
POZOR!  SOUTĚŽ LÁZEŇSKÉ PRAMENY letos opět vícerychlostní.
V KONKURENČNÍCH LÁZEŇSKÝCH NOVIN(K)ÁCH 

Ještě jedno Plzeňský 
a bude z tebe Komenský!

Duch pramení v Litomyšli, snad všichni již na to přišli!

SOUTĚŽ
Jste to vy, kdo přivedli organizátory za-
hájení lázeňské sezóny na myšlenku
uspořádat soutěž o nejkrásnější klo-
bouk, kostým a lázeňský pár. Byla to
vaše chuť krásně (b)láznit a užívat si
atmosféru první republiky. 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 thajské masáže, poukázky na konzu-
maci či další prezenty z restaurací, které
mají gurmánské lázeňské prameny,
o volňásky na Smetanovu Litomyšl,
na prohlídku zámku, regionálního
muzea, Portmonea či Rodného bytu Be-
dřicha Smetany. Vyhrát můžete i řadu
překrásných a hodnotných knih, lázeň-
ské klobouky 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
výherce. Vyhlášení a předání cen pro-
běhne v sobotu 28. dubna od 18.00
hodin na Toulovcově náměstí.

odlišují člověka od hovad chlupatých,
čtvernohých i pernatých, tedy věcem
kulturním a ušlechtilým! 

Dopřejte tělu, ať se baví věcmi přízem-
ními, a duši nechte, ať nasává z pra-
menů geniálních. 

Kdo chce se v Litomyšli láznit, musí
umět trochu (b)láznit!
Vraťte se s námi také letos na začátek
minulého století a projděte se v šatech
po babičce či dědečkovi lázeňskou ko-
lonádou. Jen díky vám přestaly být
zdejší lázně vyhledávány toliko domo-
rodci, jak psal v roce 1924 Váchal v Kr-
vavém románu, a začaly být světové
(Vítejte, hosté z Finska a Pardubic!).
Proto věhlas Litomyšle, města s ohro-

mnou kulturní tradicí, vysokým poč-
tem zájmových spolků,  hospod a gale-
rií každým rokem roste. 

V sobotu 28. dubna ve 14.00 proběhne
na I. zámeckém nádvoří zahájení 7. li-
tomyšlské lázeňské sezóny.  V čele prů-
vodu, který se vydá z Hory Olivetské
na kolonádu, zahraje Stanley's Dixie
Street Band. Na hlavním podiu na Tou-
lovcově náměstí se postupně vystřídají
Kateřina Steinerová & Her Swing Boys,
Děda Mládek Illegal Band a Atarés.
Odpoledne bude probíhat celá řada
soutěží – např. o nejkrásnější  lázeňský
pár, klobouk nebo kostým. Vyhlášen
bude i nejkrásnější auto-moto veterán.
Celou slavnost tradičně moderuje
lázeňský švihák Václav Žmolík. 

Jiří Suchý, Jitka Molavcová
a Michal Malátný v lázních 

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

VAROVÁNÍ REDAKCE:  Nečtěte za střízliva, za chůze a při jízdě na lyžích! Četba oběžníku může nevratně změnit váš hodnotový
systém a ve výjimečných případech vyvolat změnu politické orientace (z komunisty demokrata udělá ti na to tata)

Klystýry, nosní sprcha, bahno nebo do-
konce kloktání vodou! Nic takového
v Litomyšli nečekejte! Naše procedury
jsou veskrze příjemné, kulturní
a zdraví prospěšné. Zdejší domorodci
dávno vědí, že hudba, výtvarné umění
a literatura mají tu největší léčivou
moc. Pramen ducha slavných rodáků
a postav spjatých s Litomyšlí tryská ze
spár zdejšího dláždění zcela nekontro-
lovatelně. Napijte se a načerpejte ener-
gii, kterou v sobě toto magické město
koncentruje již stovky let.
Zapomeňte na chvíli na nemoci těla
a z hloubi duše se věnujte věcem, které

Vážení lázeňští hosté,
vítejte v lázních ducha!

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 2018
a získají také řadu hodnotných cen.     

Děti, vezměte své rodiče s sebou do
divadla! V pátek od 17 hodin ve Smeta-
nově domě hraje divadlo Drak! V so-
botu můžete vzít rodiče, pokud budou
hodní, do zámeckého parku! Od 10–17
hodin je zde totiž  otevřena opravdická
kuličková dráha, Obří člověče, nezlob
se, připraveny lanové aktivity nebo ma-
lování mezi obrazy mistrů v zámecké
obrazárně. Navštivte Školu na zámku –
herní zónu pro děti! Připravena je pro
vás také Dílna pro malé lázeňské švi-
háky a dámičky, která probíhá od 10–17

hodin v Zámeckém infocentru. Pojďte
se řádně vystrojit – zlatým hřebem pro-
gramu bude dětská lázeňská módní
přehlídka!
Na různých místech zámeckého návrší
najdete od 10–18 hodin dětský pro-
gram Litomyšlení. Herní kartu, která
vás návrším provede, získáte na po-
kladně muzea, piaristického kostela
nebo v informačním centru.
A tím to nekončí: V neděli si v regio-
nálním muzeu můžete vyzkoušet vyro-
bit vlastní sgrafito!

Zachraňte své rodiče před úpadkem,

V neděli 29. dubna od 17.00 hodin vy-
stoupí ve Smetanově domě divadlo
Semafor s pořadem Nezapomenutelné
písně (na které se zapomnělo). Účinko-
vat budou Jiří Suchý, Jitka Molavcová
a host večera Michal Malátný ze sku-
piny Chinaski.  Orchestr divadla Se-
mafor řídí Jiří Svoboda. 

vezměte je s sebou do divadla či zámeckého parku!

Vážení hosté, jste unaveni z cvrkotu
lázeňského dění? Pomoc snadná.
Lehátková vyhlídka. 
Vyprahlo vám cestou do kopce
v ústech? Lehátková vyhlídka. Za
drobný peníz víno kvality velejemné
podáváme. Po více skleničkách ochotně
posloucháme i pravdy vámi řečené. 
Udivuje vás výzdoba zámku litomyšl-
ského v análech UNESCO zapsaného
a prohlížení jeho jest pro vás náročné
neb našince za krkem bolí i nedo-

Lehátková vyhlídka
hlédne tak vysoko? Lehátková vy-
hlídka poskytne oporu pro obratle
krční a podán bude pánu milostivému
či dámě kukátko, kterýmžto sledovati
detailně sgrafita může. 
Vaše ucho je lačné po historkách?
Nebo prostě už jen chvíli nechcete
poslouchat ženu svoji? Lehátková
vyhlídka. Poslechnouti si můžete od
našeho číšníka střípky dějepisné. 
Vyhlídka jest otevřena od 10.00 do
17.00 v zámeckých zahradách.

Kdo si z pramene ducha nahne,
jde furt rovně, i když zahne!

Bedřichova malá scéna je též velmi oblíbena!
Tam, kde Franz Smetana vaříval pivo.
Tam, kde jeho syn Bedříšek dělal první
vratké krůčky a roztomile dětsky si
notoval. Tam bude na počest vel-
kého rodáka litomyšlského Sme-
tany stát Bedřichova malá scéna.
Vliv hudebního génia jest znát
všude v kraji. Uskupení věnující se
muzicírování v žánrech rozličných
jest jak po dešti hub. Představí se vám
bluegrassoví Footrail. V rytmu blues za-
hrají chlapci z Chrudimi – John Hayllor.
Folkovými covery provedou vás Unotrio
a rockem pak Donrvetr. 

Krom hudby vaše zraky budou moci
spatřiti kolekce oděvů dětských. Možná,

že i takové kalhoty nebo sáčko přál by
si malý Bedřich. A ukázka tance

swingového, jakož i slavnostní za-
hájení lázeňské sezóny bude zde.
Je to tak správné, neb místo takto

významné zaslouží si náležitou
úctu i po letech. 

Uvědomme si přátelé, že kdyby nebylo
Františka Smetany, nebylo by ani Bedří-
ška. Trpělivost jeho a touha po synu
byla nezměrná. Tři ženy musil vystřídat
a deset dcer zplodit, než světlo světa

spatřil chlapeček. Na jeho počest uvařili
jsme Lázeňský ležák. Pijme jej tedy
na zdraví. Nejsme si jisti, zda platí:
Co Čech, to muzikant. Ale jsme si jisti,
že pravdou jest: Co Čech, to znalec piva.
Program
10.30–11.30 Footrail
11.30–12.00 Přehlídka dět. oblečení
12.30–13.30 John Hayllor
14.00 Slavnostní zahájení
14.20–15.00 Unotrio 
15.00–15.15 Swing busters

– ukázka swingu
15.45–17.00 Donrvetr

P ř i  p ř í l e ž i t o s t i  z a h á j e n í  7. l i t o m y š l s k é  l á z e ň s k é  s e z ó n y  2 0 1 8   z d a r m a   
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Vřele doporučujeme lázně ducha navštíviti též na www.lazneducha.cz

Ochlazení lázeňským rykem zbrunát-
nělých tváři, chvíle zklidnění a očisty
duchovní nabídne výrazná dominanta
městská, barokní skvost chrámu Nale-
zení sv. Kříže. Něco zcela nového
v kombinaci staré a nynější práce archi-
tektonicko-umělecké lze zde spatřiti.
Tato směsice oslovit musí i náročného
diváka, neb výsledek je hoden nebýva-
lého obdivu. Takový divák vstoupiti

přímo pod klenbu kostela může a pocit
ptačí lehkosti takto nabyté již nikdy ne-
zapomene. Když se zájmem tímto vy-
stoupá ještě výše, navštíví vyhlídku, jež
nelze opakovati, spatří ve výškovém
úhlu nejen zámek, ale i celou lokalitu lá-
zeňskou. Zapálením svíce je možno
vzpomenouti na své milé nebo vznésti
modlitbu. I poděkování takto vloží, kdo
chce, do svícnu zde k tomu připrave-
nému.
Také do kostela patří rodinný život,
proto ve dvou patrech oratoří rozkládá
se dětská herna Vzhůru k andělům, jež
je součástí většího zábavního podniku,
nesoucího název Litomyšlení.
Vnořiti se do hloubky rozjímání nabízí
dva balkony, kde rozkládá se výstava
děl sakrálních.
Vše toto v chrámu našem spojeno jest,
jež nelze minouti bez povšimnutí.

Chrám Nalezení sv. Kříže

PARTNEŘI AKCE

Pardus není
bambus!

Prahnete po něčem opravdu originál-
ním? Při procházce kolonádou objevte
na Toulovcově náměstí stánek infor-
mačního centra a vytvořte si origi-
nální barevné mýdélko dle své
fantazie s  vůní konvalinky, vanilky,
melounu s kiwi nebo ananasu. Malá
originální mýdélka různých tvarů si
můžete vyrobit v sobotu 28. dubna od
9 do 17 hodin. Kromě ručně vyrábě-
ných mýdel na našem stánku nabí-
zíme mnoho lázeňských suvenýrů –
lázeňské oplatky, dárkové čokolády
z Litomyšle, keramické lázeňské po-
hárky, olejové lázně, soli do koupele,
sprchové gely, krémy, drbátka a další.

Vytvořte si
originální mýdlo

Viděli jste Slavnostní zahájení sezóny
na zámku? Nebo se tam teprve chys-
táte? Vězte tedy, že pardus, neboli
výprask na pamětnou, není pouhým
výmyslem zdejších organizátorů
a ochotníků. Výprask na pamětnou, při
kterém bylo nařezáno malému chlapci,
byl v dávných časech zcela obvyklou
metodou. Při zakládání stavby se hra-
nice pozemku nejprve s malým chlap-
cem důkladně obešly. Pak chlapec
dostal výprask, který zaručoval, že si
do konce svého života bude den i hra-
nice parcely dobře pamatovat a v pří-
padě budoucích sporů bude moci
svědčit u soudu. Scénka k slavno-
stnímu zahájení 7. lázeňské sezóny je
tedy více než pravdivá, dalo by se říci,
že je rekonstrukcí historických udá-
lostí. Jen ti seřezaní chlapci byli prav-
děpodobně dva, výprask nebyl tak
symbolický a kromě výprasku prý do-
stali ještě nějakou tu drobnou minci
na památku…

Udělejte si
vlastní sgrafito!
Každý si může pomocí šablon či vlast-
ního návrhu vyrobit své vlastní sgrafito
– třeba podobné těm z litomyšlského
zámku, jemuž je letos přesně 450 let.
Sgrafito si společně s výučním listem
odnesete domů. Projekt vznikl ve spo-
lupráci s Davidem Zemanem a Měst-
skou galerií Litomyšl.
Výtvarná dílna s lektorem se uskuteční
v Regionálním muzeu v Litomyšli v ne-
děli 29. 4. od 10 hodin. Maximálně dva-
cet účastníků. Prosíme o přihlášení
předem na email pokladna@rml.cz či te-
lefon 461 615 287 do 29. 4. do 9.00 hod.
Cena 160 Kč/osoba.

I budova může slavit, má-li ducha! A re-
nesanční perla, zámek Litomyšl, pa-
mátka UNESCO, ducha rozhodně má. 
Je tomu právě 450 let od doby, kdy Vra-
tislav Nádherný z Pernštějna v roce
1568 započal stavbu tohoto honosného
sídla. Český šlechtic, diplomat a nej-
vyšší kancléř českého království nechal
zbudovat tento palác pro svou ženu
Marii Manrique de Lara, španělskou
šlechtičnu, se kterou zplodil 21 dětí.
Pernštejn byl příkladem renesančního
člověka. Stavěl pivovary, miloval di-
vadlo, lov, literaturu, hudbu, výtvarné
umění i víno a dobré jídlo. A nebál se za
to zaplatit horentní sumy. Jen náklady

na víno prý mnohdy dosahovaly výše
ročního rozpočtu na lanšperském pan-
ství. Renesanční způsob života je i dnes
dost nákladný a pokud ještě nemáte
obchodního ducha... A to Pernštejn
opravdu neměl, leč miloval kulturu!
Pernštejnovi mohou být Litomyšlané
za mnohé vděčni. Bahnitá Litomyšl za-
čala se proměňovat ve město kulturní.
Litomyšlané přestali skladovat hnůj
v ulicích a chovati se nečistotně, neboť
jim za to nově hrozilo vězení. 
Základy budoucím lázním ducha pak
položila Pernštejnova vnučka Frebó-
nie, která do Litomyšle pozvala vzdě-
lávací řád Piaristů. 

Litomyšlský zámek 
slaví 450. narozeniny!

Lázeňskou pohodu si
můžete užít v sobotu
na plážových lehátkách
na slunečních terasách
pod muzeem, „zapla-
vat” si s Otužilci z Cakle
či v interiéru muzea ob-

divovat výstavu dokonalých modelů
železnic, navštívit dětskou hernu nebo
si prohlédnout malou výstavu o ději-
nách litomyšlské plovárny. A kdo při-
jde oblečený v plavkách, má vstup
do celého muzea zdarma!

Lázeňská
pohoda v muzeu

Focení zakázáno –
malování povoleno!

ŠOKUJÍCÍ ZJIŠTĚNÍ
Nové radary na průtahu městem
neměří jen rychlost, ale také vy-
hodnocují duševní stav projíždě-
jících řidičů! „Každý druhý šofér
vykazuje známky nějaké poruchy,
a někteří z nich jsou úplně mimo,”
okomentoval nasbíraná data do-
pravní psycholog Vladimír Trhlý.
Společně s pokutou tak bude od
léta městský úřad posílat také po-
zvánku do lázní ducha. Jedná se
především o auta z Jihomorav-
ského, Karlovarského a Ústeckého
kraje. Naopak rychlost nejvíc pře-
kračují neukáznění Pražané.

PŘEKVAPIVÉ ROZHODNUTÍ
Varianta 3! Nová dálnice se nako-
nec ohne. Končit bude v Lito-
myšli. „Na základě studie odbor-
níků a jednoho esoterika z minis-
terstva již bylo rozhodnuto,
ostatní  varianty  padly” potvrdil
Oběžníku druhý nejhlavnější vy-
jednavač a tajný zmocněnec pro
dostavbu D35 Přemek Oráč.
„Podle jejich stanoviska totiž lidé
nikam dál než do Litomyšle v bu-
doucnu jezdit nebudou.”

NUTRIA TRIUFALIS
Vyhrají nakonec nutrie?!
Litomyšlské nutrie žijící v Benát-
kách předmětem sporu! Městské
zastupitelstvo se v předvolebním
období odhodlalo pod tlakem ob-
čanů k bezprecedentnímu kroku
a otevřeným dopisem vyzvalo
benátskou radnici  k navrácení
hlodavců do města původu. „Lito-
myšl si vždy vážila svých rodáků,”
obhajuje rozhodnutí městské
rady starosta. Podle informací
Oběžníku je však za nečekaným
rozhodnutím nátlak skupin o.s.
Sousedé za volný odchyt a o.s.
Biomatky hlodavcům.

Krátce:
V Městské obrazárně je přísný zákaz
fotografování, zato malování se povo-
luje! Chcete-li si odnést domů vlastno-
ruční kopii svého oblíbeného obrazu,
nezdráhejte se navštívit Městskou
obrazárnu ve 2. patře litomyšlského
zámku. Stojany, barvy, štětce – čekají
jen na vás! 

Křest knihy
Zámecké návrší

Krásná kniha s názvem Litomyšl, Zá-
mecké návrší z edice Světové památky
UNESCO je na světě!
Křest publikace z nakladatelství Fibos
Books proběhne v sobotu 28. dubna
v 16.00 na hlavním pódiu! Následovat
bude autogramiáda autora Jiřího
Kroupy. Při křtu bude kniha prodávána
v lázeňském infostánku se slevou
100 Kč za cenu 350 Kč.

Ukáže masáže
Pokud korzo kolonádou znaví, pomůže
ti masáž nohou, rukou, hlavy. 
Krátké ukázky thajských masáží z ma-
sážního salonu Thai-ko k vidění v so-
botu na kolonádě.

Na zámeckém návrší 
lázeňský den završí 
Bedřichův ležák lázeňský
Nejedná se sic
o pivo plzeňský
vaří ho však 
pro vás s láskou
místní švihák lázeňský

Ležák jedna
báseň
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Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!
Vernisáž výstavy kresleného humoru
„Úsměvy Pavla Matušky” v sobotu
28. dubna ve 12.30 hodin na dvorečku
zámeckého pivovaru. Výstava je ote-
vřena denně od 9 do 17 hodin, do
8. června 2018.

Copak asi chystá
karikaturista?

Alternativní program pro všech-
ny, kteří dají přednost komor-
nímu prostředí. Před vašima
očima se o lázeňském víkendu
začnou rodit dvě sochy. „Ducis”
z borovice lesní, určený na za-
hradu Portmonea a „Sakurová
duše” z kmene třešně, která stá-
vala na ulici 9. května a měla by
být připomínkou staré, letos vy-

kácené aleje. Každý, kdo projeví
zájem, si vyřezávání bude moci
vyzkoušet pod vedením zkuše-
ného řezbáře Jiřího Janočka.
Otevřena je také stálá expozice
musea Josefa Váchala a výstava
„Mystika v horách a dřevě
ukrytá” fotografií Rostislava
Bartoně a plastik Jiřího Janočka.
28. a 29. dubna, 9–12 a 13–17

Oblé řezání v Portmoneu

PROGRAM

V loňském roce při zahájení 6. lázeň-
ské sezóny byla na dvorku Portmonea
– Musea Josefa Váchala v  Litomyšli
slavnostně rukou a ústy herce Václava
Kotka zasazena cimrmanovská
švestka. Dvorek muzea však vypadá
téměř stejně jako před rokem. „Se
švestkou se nestalo vůbec nic, prostě
nevzešla,” konstatoval smutně ředitel
Regionálního muzea v Litomyšli René
Klimeš.

Švestka nevzešla

Nechte je vyrůstat osmnáct let mezi
uměním! Zaručujeme, že po celou
dobu nebudou muset platit vstupné! 
V Městské galerii Litomyšl a v Městské
obrazárně mají děti a mládež do osm-
nácti let vstupné zdarma!
Městská galerie Litomyšl, 
dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110

Otevřeno denně kromě pondělí, 
10.00 – 12.00 / 13.00–17.00 
Městská obrazárna, 
II. patro zámku Litomyšl
Otevřeno denně kromě pondělí, 
10.00 – 12.00 / 13.00–16.00 (květen);
10.00 – 12.00 / 13.00–17.00 (červen–
září)

Pátek 27. dubna
17.00 A do třetice všeho… – rodinné představení Divadla Drak (Smetanův dům) 
17.00 Po strništi bos – projekce filmu Zdeňka a Jana Svěrákových, následuje beseda s Aloisem Grecem,

který ve filmu ztvárnil roli Edy Součka (Kino Sokol) 
17.30 Erik Tabery – Opuštěná společnost: Česká cesta od Masaryka po Babiše, čtení a diskuse 

(hostinec U Černého orla)
20.00 Mňága a Žďorp – česká rocková hudební legenda z Valašského Meziříčí (Music Club Kotelna)

Sobota 28. dubna
od 10.00 KOLONÁDA OŽÍVÁ Akci moderuje Václav Žmolík
Veterán klub Litomyšl • Četnická pátrací stanice Pardubice • Long Vehicle Circus • Otužilci z Cakle • Kuličková
dráha • Spolek českých kolařů cestovatelů Vysoké Mýto • harmonikář Pepíček Čečil • Litomyšlský ski klub • Zpěvaví
bratři • Sbor paní a dívek • Sbor Vlastimil • Cirkus Levitare • Milevské maškary • drze swingující uskupení Alotrio
• krajta Ernestýna • kozlíci Ron a Jack • osel Lojza • taneční skupina Amapola Tribe • Spolek panstva na Tvrzi
Žíželeves • Lázeňské duchovní smyčcové kvarteto • paddleboardy a suchozemský windsurfing na máchadle • duo
masáže • výčep s klukama ze „smetánky” • lázeňské občerstvení • soutěž Lázeňské prameny • projekt Najdi – přečti
– předej • lázeňské lavičky a další…  

10.00 – 17.00     Malování mezi obrazy mistrů – stojan, barvy, štětce – vše na vás čeká. Stačí jen přijít
                             a propadnout světu snů a fantazie (Městská obrazárna – druhé patro zámku, mimo 12.00—13.00) 
10.00 – 16.00     Fotoateliér HRG na ulici – nechte se vyfotit 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 – užijte si stylový výhled na renesanční památku UNESCO s dalekohledem
                             a sklenkou vína (první zámecké nádvoří)
10.00 – 17.00      Škola na zámku – lanové překážky a spousta dalších her, aneb jak se učili rytíři a zámecké dámy. 
                             (zámecký park)
10.00 – 17.00      Bedřichova malá scéna – na pódiu před Rodným bytem B. Smetany zahrají kapely: Unotrio, John 
                             Hayllor, Foot Rail, Dornvetr. Dětská módní přehlídka (první zámecké nádvoří )
10.00 – 19.00     Lázeňská pohoda v muzeu, Sluneční lázně a funkční modely železnic (regionální muzeum)
10.30                    Do všech koutů návrší – prohlídka revitalizovaných budov na zámeckém návrší a míst, kam běžný
                             turista nesmí  (chrám Nalezení sv. Kříže)
11.00                    Cirkus Levitare – interaktivní show Jana Hlavsy, který se nebojí využít k žonglování
                             a balancování takřka vše kolem sebe  (muzejní terasy)
12.30                    Úsměvy Pavla Matušky – vernisáž výstavy kresleného humoru (zámecký pivovar)
13.00                    Long Vehicle Circus: Život je swing – groteska na chůdách (první zámecké nádvoří)
13.00                    Lázeňský piánobar s Petrou Boštíkovou (Bar Za kormidlem)
13.40                    Průjezd auto–moto veteránů kolonádou (lázeňská kolonáda)
14.00                    Slavnostní zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezóny – zpívá Karolína Žmolíková, 
                             moderuje Václav Žmolík (první zámeckém nádvoří)
14.15                     Průvod kolonádou (ze zámeckého návrší na Toulovcovo náměstí)
15.00                    Předtančení před tančírnou – škola swingu s taneční skupinou Swing Busters (zámecké jízdárna)
15.00                    Stanley’s Dixie Street Band  (Toulovcovo náměstí)
Během                vyhlášení divácké soutěže elegance auto–moto–veteránů
odpoledne          a soutěže Lázeňské prameny
16.00                    Cirkus Levitare – interaktivní show Jana Hlavsy  (muzejní terasy)
16.00 – 17.00      Příběhy Zajíc a Zajíc – hraje a vypráví vypravěč příběhů Martin Hak, vhodné pro dospělé a děti 
                             od 8 let  (dvorek zámeckého pivovaru)
16.00 – 17.00      Neformální povídání s malířem Jiřím Valešem při příležitosti výstavy obrazů (Galerie de Lara)
17.00                    Kateřina Steinerová & Her Swing Boys – spojení muzikálové herečky, zpěvačky, lektorky swingu
                             a stepu s výjimečnými muzikanty roztančí úplně každého  (Toulovcovo náměstí) 
18.00                    Vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár
                             Pozor! uzávěrka soutěže v 16.00 (Toulovcovo náměstí)
18.30                    Divnolidi – vernisáž ilustrací Elišky Hromádkové  (hostinec U Černého orla)
19.00                    Děda Mládek Illegal Band – osobitě interpretované písničky Ivana Mládka (Toulovcovo náměstí)
20.00 – 1.00       Lázeňská swingová tančírna – taneční škola Swing Busters a kapela AppenDixie roztančí 
                             zaručeně každého  (zámecká jízdárna a pivovar)
21.00                    Atarés – kubánské a latinskoamerické rytmy přinesou horké léto  (Toulovcovo náměstí)
22.00                   Noční komentovaná prohlídka chrámu (chrám Nalezení sv. Kříže)
22.00                   Lázeňská afterpárty  (Music Club Kotelna)

Neděle 29. dubna
10.00 – 15.00 Snídaně v trávě – přijďte na stylový lázeňský brunch – občerstvení zajištěno, kytaru, 

deku a děti s sebou  (zámecký park)
10.00 – 15.00 Tetyana Mialkovska – výstava a workshop ukrajinské výtvarnice. Vyrobte si vlastní panenku 

z přírodních materiálů a ozdobte její šaty motivy z přírodních razítek  (zámecký park)
10.00 Udělejte si vlastní sgrafito! Oslavte 450. narozeniny zámku tím, že si pomocí šablon

vytvoříte psaníčkové sgrafito, které si odnesete domů  (Regionální muzeum v Litomyšli)
14.00 Litomyšlský sbor Kos představuje Finské pěvecké sbory Vox Vanajae a Aurora youth choir 

(kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže)
17.00 Jiří Suchý a Jitka Molavcová: Nezapomenutelné písně (na které se zapomnělo) 

Orchestr divadla Semafor řídí Jiří Svoboda. Hostem bude Michal Malátný  (Smetanův dům)

Víkendový program
• Výhodné prohlídky zámku Litomyšl – památky UNESCO – dámy a pánové v lázeňských kostýmech celý víkend

snížené vstupné na prohlídku, děti do 15 let v kostýmech zdarma!
• Od pískovce k laminátu – architektonická prohlídka zámeckého návrší – so, ne 15.00, chrám Nalezení sv. Kříže
• Výstava železničních modelů a kolejišť v regionálním muzeu 
• Expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v regionálním muzeu. Vstup v plavkách zdarma.
• Interaktivní program v Rodném bytě B. Smetany Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit  
• Litomyšlení – dětský program na zámeckém návrší
• Andělé na návrší – expozice v chrámu Nalezení sv. Kříže
• Zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka a Srdcem pro Václava Havla  
• Bedřiška Uždilová – Obrazy, Městská galerie v domě U Rytířů
• Městská obrazárna – české umění 19. a 20. století, druhé patro zámku Litomyšl
• Andělská vyhlídka – z mezivěží chrámu Nalezení sv. Kříže
• Muzeum domečků, panenek a hraček 
• Portmoneum – Museum Josefa Váchala
• Galerie Pakosta – Jaroslava Petrová – fotografie nejen z Litomyšle  
• White Gallery v nedalekém Osíku Změna programu vyhrazena.

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

čtvrtka do neděle nudit rozhodně ne-
budete. 
Leták se seznamem soukromých i stát-
ních a krajských institucí, které se do
projektu zapojily, žádejte v informač-
ních centrech a lázeňském informač-
ním stánku. Akce neplatí pro školní
třídy a jiné velké organizované sku-
piny.
Ruku na srdce, ten čtyřdenní víkend
opravdu není špatný nápad, nemys-
líte?

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

VEDLE
LÁZEŇSKÉHO
INFOSTÁNKU

Litomyšlení
Vaše četná dítka, po hlavách a všeli-
kých předmětech lezoucí, nejsnáze
zabavíte hrou! Kde takovou nalézti?
V překrásném a nápaditém prostředí

zámeckého návrší, na nejlepších mís-
tech rozkládá se Litomyšlení. Jest to
zabávadlo rozličné a poučné zároveň.
Stanoviště Bludiště historií zámku,
Škola rytířů a dvorních dam, Račte
vstoupit a samozřejmě Vzhůru k andě-
lům! jsou nejvíce obdivována. Popad-
něte mapku s hádankami a směle
na to. Dostanete ji v chrámu Nalezení
sv. Kříže, kde také po splnění všech
úkolů, čeká na vás odměna v podobě
volného vstupu na terasu v pravdě krá-
lovskou. Vyhlídku takovou nelze opa-
kovati, kterou zde spatříte před tím,
než zcela okouzleni vplujete opět do
víru lázeňského.

Nebaví vás
utrácet
za rozmary 
vašich 
dětí? 

www.lazneducha.cz

lazneducha

#lazneducha
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Naše holky z infostánku poradí vám kudy k zámku
Vážení lázeňští hosté, našli jste v programu místo, jež byste
rádi navštívili, a netrefíte tam? Rádi vám poradíme v lázeňském
informačním stánku na Toulovcově náměstí.

Toho, kdo pramen ducha pije, 
pivo nikdá nezabije.

Výstava historických
vozidel se soutěží

Kuděj, voni nás nenuděj!
Zveme vás na májový víkend
se Zlým dědkem z krabatiny
aneb se spisovatelem, tulá-
kem a bohémem Zdeňkem
Matějem Kudějem v Lito-
myšli, městě jeho trvalého od-
počinku!
V pátek 4. května od 19.30 se
v sále U Černého orla usku-
teční čtení z knihy Z. M.
Kuděje Tarzanova babička
v podání Hany a Lubomíra
Švehelkových. 
V sobotu 5. května ve 13.00 se vydáme
s historikem Martinem Boštíkem po
stopách Kudějových v Litomyšli. Sraz
U Černého orla. Ve 14.00 se tamtéž
uskuteční světová premiéra, slav-
nostní uvedení a prodej knihy Z. M.
Kuděje „Neklidný zadek mě pálí”
(dosud nevydané texty z pozůstalosti)
a zahájení dvoudenní výstavy Kudě-

jovských ilustrací Jakuba
Grece. Od 17.00 se v sále
U Černého orla uskuteční diva-
delní představení hry Z. M.
Kuděje „Zlý dědek a krásná
Helena aneb Safijánská kraba-
tina”. Hraje Nezávislé podša-
franické divadlo. Od 19.00 se
zde odehraje koncert kapely
Tygroo. 
V neděli 6. května v 11.00 –
procesí od hostince U Černého
orla k hrobu spisovatele Z. M.

Kuděje na místním hřbitově aneb „Ty
přežraná duše, dej se na pokání” s reli-
kvií Mistrových tuláckých křusek
na podušce, proslovy ctěných řečníků
a závěrečná píseň na Mistrova slova
„Mnoho jsem vzbuzoval naděje...”
Pořádá Nezávislý podmelechovský
spolek a hostinec U Černého orla.

Veterán klub Litomyšl zve v sobotu 28.
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 historických

vozidel, a zvolit tak nejkrásnější auto-
mobil a nejkrásnější motocykl. Hlaso-
vací anketní lístek si můžete
vyzvednout přímo na výstavě u členů
veterán klubu nebo na www.veteran-
klublitomysl.cz. Vyplněné lístky,
prosím, odevzdejte v lázeňském infor-
mačním stánku na Toulovcově náměstí.
Vámi zvolená nejkrásnější vozidla
budou vyhlášena v 15 hodin moderá-
tory z pódia na Toulovcově náměstí.
Všechna vozidla si můžete prohlédnout
také při jejich spanilé jízdě lázeňskou
kolonádou ve 13.40 hodin. 
Veterán klub Litomyšl přeje všem hos-
tům krásný zážitek.

V našich lázních není o knížky nouze!
Projekt Najdi – přečti – předej, tolik po-
pulární v severských zemích, je opět
tady! Je na čase podpořit četbu! Mnozí
z vás jistě mají  řadu knih, které již po-
druhé číst nehodlají (víte například, že
vrahem je zahradník). Někdo jiný to
však neví, zahradníky má rád, a proto
by si tuto knihu rád přečetl. Vyzýváme
všechny milovníky četby, přineste,
prosím, tyto knihy v sobotu 28. dubna

Najdi – přečti – předej
Sdílej svého starého zahradníka 

na lázeňskou promenádu. Organizá-
toři opatří knihy samolepkou s pokyny,
a návštěvníci Lázní ducha si kromě za-
jímavých zážitků, mohou domů odnést
také vaši knihu i se zahradníkem.
Po přečtení doporučujeme zanechat
knihu na nějakém vhodném místě, pří-
padně předat další osobě. Vhodným
místem může být autobus, vlak, úřad,
knihovna, kino či galerie apod.

Další akce 
v Litomyšli:

Spolek Made in Litomyšl je volné
spojení firem a lidí, kteří mají vztah
k Litomyšli a nabízí originální a za-
jímavé produkty nebo netradiční
služby. V rodišti B. Smetany a Z. Ko-
pala, kde tvořily osobnosti od Vá-
chala po Rettigovou, vznikají i dnes
výrobky, služby a kreativní myš-
lenky s geniem loci.

Občanská aktivita, desítky spolků
a úspěšné podnikatelské příběhy –
to vše je Litomyšl.
Přidejte se k nám a pojďte budovat
značku „Made in Litomyšl”.
Info u kavárny HRG nebo u stánků
našich členů nebo
na www.madeinlitomysl.cz.

Swingová tančírna
Gentlemani! Dámy! Naslouchejte
svému srdci. Nechte se uchvátit hud-
bou, kterážto je vzácnou novinkou při-
vezenou až z Ameriky. Tento žánr
nazývá se swingem a rytmus vychází
právě z rytmu srdce lidského. Na Láz-
ních ducha jej představí hudební těleso
Appendixie. 
Po pár tonech si chlapce z kapely i je-
jich evergreeny zamilujete a bude se
vám chtít tančit. To je vyzkoušeno a za-
ručeno. Proto jsme pro vás připravili
tančírnu s mistry swingových kroků.

Přijede světově známá taneční skupina
Swing Busters. Za několik málo oka-
mžiků i ti, kteří jsou nazýváni dřevy,
zvládnou pod vedením těchto borců zá-
kladní sestavy co by dup nebo lindy
hop!
Neopomenuli jsme ani, že velmi
snadno může v krku vyschnouti. Na
baru tanečníkům bude pivo plzeňské
i víno kvalitní podávat Eliška z Hos-
půdky Na Sklípku. Pro otrlejší je připra-
veno i něco ostřejšího a eierkoňak pro
slečinky jest samozřejmostí. K zakous-
nutí pamlsky studené kuchyně. 
Přijďte zažit největší swingové šílenství.
Osvěžte svého ducha a zmožte svoje
tělo. V Jízdárně na Zámeckém návrší
v sobotu od 21.00 do noci. Vstupné jest
pouhých 100 Kč. 

P.S.: Možno se v tanci swingovém zdo-
konalovati s mistry ze Swing Busters
dříve. Předtančírna před tančírnou je
pro vás otevřena již v 15.00 tamtéž.
Lekce jest zdarma.

Ať jsi  mladej nebo starej,
o duši se řádně starej. Pečuj s láskou

o ducha, než tě skosí záducha

20. Toulovcovy prázdninové pátky
6. července – 31. srpna
každý pátek pohádka nejen pro děti
a koncert nejen pro dospělé

ArchiMyšl
28. září – 1. října
oslavy Světového dne architektury
v Litomyšli

Ve velkém výstavním sále muzea je
nyní k vidění přes desítku kolejišť s de-
tailně propracovanými lokomotivami,
vagónky i nádražími. Nechybí ani hu-
morně ztvárněné scénky v okolí tratí.
Jedno kolejiště je k dispozici dětem
na hraní. Výstava je otevřena v sobotu
28. dubna od 9 do 19 hodin a v neděli
29. dubna od 9 do 15 hodin. Přijďte se
pokochat, jste srdečně zváni!

Výstava železničních 
modelů a kolejišť

LÁZNĚ DUCHA. Akci pořádá město Litomyšl ve spolupráci se Smetanovým domem Litomyšl, Zámeckým návrším, Regionálním
muzeem v Litomyšli, Městskou galerií Litomyšl, Evropským školicím centrem a řadou dalších organizací a firem.
Zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezóny probíhá pod záštitou starosty Litomyšle Radomila Kašpara, hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického, náměstka hejtmana Michala Kortyše a člena Rady Pardubického kraje René Živného.  

Vydalo Město Litomyšl • Autoři textů: Prokop Souček, Michaela Severová, Tomáš
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Gastronomické slavnosti 
Magdaleny Dobromily Rettigové
19. – 20. května
chuť a estetika, tradice a experiment
v gastronomii podle M. D. Rettigové

Litomyšlská muzejní noc
2. června
programy nejen pro děti

60. Smetanova Litomyšl 
14. června – 7. července
národní festival

Loupni sobě do břicha 
vod Koháka Bedřicha!

OTCOVÉ ZAKLADATELÉ
Na fotografii otcové zakladatelé
Miroslav Brýdl, Jaroslav Vencl a La-
dislav Horáček před sedmi lety
na schodech hostince U Černého
orla. Právě před touto litomyšlskou

hospodou vznikl v parném dni plném
piva roku 1998 v hlavách MB a LH
nápad. Nápad naplnit odkaz Josefa
Váchala, který o městě píše ve svém
Krvavém románu coby o „městě lá-
zeňském” a založit v Litomyšli lázně. 
Zastupitelstvo města přijalo tehdy
usnesení o naplnění literárního od-
kazu a začalo se hledat ložisko vody.
To však bylo příliš hluboko a z vrtu
nakonec sešlo.
V roce 2012 byl díky nápadu JV zalo-
žit v Litomyšli první lázně ducha
odkaz Josefa Váchala konečně napl-
něn a Litomyšl se dokonce stala při-
druženým členem Sdružení lázeňských
míst. Vivat!

Ostych stranou, 
lázeňský švihák můžete být 
i s kocovinou! 
Pokud vám sobotní lázně 
pomačkaly úsměv i dásně,
nejít na snídani v trávě 
by bylo volovinou!

Přijďte mezi 10. a 15. hodinou do zá-
meckého parku na chilli con carne, ze-
leninovou polévku, domácí štrůdl
a mnoho dalšího! Malujte s dětmi pod
širým nebem, poslechněte si místní
hudebníky, zahrajte si badminton –
zkrátka si užijte neděli, jak se patří! 

Posnídejte
v trávě!

Denně musíš 
víno pít
chceš-li zdraví 
dobré mít.

Krásné víno 
od Bujnocha,
vyléčí ti tělo, 
ducha.


