
kapely Blue Effect. Skupina, která
v různých sestavách hraje již od roku
1968, se v Litomyšli představí v se-
stavě Honza Křížek, Václav Zima,
Wojta Říha a samozřejmě legendární
kytarista Radim Hladík. Těleso posta-
vené z muzikantů, kteří jsou o gene-
raci mladší než kytarový matador,

působí v této sestavě již od roku 2004. 
Vystoupení v zámeckém parku je
první kulturní událostí, jež se usku-
teční po několikaleté a rozsáhlé rekon-
strukci zámeckého areálu. Koncert se
bude konat v místě bývalého zámec-
kého amfiteátru z 50. let minulého sto-
letí,  který podle požadavků UNESCO
nahradilo přírodní divadlo.
Vstupné 200 Kč v předprodeji / 230 Kč
na místě.

I vy máte zásluhu na tom, že zdejší
lázně přestaly být vyhledávány toliko
domorodci, jak psal Váchal v Krvavém
románu, a začaly být světové. 
V sobotu 30. dubna ve 14 hodin pro-
běhne před chrámem Nalezení sv.
Kříže slavnostní zahájení 5. litomyšlské
lázeňské sezóny. V čele průvodu, který
se vydá z hory Olivetské na kolonádu,
zahraje Stanley's Dixie Street Band. Na
hlavním podiu na Toulovcově náměstí
se postupně vystřídají swingová Aurora
JasBand, multižánrový P.U.B. Prague
Ukulele Band, Jiří Šlupka Svěrák a Nej-
enblues, Ivan Hlas Trio a Sto zvířat.
V průběhu odpoledne bude probíhat
celá řada soutěží – např. o nejkrásnější
lázeňský pár, klobouk nebo kostým.
Vyhlášen bude i nejkrásnější auto-

moto veterán. Celou slavnost bude mo-
derovat lázeňský švihák Václav Žmolík.
Akci bude přenášet na svých vlnách
Český rozhlas 2.
Dopřejte tedy tělu, ať se baví věcmi pří-
zemními, a duši nechte, ať nasává z pra-
menů geniálních. 

„Je to tady velmi plodné, víte?”
říká v rozhovoru o Litomyšli Olbram Zoubek

o nejkrásnější klobouk, kostým a lázeňský pár
aneb nic lepšího nemůže býti, než v kostýmu se vyfotiti! 

VAROVÁNÍ REDAKCE:  Čtení Lázeňského oběžníku může zkalit zdravý
úsudek a ve výjimečných případech způsobit vyrážku za ušima.

vítejte v Lázních ducha! Žádná teplá
slaná voda, smrdutá síra nebo pách-
noucí bahno – raději hudba, výtvarné
umění a literatura! Zapomeňte na to, že
něco přízemního jako voda a bahno
vůbec existuje, a věnujte se věcem,
které dělají člověka člověkem, tedy
věcem kulturním, ušlechtilým a geni-
álním. Pramen ducha slavných rodáků

Vážení lázeňští hosté,

a postav spjatých s Litomyšlí tryská ze
spár litomyšlské dlažby nezávisle na
klimatických i geopolitických podmín-
kách. V dnešním neklidném světě tak
představuje prvek výjimečně stabilní.
Možná už proto se zvěst o magickém,
krásném a kulturním městě s ohrom-
nou koncentrací pamětních desek, zá-
jmových spolků i výstavních prostor
rychle šíří. 
Vraťte se s námi také letos na začátek
minulého století a projděte se v šatech
po babičce či dědečkovi lázeňskou ko-
lonádou.

herce. Vyhlášení a předání cen pro-
běhne v sobotu 30. dubna od 18.00
hodin na Toulovcově náměstí.
Soutěž i na facebooku
O fotografie s vašimi krásnými kostýmy
se chceme podělit i s těmi, kteří z něja-
kého důvodu do Litomyšle tento víkend
nedorazí. Proto opět vyvěsíme na face-
booku Lázní ducha všechny soutěžní
obrázky a do konce května vás necháme
lajkovat. Muž či žena na fotografii s nej-
vyšším počtem lajků budou vyhlášeni
králem či královnou Lázní ducha 2016
a získají také řadu hodnotných cen.         
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Vřele doporučujeme Lázně ducha navštíviti též na www.lazneducha.cz

PARTNEŘI AKCE

Zahájení 5. litomyšlské lázeňské sezóny probíhá pod záštitou starosty Litomyšle Radomila Kašpara, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického 
a René 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.

Skočte si
lindy hop! 

Pokračování ze strany 1
Před pěti lety jste dorazil na otevření
lázeňské sezóny v županu přímo z pro-
cedury. Co to bylo za proceduru?
No jistěže to byla procedura fiktivní!
Byl to vtip! (směje se)
Někteří přespolní nezasvěcenci mají
často dojem, že zde provozujeme blá-
zinec a léčíme choroby ducha... 
A ne? 
Jak vysvětlujete svým známým, co
znamenají Lázně ducha, pokud jste se
do této situace již dostal?
Je to litomyšlský fór – žádné prameny
tu nejsou. Pramen ducha, vtipu, inte-
lektu, rodáků... Zkrátka – je to tady
velmi plodné, víte? 
V sobotu kolem 20. hodiny vám veřej-
nost může přijít pogratulovat k devade-
sátým narozeninám. Jakým darům
dáváte přednost?
Striptérky! Ať jsou ženy nahé!
Kde byste rád, aby v budoucnu našli lá-

navíc umělcem, který je již řadu let
často padělán. Jaký máte vztah ke
svým padělatelům? Lichotí vám, nebo
je nenávidíte?
Lidé říkají, že by mi to mělo lichotit.
Mně to padělání ale moc nevadí, už se
moc nerozčiluji. Právníci a část rodiny
se tím zabývají...
Několikrát již bylo publikováno, že
svou životní sílu čerpáte z krásných
žen a dobré slivovice. Kde nabíjíte
ducha?
V manželství! (směje se) Ducha nabíjet
ani moc nepotřebuji, i když už v těch le-
tech pomalu vyhasíná. Dělám teď
jednu velkou sochu, na které mi moc
záleží. Doufám, že ji stihnu dokončit. Je
to velká socha – tak velká, abych ji
mohl dělat vsedě – musím totiž u práce
sedět. Bude to pokus o pátera Toufara.
Toto téma beru velmi vážně. 
Ještě budu dělat jednu soutěž – na
sochu Milady Horákové. Rád bych tu

Při procházce lázeňskou kolonádou
objevte na Toulovcově náměstí stánek
informačního centra a vytvořte si ori-
ginální barevné mýdelko dle vaší fan-
tazie – s vůní růže, fialky, melounu
nebo třeba s vůní moře. Malá origi-
nální mýdelka různých tvarů si mů-
žete vyrobit v sobotní den 30. dubna
2016 od 9.00 do 17.00 hodin. Kromě
ručně vyráběných mýdelek na našem
stánku nabízíme mnoho lázeňských
suvenýrů. Těšíme se na malé i velké.

soutěž vyhrál, ale Maruška nechce,
abych ji vyhrál. 
Zpátky k lázním ducha...
Znáte tenhle židovský vtip? Ten je
také o duši...
Zjeví se Jehova Izákovi v Jeruzalémě
a říká mu: „Izáku, jsi dobrý Žid,
všechna přikázání plníš, nehřešíš –
přej si něco a já ti jedno přání splním.”
Izák říká. „Pane Bože, děkuji, ale já nic
nepotřebuji, mám všechno.” Bůh od-
větí: „Řekl jsem, že ti splním přání
a tak to bude. Přej si něco!” Izák: „Když
je to takhle, mám příbuzné v Kalifornii
– bojím se do letadla, loď se houpe...
Postav mi dálnici, abych mohl jezdit
pohodlně autem.” Bůh se zamyslí
a říká: „Izáku, víš co to je betonu,
sloupy zapustit do dna – nemůžeš si
vymyslet něco snadnějšího?” Na
druhý den Izák přijde a povídá: „Už to
mám! Víš, Pane Bože, mám ženu, které
nerozumím. Když se má smát, tak
pláče, když má plakat, tak se směje.
Nauč mne rozumět ženské duši!” Bůh
odpoví: „Kolikaproudá má být ta dál-
nice?”                  Ptal se Prokop Souček

Vytvořte si
originální
mýdlo

Nejroztančenější lázeňská párty se
chystá na zámeckém návrší.
Jazzová partička Aurora JaSBand se po
koncertě na kolonádě přesouvá do zá-
mecké jízdárny. Spolu s tanečníky z ta-
neční školy Swing Busters pro vás od
21.00 hodin chystají opravdu „nabuše-
nou”  párty. 
Lázeňská tančírna zabere všechny tři
sály zámeckého návrší. Swingová stá-
lice Aurora JaSBand je zárukou
opravdu živelné hudby, Swing Busters
pak zaručují, že bez základů „swingo-
vého tance” lindy hop 100% neodej-
dete. Lázeňské drinky + výborné
občerstvení + Bedřichova 11°na čepu +
nádherné prostory zámecké jízdárny

Pokud vše půjde podle plánu, budou si
moci návštěvníci zahájení 5. litomyšlské
lázeňské sezóny od soboty 30. dubna
prohlédnout v chrámu Nalezení sv. Kříže
první z trojice nových živých zvonů.
Zvon jménem Panna Marie je vyráběn
v dílně Zvonařství Dytrychová a opatřen
umělecky ztvárněným citátem z Bible od
výtvarníka Václava Kočího. Zvon váží
380 kg a má průměr 880 mm. V blízké
budoucnosti by měly být odlity i zvon se

jménem sv. Václav (váha 750 kg, průměr
1050 mm) a sv. Josef (váha 320 kg, prů-
měr 800 mm). Poslední zvony byly zre-
kvírovány a zničeny již v roce 1942.
V tuto chvíli je Litomyšl jedním z mála
měst, které nemá zvony „živé“. Ve věži
kostela Povýšení sv. Kříže sice zvony
jsou, ale ty nebijí – tedy nežijí. Dodejme,
že na pořízení živých zvonů je od roku
2014 vyhlášena veřejná sbírka. Pomozte
nám rozeznít tři nové zvony s původními

Znáte příběh Matěje Kuděje, který žil
a zemřel v Litomyšli? S anglickou verzí
jeho jména KUDĚJ/GOODAY si hraje
název výstavy Jakuba Grece, v jejíž
anotaci se dočteme: 
„Pod mnoha vlivy vznikla série tušo-
vých kreseb. Volná práce inspirovaná
četbou Kudějových knih, ale lépe snad
říci,  Zdeňkem  Matějem  Kudějem
samotným. Jeho neuvěřitelné životní
peripetie, náhody, známosti a dobro-
družství na pozadí dějinných událostí
šíleně zběsilého 20. století. Různé jeho
příběhy se odehrály v místech, které
i mně osud do života přihrál. Jedním
takovým je také Litomyšl, v níž první
český beatnik chrápe spánkem věč-
ným.”
Vernisáž proběhne v sobotu 30. dubna
v půl čtvrté Na sklípku!

První živý zvon je díky
vašim darům na světě  

„Je to tady velmi plodné, víte?”
a pivovaru + personál připravený vy-
tvořit pro vás ten nejlepší závěr lázeň-
ského dne = královský zážitek zaručen.
Tak se stavte! 
Lázeňská swingová tančírna – zámecký
pivovar/zámecké jízdárna, sobota 30.
dubna, 21 hodin. Vstupné 30 Kč.

Příběh novináře, cestovatele, dobrodruha
a spisovatele Matěje Kuděje

jmény, v původních tóninách a tím vrátit
překrásně opravenému chrámu Nale-
zení sv. Kříže i jeho původní „duši“. Pře-
dem děkujeme za každý váš dar.      

zeňští hosté pramen Olbrama Zoubka?
Nabízí se sklepení, kde je však pramen
Bedřicha Smetany...
V hospodě ne – ani ve vinném sklepě –
piju doma a po hospodách nechodím.
Nevěstinec v Litomyšli žádný není...
Možná u máchadla za naším domem
nebo rybníček v zámecké zahradě, na
zámku jsem strávil asi nejvíce času...
Jen málo umělců dojde ještě za svého
života k retrospektivní výstavě. Vy jste

Potřebujete 
vyléčit tělo?
Žádný problém – na zahájení lito-
myšlské lázeňské sezóny si mů-
žete ve stánku Sdružení lázeň-
ských míst ČR vybrat zájezd do
lázní, ve kterých léčí tělo. Čeká na
vás nabídka celkem 36 členských
měst. Tedy od Františkových Láz-
ní po Karvinou, případně Hodonín
na opačném konci republiky.
více: www.jedemedolazni.cz

Krátce
• Závody šneků letos nebudou. „Utekli
nám, syčáci,” přiznal hlavní organizátor
Jaroslav Vencl.
• Litomyšlské nutrie spatřeny ve Svita-
vách. „Zjišťujeme, zda odešly dobro-
volně,” potvrdil Lázeňskému oběžníku
tajný zdroj, který je obeznámen s prů-
během policejního vyšetřování.
•Nové LED osvětlení města láká do Li-
tomyšle davy nezadaných i zamilované
páry. „Ženy i muži v tom přítmí prostě
vypadají lépe. Ta intimní atmosféra je
prostě nádherná,” svěřila se oběžníku
Jiřina z Lanškrouna.
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Je pro vás nejen „lázeňská” pohoda
spojená s tvůrčím odpočinkem? Na-
vštivte výtvarný ateliér Městské galerie
Litomyšl v Růžové ulici (za domem
U Rytířů)! V sobotu 30. dubna od 14 do
17 hodin pro vás budou připraveny ma-
lířské stojany, štětce i papíry. Pojďme vy-
tvořit nevšední pouliční galerii!
Můžete také využít „plackovací stroj”,
pomocí kterého si vyrobíte svoji vlastní
originální placku, která se jistě stane
ozdobou vašeho lázeňského obleku.

Navštivte lázeňský výtvarný
ateliér a tvořte

Po společensky náročném zahájení lá-
zeňské sezóny vám nabízíme pro ne-
dělní dopoledne skutečný balzám pro
vaši duši i žaludek. Přijďte 1. května na
pohodový lázeňský brunch do zámec-
kého parku. Od 10 hodin zde na vás
čeká výborná káva, čerstvé pečivo,
domácí dezerty, snídaňové polévky
a mnoho dalších pochoutek, na které si
ráno po probuzení jen vzpomenete.
I v neděli ovšem myslíme na vaši duši.
S plným žaludkem a šálkem dobré
kávy si jistě užijete galerii v zahradě,
duši lahodící hudbu a posezení s přá-
teli. K dispozici vám bude měkoučký
trávník v zámeckých zahradách. Mů-
žete si donést vlastní deky i piknikové
koše, případně vám nějaké zapůjčíme.
Místní výtvarníci budou v naší galerii
pod širým nebem tvořit svá veledíla,
která se o několik dní později vydraží
v Kavárně Mandala. Veškerý výdělek
bude věnován na Léčebnu dlouhodobě
nemocných v Litomyšli. Zapojit se
může každý, zveme tedy všechny, kteří
budou mít chuť si po ránu něco nama-
lovat (na místě připravíme plátna,
barvy i štětce), ale i hudebníky (hrát
můžete na cokoliv). 

Snídaně v trávě
na prvního máje

Na zámeckém návrší je lázeňský pro-
gram ušitý na míru dětem. Už samotné
Litomyšlení – dětský interaktivní pro-
gram, který děti provede po zdejších
historických objektech a seznámí je
s historií tohoto místa, je určitě velkým
tahákem. Pracovní list, se kterým lze
tento výlet do historie podniknout, vás
„protáhne” regionálním muzeem, kos-
telem Nalezení sv. Kříže, Rodným
bytem Bedřicha Smetany, bludištěm

i dětským pavilonem na zámeckém ná-
dvoří. Na všech uvedených místech si
lze pracovní list zdarma vyzvednout.
Pokud si chcete dopřát dobrou kávu
a děti „pozorovat zpovzdálí”, zaskočte
od 10 do 17 hodin na Školu na zámku
v zámeckém parku. Kávu zajistí místní
kavárna. Děti mohou vyrazit do zahrady
soutěžit, vyrábět vlastní knížku či sgra-
fito nebo řádit na lanových překážkách
DDM Litomyšl. Za splnění úkolů je sa-
mozřejmě nemine odměna. 
Dílnu pro malé (i velké) lázeňské švi-
háky a dámičky připravilo od 10 do 17
hodin zámecké infocentrum. Lichož-
routí dílnu pak od 15 hodin hostinec
U Černého orla.
Pokud zůstáváte v Litomyšli až do ne-
děle, rozhodně na závěr výletu nevyne-
chejte pohádku Divadélka Kůzle „O
princezně, která chtěla všechno hned”.
Ve 14 hodin jí vrcholí lázeňský brunch
v zámeckém parku.  

Lázně hravých dětských duší
naleznete na návrší!

Provedeme vás po zámeckém návrší,
kde již řadu let vstupuje do harmonic-
kého dialogu nová architektura s archi-
tekturou historickou. Prohlídkový
okruh je zaměřen na historické budovy
v posledních několika letech kom-
pletně zrekonstruované v rámci pro-
jektu Revitalizace zámeckého návrší.
Hlavním tématem těchto speciálních
prohlídek je vztah soudobé architek-
tury a historické zástavby. Představují
jednotlivé objekty v historickém kon-
textu a zároveň přibližují architekto-

nické koncepce jejich obnovy a sou-
časné využití.
Prohlédněte si s námi tuto jedinečnou
lokalitu a nahlédněte na ni zcela novýma
očima. Lázeňské prohlídky budou probí-
hat v sobotu v 10 a 22 hodin a v neděli
v 10 a 15 hodin.
Prohlídka trvá 60 až 90 minut. Začátek
na pokladně v kostele Nalezení sv.
Kříže. Vstupné: 40 Kč /60 Kč. Mimo-
řádné prohlídky lze objednat na
info@zamecke-navrsi.cz nebo na tel.
461 653 491.

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

VEDLE
LÁZEŇ-
SKÉHO
INFO-
STÁNKU

A protože, jak je známo, láska prochází
žaludkem, tak pro všechny romantické
duše vykvete speciálně pro tento den
v zámecké zahradě třešeň. Ani o prvo-
májovou líbačku tedy rozhodně nepřij-
dete. Mysleli jsme i na nejmenší lázeňské
šviháky a dámy, a proto ve 14 hodin za-
končíme společný brunch pohádkou
O princezně, která chtěla všechno hned.
Přijďte na společný prvomájový piknik
do zámecké zahrady a prodlužte si spolu
s námi kouzelnou atmosféru duševních
lázní v Litomyšli až do nedělního odpo-
ledne! Lázeňský brunch s doprovodným
programem pro vás připravují Kavárna
Mandala, restaurace Rettigovka, Smeta-
nův dům a Zámecké návrší. 

Litomyšlská rodačka Pavlína Kvapilová
představuje v sobotu 30. dubna v zámec-
kém pivovaru svůj projekt Elegantní
Česko. Od 10 do 17 hodin zde uvidíte
spoty, filmy a klipy vzniklé v rámci pro-
gramu, jehož cílem je oživovat to nej-
lepší z toho, co uměla tato země a její
lidé. Zapátrejte spolu s autorkou nejen
v zaprášených skříních po tom, co bylo
duchaplné, propracované a chic.
„Chceme, aby vznikla online galerie
toho, co najdeme. Takto můžeme spo-
lečně vytvořit úplně nový obraz toho,
co o minulosti víme. Zjistit neznámé
souvislosti a zároveň se zamyslet nad
tím, jak žijeme my. A třeba to ve finále
bude vidět i na ,živé galerii’ v ulicích

a na tom, jak se k sobě chováme. Nás to
tedy poznamenalo hned při natáčení pi-
lotu,” říká s úsměvem autorka projektu,
moderátorka a bývalá ředitelka divize
ČT Nová média Pavlína Kvapilová.

Elegantní Česko 
v zámeckém pivovaru

PROGRAM

Architektonické prohlídky
pro dospělé i pro dítky

Pátek 29. dubna
17.00 Olbram Zoubek: Sochy – vernisáž výstavy k 90. narozeninám sochaře (dům U Rytířů)
18.00 Blue Effect – rocková legenda s kytaristou Radimem Hladíkem (zámecký park) 
20.00 Prague Conspiracy – koncert (Music Club Kotelna) 
21.00 Pavel Matuška: Usmívání – vernisáž výstavy kresleného humoru (hostinec U Černého orla) 

Sobota 30. dubna
10.00 KOLONÁDA OŽÍVÁ Akci moderuje Václav Žmolík

Veterán klub Litomyšl • Četnická pátrací stanice Pardubice • Dudlajdá fagotiky • harmonikář
Pepíček Čečil • Spolek českých kolařů cestovatelů Vysoké Mýto • Zpěvaví bratři • Sbor paní
a dívek • Sbor Vlastimil • drze swingující uskupení Alotrio • Spolek panstva z tvrze Žíželeves •
salon krásy Madame Budoir • taneční skupina Amapola Tribe • Lázeňské duchovní smyčcové
kvarteto • zpěvačka a klavíristka Petra Boštíková a další… 

10.00 Litomyšlská architektura z ptačí perspektivy – netradiční „vyhlídková” prohlídka zaměřená na
bohatou historii litomyšlské architektury (chrám Nalezení sv. Kříže)

10.00 – 16.00 Fotoateliér HRG na ulici – nechte si udělat obrázek a soutěžte (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 – užijte si výhled na památku UNESCO (první zámecké nádvoří)
10.00 – 17.00 Elegantní Česko – promítání spotů uvede Pavlína Kvapilová (zámecký pivovar)
10.00 – 17.00 Škola na zámku – celodenní aktivity pro děti – výtvarné dílny, ukázky programů, lanové překážky

DDM Litomyšl  (dětský pavilón na horním zámeckém nádvoří) 
10.00 – 17.00 Lázeňská pohoda v muzeu – sluneční lázně s políbením Múzy a streetartovým vystoupením 

(Regionální muzeum v Litomyšli)   
10.00 – 18.00 Pivní lázně – Bedřichova 11° a 12°, živá hudba, pivní speciality (1. zámecké nádvoří, zámecký pivovar)

11.00 Petr Válek: Do nebíčka – vernisáž výstavy (Portmoneum – Museum Josefa Váchala) 
12.00 Chvíle Blízkosti II. – živá malba, hudba a mluvené slovo, účinkují: Adéla Oliva, Eva Slaná, Regina

Rázlová, Václav Knop (zámecký pivovar)
13.00 Saxofonové kvarteto (U Máchadla) 
13.00 Milan Pospíšil: Na okraji – vernisáž výstavy fotografií (zámecké infocentrum)  
13.30 Stanley’s Dixie Street Band (před chrámem Nalezení sv. Kříže)
13.40 Průjezd auto-moto veteránů kolonádou (lázeňská kolonáda)

14.00 – 17.00 Výtvarný ateliér městské galerie (Růžová ulice) 
14.00 Slavnostní zahájení 5. litomyšlské lázeňské sezóny – zahraje Stanley’s Dixie Street Band, chybět

nebude ani Karel IV., Václav Žmolík a další milovníci Lázní ducha (před chrámem Nalezení sv. Kříže)
14.15  Průvod kolonádou (ze zámeckého návrší na Toulovcovo náměstí) 
15.00 Aurora JaSBand & Swing Busters – vyhlášení soutěže elegance auto-moto veteránů

(Toulovcovo náměstí) 
15.00 Lichožroutí dílna – výroba oblíbených pohádkových postaviček (hostinec U Černého orla)
15.30 Jakub Grec: Kuděj/Goodday – vernisáž výstavy kreseb (literární kavárna Na sklípku) 

16.00 – 17.00 Pramen vaší tvorby – open mic – poezie, hudba, divadlo, stand up (dvoreček zámeckého pivovaru)
17.00 P.U.B. Prague Ukulele Band a Tři bílé vrány, host Manitoba Hal (Kanada) (Toulovcovo náměstí) 
18.00 Vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým a pár (Toulovcovo náměstí) 
18.30 Jiří Šlupka Svěrák a Nejenblues (Toulovcovo náměstí) 
19.00 Ivan Hlas Trio – pohlazení pro duši i pro uši (Toulovcovo náměstí) 
20.00 Olbram Zoubek slaví narozeniny, přijďte mu popřát! (Toulovcovo náměstí) 
21.00 Sto zvířat – jedna z největších stálic na tuzemské ska scéně (Toulovcovo náměstí) 

21.00 – 01.00 Lázeňská swingová tančírna – Swing Busters, Aurora JaSBand (zámecká jízdárna a pivovar)  
21.30 Koncert skupiny Needless – rock-art rock, pokoncertní Cocktail Dj Enzo (U Černého orla)
22.00 Noční komentovaná prohlídka (chrám Nalezení sv. Kříže) 
23.00 Lázeňská afterpárty (Music Club Kotelna) 

Neděle 1. května
10.00 Otevření Městské obrazárny (2. patro zámku)

10.00 – 15.00 Snídaně v trávě – přijďte na stylový lázeňský brunch – občerstvení zajištěno  (zámecký park)
14.00 O princezně, která chtěla všechno hned – pohádka v podání Divadélka Kůzle (zámecký park)

10.00 a 15.00 Architektonické prohlídky zámeckého návrší (zámecké návrší) 
16.00 a 18.00 Hodinky – premiéra scénické kantáty pro sólisty, sbor, klavír a smyčcový kvartet, autorem

litomyšlský rodák Petr Jiříček (zámecký pivovar) 

Víkendový program:
• Lázeňské kostýmované prohlídky zámku Litomyšl UNESCO
• Architektonické prohlídky zámeckého návrší (So: 10 a 22, Ne: 10 a 15 hodin)  
• Expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti a výstavy Astronomické tradice v Pardubickém kraji

a Umění dráteníků kdysi a dnes v regionálním muzeu
• Interaktivní program v Rodném bytě B. Smetany Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit  
• Zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka a Srdcem Václava Havla  
• Olbram Zoubek: Sochy – v Městské galerii v domě U Rytířů 
• Muzeum domečků, panenek a hraček 
• Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
• White Gallery v nedalekém Osíku Změna programu vyhrazena
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Navštivte lázeňský informační stánek Vážení lázenští hosté, našli jste v programu místo, jež byste rádi 
navštívili, a netrefíte tam? Rádi vám poradíme

v lázeňském informačním stánku na Toulovcově náměstí.

Bez ducha? Raději bez ucha!
Vincent

Kdo o duši dbá, těla nepotřebuje!
J. W. Göthe, 12. dubna 2016

Výstava historických vozidel se soutěží Nebýt Litomyšle, Praha by
arcibiskupství nezískala
„Zřízení pražského arcibiskupství by
bylo absolutně nemyslitelné, kdyby
mu takříkajíc neotevřela dveře Lito-
myšl,” zaznívá stále častěji z řad histo-
riků. Každý arcibiskup totiž musel mít
minimálně dva podřízené biskupy
a nový pražský arcibiskup by měl jen
jednoho, v Olomouci. Bylo tedy nutné
zřídit biskupství ještě v jednom vý-
znamném městě. Volba bez dlouhého
váhání padla na Litomyšl. O založení ar-
cibiskupství se významně zasloužil
Karel IV., od jehož narození uplynulo
letos 700 let. Právě jeho dobrý přítel
papež Kliment VI. nechal v roce 1344
v Litomyšli zřídit biskupství. Stejnou
listinou vedle toho povýšil biskupství
pražské na arcibiskupství. To vše se
stalo právě 30. dubna, tedy přesně
před 672 lety. Cílem tohoto aktu bylo
posílit postavení českých zemí, které
doposud z hlediska církevní správy
spadaly pod Mohuč, a pevněji přitáh-
nout slezská knížectví k českému
státu. Biskupství v Litomyšli zahrno-
valo děkanát chrudimský, vysokomýt-
ský, poličský a lanškrounský, z Moravy
pak nová diecéze dostala šumperský
děkanát a část úsovského. Litomyšlské
biskupství skutečně existovalo pouze

Víkend v Litomyšli začíná ve čtvrtek 
Máte rádi umění? Chcete stihnout vše
během víkendu, nic z bohaté litomyšl-
ské nabídky nevynechat a ještě ušetřit
za vstupné? Co bylo dříve bez vrtule
a sedmimílových bot téměř nemožné,
stává se nyní realitou. Vybraná muzea

a galerie pro vás každý první čtvrtek
v měsíci otvírají svoje dveře zdarma.
Přidáme-li množství uměleckých děl
ve veřejném prostoru, moderní archi-
tektonické realizace a řadu kulturních
akcí, věříme, že v Litomyšli se od

77 let. I tak je toto období považováno
za zlaté období v historii Litomyšle. Za
biskupské vlády vznikaly první cechy,
bylo posíleno právní postavení města.
Přestavovala se bazilika Panny Marie
i biskupské sídlo. Město získalo
hradby, měšťané vystavěli radnici
(1418). Na okraji historického jádra byl
založen augustiniánský klášter (1356),
z něhož dodnes stojí farní kostel Pový-
šení sv. Kříže, v nedalekém Tržku vy-
rostl klášter kartuziánů (1378).
Litomyšl měla tehdy přibližně 130
domů a 1200 obyvatel, což bylo srov-
natelné s menšími královskými městy.
Když roku 1421 poslední biskup Aleš
z Březí uprchl z města před husity, bi-
skupství v Litomyšli fakticky zaniklo.
Ve 20. století bylo biskupství papežem
obnoveno jako titulární. Jediným no-
sitelem tohoto titulu byl doposud Ja-
roslav Škarvada v letech 1982–2010. 
V duších Litomyšlanů však biskupství
existuje dodnes. Praha vzkvétá a do-
konce i husité jsou oslavováni. Kdyby
však nebylo Litomyšle, kde by byla
Praha, Pardubice, Svitavy...? Litomyšl je
i bez biskupství jedno z nejkrásnějších
míst republiky a navíc, je to město lá-
zeňské!

čtvrtka do neděle nudit rozhodně ne-
budete. 
Leták se seznamem soukromých
i státních a krajských institucí, které
se do projektu zapojily, žádejte v infor-
mačních centrech a lázeňském infor-
mačním stánku. Akce neplatí pro
školní třídy a jiné velké organizované
skupiny.
Ruku na srdce, ten čtyřdenní víkend
opravdu není špatný nápad, nemyslíte?

Veterán klub Litomyšl zve v sobotu 30.
dubna od 10 hodin 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-
hlášena v 15 hodin moderátory na
pódiu na Toulovcově náměstí. Všechna
vozidla si můžete prohlédnout také při

jejich spanilé jízdě lázeňskou koloná-
dou ve 13.40 hodin. 
Veterán klub Litomyšl přeje všem hos-
tům krásný zážitek z otvírání 5. lázeň-
ské sezóny v Litomyšli.

Oblíbené výtvarně pojaté lázeňské la-
vičky, které mohla veřejnost vidět v mi-
nulých letech na kolonádě a v její
blízkosti, se brzy rozrostou o nové
exempláře. Staré lavice, dříve používané
v zámeckém amfiteátru, dostaly v minu-
losti novou tvář, kterou jim na výtvar-
ném sympoziu v roce 2013 vtiskli
členové Umělecké besedy Vladimír Ge-
bauer, Pavla Aubrechtová, Jitka Šten-
clová, Eduard Halberštát, Aleš Lamr
a Jiří Kačer, doplněni dalšími výtvar-
níky: Janem Steklíkem a manželi Láta-
lovými. Dalších několik laviček přibylo
o rok později. Na jejich tvorbě se podí-
leli tito umělci: Arthur Magrot a Ales-
sandra Svatek – italsko-česká umělecká

dvojice, která pracuje především ve ve-
řejném prostoru na streetartových prin-
cipech, Pavel Hošek a Lukáš Tůma –
profesoři fakulty restaurování, Zuzana
Burgrová a Martina Nosková – stu-

dentky pražské UMPRUM, a sochař
Jakub Grec. Celý projekt koordinoval
absolvent Fakulty restaurování Aleš
Hvízdal,  autor lavičky ve Váchalově
uličce. „V  loňském roce přibylo pro
změnu několik firemních laviček – ti-
skárna HRG vyrobila dvě, příspěvková
organizace Zámecké návrší také dvě,
jedna sešívaná je před obchodem
s patchworkem…,” prozrazuje Michaela
Severová z odboru kultury a cestovního
ruchu městského úřadu a doplňuje:
„V souvislosti se zahájením letošní lá-
zeňské sezóny připravujeme nové we-
bové stránky, na kterých v budoucnu
vznikne i galerie všech dosud vytvoře-
ných lázeňských laviček.” 

Umělecké lavičky pro pány i paničky

„Instalací díla na schody fortny, na
místo po kterém často bezmyšlenkovitě
chodíváme, vás nechci omezovat, ale
naopak chci otevřít bránu vaší fantazie.
Chci, abyste cestou vzhůru (nikoliv dolů
– to motiv není vidět) prožili změnu
a nechali se jí inspirovat a dali jí prostor
ve vás působit. A třeba tak začnete vidět
možnosti právě na místech, kde máme
zarytě dané a naprogramované sché-
ma stálosti, nezměny či nemožnosti
změny,” popisuje autor.
Instalace je pouze dočasná, jednotlivé
schody jsou pouze překryty dřevěnými
deskami. „Ty mohou být kdykoliv vymě-
něny za vaše cesty, sny, vize a změny či
mohou zůstat navždy prázdné, nenapl-
něné,” vyzývá autor k účasti na živém
projektu a dodává: „Chci abyste se ne-
báli jít vzhůru a projevit vaši cestu, chci
abyste chodili po ,svých’ schodech.” 

Skutečné dílo 
ve skutečné fortně

Navštivte novou expozici Městské ob-
razárny, ve které jsou vystaveny ty nej-
krásnější obrazy ze sbírek litomyšlské
galerie, a zapojte se do soutěže KO-
MIKS V OBRAZÁRNĚ! Co si postavy
z obrazů povídají? Na co myslí? Po-
nořte se do slov a obrazů, vymyslete
jednoduchý komiks a zapojte se do
soutěže, která vypukne 1. května, v den
otevření obrazárny, a bude probíhat po
celou návštěvnickou sezónu až do
konce září. Tři autory nejoriginálněj-

Podívejte, komiks v obrazárně! 
ších komiksů oceníme nejen ročním
volným vstupným do galerie, ale i věc-
nými cenami. 
Pokud vystoupáte do 2. patra litomyšl-
ského zámku, nebudete litovat, neboť
se dostanete do společnosti Julia Ma-
řáka, Antonína Dvořáka, Emila Filly,
Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Josefa
Lady, Otakara Kubína, Václava Boštíka,
Maxe Švabinského, Ludmily Jandové
a dalších slavných umělců.

Další akce 
v Litomyšli:
Gastronomické slavnosti 
Magdaleny Dobromily Rettigové
20. – 22. května
chuť a estetika, tradice a experiment
v gastronomii podle M. D. Rettigové
Smetanova Litomyšl 
9. června – 3. července
58. mezinárodní operní festival

Toulovcovy prázdninové pátky
1. července – 26. srpna
každý pátek pohádka nejen pro děti
a koncert nejen pro dospělé

ArchiMyšl
1. – 3. října
oslavy Světového dne architektury
v Litomyšli

Za uměleckým projektem, který je pre-
zentován v rámci zahájení litomyšlské
lázeňské sezóny, stojí skutečný „Lito-
myšlák” Ondra Coufal. 

Celebritou za pět minut!
Jste neobjeveným Máchou, výbornou
koupelnovou zpěvačkou či nejlepším
bavičem vaší hospody? Ukažte svůj ta-
lent lázeňskému publiku! Anebo se na
skryté umělce z našeho města přijďte
podívat. V obou případech je pro vás od
16.00 otevřen „pramen Vaší tvorby –
open mic”. Mikrofon, který z kohokoli

může udělat lázeňskou celebritu, na-
jdete na dvorečku zámeckého pivo-
varu. Určitě se prý staví saxofonové
a klarinetové kvarteto, básníci Aneta
Štanclová a Jan Odstrčil, kytarista
Pavel Horníček s kapelou, žonglérka
Verča Poslušná a klavírista Dominik
Veselý. Stavte se i vy! 

Připravujeme volné spojení firem
a lidí, kteří mají vztah k Litomyšli
a nabízí originální a zajímavé pro-
dukty nebo netradiční služby.
V rodišti B. Smetany a Z. Kopala,
kde tvořily osobnosti od Váchala
po Rettigovou, vznikají i dnes vý-
robky, služby a kreativní myšlenky
s geniem loci.

Občanská aktivita, desítky spolků
a úspěšné podnikatelské příběhy –
to vše je Litomyšl.
Pojďme se spojit a budovat značku
„Made in Litomyšl”. 
Info u kavárny HRG / dílny young-
block nebo na 
www.madeinlitomysl.cz


