
Nemáš štěstí u ženských?  
Dej si pět piv plzeňských! 

Prazdroj. Pomáhá od roku 1842.

Kdo z pramene ducha pije, život marný neprožije!

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. 
O co hrajeme?
Například o víkendový pobyt v Lito-
myšli, láhve vína a lázeňského elixíru,
poukázky na konzumaci či další pre-
zenty z restaurací, které mají gurmán-
ské lázeňské prameny, o volňásky na
Smetanovu Litomyšl, na prohlídku
zámku, regionálního muzea, městské
galerie či Rodného bytu Bedřicha Sme-
tany. Vyhrát můžete i řadu překrásných
a hodnotných knih, lázeňské 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 27. dubna od 18.00
hodin na Toulovcově náměstí.

sílu, kterou toto magické místo
přitahuje lidi již odnepaměti. 
Zapomeňte na chvíli na nemoci těla
a z hloubi duše se věnujte věcem, které
dělají člověka člověkem, tedy věcem
kulturním a ušlechtilým. Dopřejte tělu,
ať se baví věcmi přízemními a duši ne-
chte, ať nasává z pramenů 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 Německa, Slovenska
a Pardubic!).
Věhlas Litomyšle, města s ohromnou
kulturní tradicí, vysokým počtem

zájmových spolků, hospod, galerií
a nekonečných kolon, tak každým
rokem roste. 

V sobotu 27. dubna ve 14.00 proběhne
na I. zámeckém nádvoří zahájení 8. li-
tomyšlské lázeňské sezóny – tentokrát
za účasti členů Divadla Járy Cimr-
mana. V čele průvodu, který se vydá
z Hory Olivetské na kolonádu, zahraje
Stanley's Dixie Street Band. Na hlav-
ním podiu na Toulovcově náměstí se
postupně vystřídají: Bee Band Jihlava,
Brass Avenue, Mňága a Žďorp a Circus
Problem. 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. 

Mňága a Žďorp se vrací

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

VAROVÁNÍ REDAKCE: 
Čtení oběžníku může vzbudit váš zájem o pokleslé literární žánry, vyvolat náhlé pocity žízně a abnormálně vysokého sebevědomí. 

Žádné plynové injekce, radonové kou-
pele nebo nedejbože vakuumkompre-
sivní terapie horních končetin! A už
vůbec ne bahno nebo snad kloktání
vodou! Nic tak strašlivého v Litomyšli
vskutku nezažijete. Naše procedury
jsou důstojné a kulturní. Nemusíte se
při nich vysvlékat ze svých šatů a vy-
cházkových obleků – u některých si
dokonce můžete ponechat i klobouk
a svrchník!  Ano, jedině hudba, divadlo,
výtvarné umění a literatura mají tu
pravou léčivou moc! 
Výjimečně silný pramen ducha slav-
ných rodáků a postav spjatých s Lito-
myšlí  tryská ze spár litomyšlského
dláždění zcela nekontrolovaně už
stovky let. Ochutnejte a načerpejte

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 2019
a získají také řadu hodnotných cen.     

Vážené děti, milí rodičové! Navštivte
Smetanovu dětskou scénu na nábřeží
řeky Loučné. V sobotu 27. dubna od
10.00 do 18.00 hodin uvidíte v parku
u Smetanova domu a na dětském
hřišti programy zábavné i naučné. Po-
hádky zahraje Malé divadélko Praha
(Rostislav Novák st.) a Divadlo Boři-
voj (Mirka Vydrová). Koncert, při kte-
rém se nebudou nudit ani rodičové
rockového vyznání, vystřihne báječná
kapela Kůzle HuSou. Svezení jak za
první republiky nabídne dětem kolo-
toč řezbáře Matěje a možná i kozí
taxi! Pro ty nejmenší jsou připraveny
pohybově pohádkové aktivity. Pro
všechny pak zábavné interaktivní

úkoly na téma „Historické putování
kolem roku 1905“, nízké lanové pře-
kážky, naučná stezka „Příroda v okolí
Litomyšle“, kuličková dráha a další
parádičky.
Programy pro děti na zámku
a v muzeu
Tím naše nabídka pro děti ale zdaleka
nekončí! Vydejte se na zámecké ná-
vrší, kde najdete Bludiště historií
zámku, Školu rytířů a dvorních dam,
interaktivní expozice Račte vstou-
pit,  Proč bychom se netěšili, Muzicí-
rování s Bedříškem a samozřejmě
vyhlídku Vzhůru k andělům! Mapku
s hádankami a pracovními úkoly do-
stanete v chrámu Nalezení sv. Kříže. 

Letos poprvé je tomu: 
Otvíráme scénu pro děti u Smetanova domu! Kapela s poetickým názvem „Mňága

a Žďorp“ se po roce vrací do Litomyšle!
Skupina z Valašského Meziříčí tento-
krát vystoupí z temnoty rockových
klubů, aby předvedla své umění lidu lá-
zeňskému na Toulovcově náměstí. 
Sobota 27. dubna, začátek koncertu
v 19.00 hodin.

V sále hostince U Černého orla vy-
pukne v sobotu 27. dubna po 16. ho-
dině veliká hudební oslava, která
potrvá až do neděle! „Těšíme se na
skvělé a neopakovatelné hudební set-
kání, při kterém bude velký prostor
pro improvizaci,“ zve k návštěvě dra-
maturg této scény, frontman kapely
minus123minut, Zdeněk Bína. Vrcho-

Vaše dobrá alternativa:
Lenka Dusilová, Vertigo, Tygroo,
minus123minut a Lucky Joke

lem večera bude společný jam ses-
sion všech hudebníků. Postupně vy-
stoupí domácí Lucky Joke, přespolní
Lenka Dusilová, skoro pražští Tygroo
(„Drum'n'brass...Balkan-funk...Klez-
mer-hiphop“), mezinárodní Vertigo
( jazz) a polodomácí minus123minut
(jazz, blues, funky a world music). Tak
neváhejte – kapacita sálu je omezena!

Člověk by byl bez ducha,
jak bez vody ropucha.

V Itálii mořské panny, v Čechách panny rybniční!
Česká verze bájných sirén láká do
právě rekonstruovaného zámeckého
brodidla na obrodu téměř renesanční.
A to nejen námořníky!  
Italský renesanční skvost dostal k loň-
ským kulatým narozeninám opožděný
dar – rekonstrukci. Díky dotačním fi-
nancím se na zámek po dlouhých le-
tech vrátí třeba lunetová římsa, která

doposud chybí na straně směrem do
amfiteátru. Zámecké brodidlo pak
bude po více než čtyř stech letech opět
osazeno mořskými pannami – bájnými
sirénami z dob antiky, ke které se re-
nesance obracela. Protože však posky-
tovatelé dotací velmi dbají na život
v rekonstruovaných objektech a úzké
sepjetí s regiony, mořské panny do-

staly českou podobu – panny rybniční.
Návštěvníkům lázní ducha tato an-
tická stvoření nabídnou obrodu těla
i duše téměř renesanční. Masážní stu-
dio, rumový bar, litomyšlské pstruhy
na másle, Bedřichovu jedenáctku či le-
hátkovou vyhlídku. 
Kašna na zámeckém nádvoří, sobota
27. dubna od 10 do 18 hodin 

Při příležitosti zahájení 8. litomyšlské lázeňské sezóny 2019  zdarma  

POZOR! SOUTĚŽ LÁZEŇSKÉ PRAMENY letos opět vícerychlostní.
V KONKURENČNÍCH LÁZEŇSKÝCH NOVIN(K)ÁCH 
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Vřele doporučujeme lázně ducha navštíviti též na www.lazneducha.cz

Při zahájení lázeňské sezóny vám vždy
chceme dělat jen a jen radost! Věříme,
že přivítáte jednu z našich letošních no-
vinek – designovou zónu! Spojili jsme
se s MINT Marketem, který sdružuje
více než 4 tisíce nezávislých prodejců,
má za sebou devítiletou tradici a 166
úspěšných akcí. Pro trh se svěží módou,
šperky, designem a delikatesami jsme
vybrali exkluzivní místo – Růžovou
uličku, která spojuje Toulovcovo a Šan-
tovo náměstí. Navíc jsme se domluvili

s majiteli dvora v této uličce a trh bude
rozšířen i do těchto prostor. Více než
50 prodejců se na vás těší v sobotu 27.
dubna od 10 do 18 hodin. Vstup je sa-
mozřejmě zdarma.

MINT Market Litomyšl No. 01

PARTN EŘ I  AKCE

Bonusy a výhody pro lázeňské hosty

Zastavte se na lázeňské kolonádě na Toulovcově náměstí u stánku informačního
centra a vyrobte si dle vlastní fantazie originální barevné mýdlo různých vůní.
Přijďte v sobotu 27. dubna, kdykoliv od 9.00 do 17.00 hodin. Kromě výroby mýdel
na našem stánku nabízíme lázeňské oplatky, čokolády, lázeňské pohárky, soli
do koupele, olejové lázně, sprchové gely –  vše s motivem Litomyšle.

Vytvořte si originální mýdlo

„Užijte si Litomyšl“ lázeňskou s novou
bonusovou knížkou! Obsahuje více
než 50 lákavých výhod, slev a bonusů,
které lze využít na památkách, sporto-
vištích, restauracích, kavárnách, gale-
riích a dalších zajímavých místech

v Litomyšli. Je k dostání v Informač-
ním centru na Smetanově náměstí
a v IC u zámku. Více informací na
www.uzijtesilitomysl.cz nebo na tele-
fonním čísle +420 461 612 161.

Užijte si společný čas se svými dětmi
obklopeni uměním v přívětivém pro-
středí galerie. Objevte nový prostor
pro hru, poučení i zábavu. V Městské
galerii Litomyšl a Městské obrazárně
mají děti a mládež do osmnácti 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 

Letošní program podpoří vaši duševní
rovnováhu a uspokojí všechny vaše
smysly! Své oko potěšíte  pohledem
na veselé obrázky výstavy Cestopisák
Josefa Váchala (trvá až do 7. července).
Ke čtení si můžete zakoupit katalog
a pak zavítat v sobotu 27. dubna na 15.
hodinu na zahradu, kde se na vás již
bude těšit kapela La Mimoza - Veronika
Jílková a Jan Štuller. Potěšíte tedy
i ucho. Partnerské duo vás uhrane svým
jedinečným podáním písní jak z oblasti
šansonu a jazzu, tak například i blues.
Kapela hraje i svou vlastní tvorbu s če-
skými originálními texty. Její koncert je
vždy ojedinělým a nespoutaným hu-
debním zážitkem, který vás roztančí,
dojme i rozesměje, a na který jen tak ne-
zapomenete. Chuť a čich můžete uspo-
kojit naším lázeňským Pramenem

Josefa Portmana v podobě lehce alko-
holického voňavého a chutného likéru
Lázeňský elixír. A nezbývá než vám po-
přát, abyste také nahmatali někoho, kdo
vám při tom všem bude dělat společ-
nost!

Oduševnělý lázeňský program 
v Portmoneu – Museu J. Váchala

Již tradičně vás zveme o lázeňské so-
botě k posezení na našich slunečních
terasách, kde můžete obnovit svoje
duševní síly nebo načerpat inspiraci.
Po celý den pro vás budou připravena
plážová lehátka. K vaší pohodě jistě
přispěje i recesistické koupání Otu-
žilců z Cakle v dobových plavkách
v dřevěné kádi před budovou muzea.

Lázeňská
pohoda v muzeu

Jděte s dobou…
v domě U Rytířů

K R Á T C E :

Prožijte na vlastní kůži atmosféru Lito-
myšle počátku minulého století! Máte
jedinečnou možnost posedět v lito-
myšlské galerijní kavárně 1. poloviny
20. století, kde se z rádia ozývá stylová
hudba, k dispozici je denní tisk, vaše
děti se baví hrou a vy si vychutnáváte
výhled na Litomyšl nedotčenou mo-
derní civilizací. Navštivte výstavu Li-
tomyšl, Litomyšl, Litomyšl! a nechte se
unášet poetikou doby… 
Městská galerie Litomyšl je otevřena
v čase 10.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00.
Vstupné: 40 Kč / 20 Kč (studenti a se-
nioři) / děti do 18 let zdarma.

Pohleďte do očí
oslavám výročí!
V tomto roce v Litomyšli oslavujeme:
• 20 let od zápisu zámeckého areálu na

prestižní Seznam světového kultur-
ního dědictví UNESCO.

• 25 let od setkání českého prezidenta
Václava Havla v Litomyšli se šesti dal-
šími středoevropskými prezidenty.

• 25 let od povýšení litomyšlské ko-
telny na Rockový klub. V září roku
1994 zde jako první vystoupila kapela
Hudba Praha.

Za hrou
do 
galerie
zdarma

Máte doma umělý vánoční stro-
mek? Pomozte nám v boji proti
kůrovci a darujte jej městským
lesům! V blízkosti Strakova vzniká
v těchto dnech padesátimetrový
ochranný pás z umělých vánoč-
ních stromků. „Kůrovec je malý
brouček s malým mozkem, proto
předpokládáme, že by jej umělý les
mohl zmást a odradit od dalšího
postupu směrem na Kozlov. Umělý
lesík je navíc v období sucha více
než praktickou náhradou,“ vypočí-
tává revírník Miloš Zelený  a vy-
světluje: „Pokud by třeba náhle
odpoledne došlo ke změně trasy
plánované dálnice R35, stromky
bychom se studenty zahradnické
školy prostě přenesli...“

Stanou se zákusky s tváří Zdeňka
Nejedlého hitem litomyšlských
gastroslavností? Litomyšl se stále
vyrovnává  s kontroverzním rodá-
kem Zdeňkem Nejedlým. Po le-
tošní velké výstavě, která
potvrdila, že kontroverzní muziko-
log a politik má ve městě stále své
zastánce i odpůrce, našla origi-
nální řešení cukrářka Milena
Sladká – vytvořila zákusky s tváří
Zdeňka Nejedlého. „Je mi jedno,
jestli patříte mezi jeho fanoušky či
odpůrce – každý má jinou motivaci
ZN sníst…, “ vysvětluje Sladká,
která považuje snědení ZN za je-
diné  „pravdivé vyrovnání se s mi-
nulostí“. 

Parkování v centru města – nové
překvapivé řešení problému:
Parkovací dům vyroste na místě
pomníku Bedřicha Smetany. „In-
spirovali jsme se v Jihlavě. V tomto
krásném krajském městě již dnes
skoro nikomu nevadí stavba upro-
střed náměstí – pár let a lidé si pro-
stě zvyknou,“ poznamenal tajný
zdroj z litomyšlské radnice, podle
kterého by se měla Štursova socha
skladatele po dokončení přestěho-
vat na střechu nového objektu.
„Pokud bychom sochu umístili na
zem, museli bychom zrušit jedno
parkovací místo, což je momentálně
zcela mimo diskusi,“ uvedl zdroj.

Městská policie Litomyšl údajně
připravuje na červen první humo-
ristickou velkoformátovou vý-
stavu fotografií z kamery
umístěné na světelné křižovatce.
„Budete se divit, koho se nám poda-
řilo vyfotit! S ohledem na nové
směrnice G. Ď. D. P. R. však bude
zveřejňována pouze spodní polo-
vina každého snímku. Věříme však,
že o to bude výstava humornější,“
uvedl informátor blízký městské po-
licii. Úřad ruší po měsíci provozu
okénko drive –in. „Chtěli jsme, aby
lidé měli větší pohodlí a mohli si své
úřední záležitosti vyřídit z pohodlí
svého automobilu. Ukázalo se však,
že třiceti denní lhůta na odpověď
u okénka je pro většinu občanů ři-
dičů příliš dlouhá,“ poznamenal
trefně Alois Zavřel z městského
úřadu v Litomyšli.

Výstava historických
vozidel se soutěží
Veterán klub Litomyšl zve v sobotu 27.
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 automo-
bil a nejkrásnější motocykl. Hlasovací
anketní lístek si můžete vyzvednout
přímo na výstavě u členů veterán klubu
nebo na www.veteranklublitomysl.cz.
Vyplněné lístky, prosím, odevzdejte
v lázeňském informačním stánku na
Toulovcově náměstí. Vámi zvolená nej-
krásnější vozidla budou vyhlášena v 15
hodin moderátory z pódia na Toulov-
cově náměstí. Všechna vozidla si mů-

žete prohlédnout také při jejich spanilé
jízdě lázeňskou kolonádou ve 13.40. 
Veterán klub Litomyšl přeje všem hos-
tům krásný zážitek.

Unikát litomyšlského Veterán klubu: “La-
gonda 16/80 Tourer 7”z roku 1934, anglický
stroj o obsahu 2 litry. K vidění na kolonádě.
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PROGRAM
Pátek 26. dubna
16.00 Litomyšl školská II – architektonická procházka s historiky umění zaměřená na školní budovy
17.00 Adriana Marci – Abstrakce M. Vernisáž výstavy, saxofon I. Hrudka (Galerie Pakosta v Mariánské ulici) 
19.00 Divadlo Járy Cimrmana: Blaník – jevištní podoba českého mýtu (Smetanův dům)
20.00 Sto zvířat – jedna z největších stálic na tuzemské ska scéně (Music Club Kotelna)
21.00 Noční komentovaná prohlídka chrámu (chrám Nalezení sv. Kříže)

Sobota 27. dubna
od 10.00 KOLONÁDA OŽÍVÁ Akci moderuje Václav Žmolík
Veterán klub Litomyšl • Četnická pátrací stanice Pardubice • vlasové studio Desiree • Jan Kalina kreslí
rychloportréty • kapela Vozejček • skupina Cry room • Václav Boštík a kamarádi • kapela Blues Butcher´s Band •
Otužilci z Cakle • Kuličková dráha • Spolek českých kolařů cestovatelů Vysoké Mýto • harmonikář Pepíček Čečil •
Zpěvaví bratři • Sbor paní a dívek • Sbor Vlastimil • Milevské maškary • 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 • lázeňské občerstvení • soutěž Lázeňské prameny • projekt
Najdi – přečti – předej • lázeňské lavičky a další…  

10.00 – 16.00     Fotoateliér HRG na ulici – nechte si udělat obrázek a soutěžte o nejkrásnější lázeňský klobouk,
kostým a lázeňský pár (Toulovcovo náměstí – za kostelem)

10.00 – 18.00     Lázeňská design zóna – Lázně ducha Litomyšl se spojily se slavným MINT Marketem! Díky tomu
vznikla design zóna, kterou nesmíte minout! (nejen Růžová ulička)

10.00 – 18.00     Rybniční panny v zámecké kašně – V Itálii mořské panny, v Čechách panny rybniční! Nechte se
do rekonstruovaného brodidla vlákat českou verzí bájných sirén! Dále vás zde čeká: Masážní studio
pod širým nebem, Nárybnický rumový bar, Vackovi pstruzi na másle, Fler Kreativ koupelová dro-
gerie, Bedřichova 11° a další litomyšlské pivní speciály přímo před bývalým pivovarem rodiny Sme-
tanových (Zámecká scéna na prvním zámeckém nádvoří)

10.00 – 18.00     Dixielandové pódium – Kantorský dixieland Choceň /10-12h/, Small Band Polička /12.30-15h/,
Dixie Factory Vysoké Mýto /16-18h/ (Zámecká scéna na prvním zámeckém nádvoří)

10.00 – 18.00     Lehátková vyhlídka – užijte si stylový výhled na renesanční památku UNESCO s dalekohledem
a sklenkou vína (Zámecká scéna na prvním zámeckém nádvoří )

10.00 – 18.00     Smetanova dětská scéna – Malé divadélko Praha – pohádka O kohoutkovi /10 a 13.30h/, 
Krabičková pohádka /11 a 16h/, Divadlo Bořivoj – O Červené Karkulce /11.30 a 17h/, Plechové po-
hádky /13h/, Kašpárek a krokodýl /15h/, Mitrix z Proseče roztančí i vaše dětičky /10.30-11h/, po-
hybově pohádkové aktivity pro malé děti /10, 13, 18h/, kolotoč řezbáře Matěje, nízké lanové
překážky, naučná stezka „Příroda v okolí Litomyšle“,   zábavné interaktivní úkoly pro malé i velké
na téma Historické putování kolem roku 1905 (13-18h), koncert Kůzle HuSou /14.30-15h, 15.30-16h/
(park u Smetanova domu a dětské hřiště na Vodních valech)

10.00 – 17.00      Lázeňská pohoda v muzeu – sluneční lázně na plážových lehátkách na terasách pod muzeem  (Re-
gionální muzeum v Litomyšli)

10.30                    Do všech koutů návrší – prohlídka revitalizovaných budov na zámeckém návrší a míst, kam běžný
turista nesmí  (chrám Nalezení sv. Kříže)

10.30                    Městská obrazárna otevírá sezonu v obměněné podobě – zahajovací komentovaná prohlídka se 
Stanislavem Vosykou, při které nebude chybět sklenka vína (Městská obrazárna ve 2. patře zámku)

11.30 – 16.00      Malování mezi obrazy – Postavte se ke stojanu s paletou barev a nechte se inspirovat díly našich
předních výtvarných umělců 19. a 20. století! (Městská obrazárna ve 2. patře zámku)

12.30                    Rajské lázně Lucie Suché – vernisáž výstavy (zámecký pivovar)
13.00                    Otužilci z Cakle v sudu u muzea (Regionální muzeum v Litomyšli)
13.00 – 13.20      Long Vehicle Circus: Ganksterka – tanečně akrobatické divadlo na chůdách (Zámecká scéna na

prvním zámeckém nádvoří)
13.40                    Průjezd auto-moto veteránů kolonádou (lázeňská kolonáda)
14.00                    Slavnostní zahájení 8. litomyšlské lázeňské sezóny – zpívají členové divadla Járy Cimrmana, mo-

deruje Václav Žmolík, zahraje Stanley's Dixie Street Band (první zámecké nádvoří)
14.15                     Průvod kolonádou (ze zámeckého návrší na Toulovcovo náměstí)
15.00                    Bee Band Jihlava – během odpoledne vyhlášení divácké soutěže elegance auto-moto veteránů a ce-

loroční soutěže Lázeňské prameny (Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí)
15.00                    La Mimoza – duo Veronika Jílková a Jan Štuller vás roztančí v rytmu šansonu, jazzu a blues 

(Portmoneum – Musem Josefa Váchala)
15.00 – 15.20      Předtančení před tančírnou – ochutnávací lekce taneční školy Swing Busters (zámecké jízdárna)
16.00 – 24.00     Lenka Dusilová, Vertigo, Tygroo, minus123minut, Lucky Joke – vrcholem večera bude společný

jam session všech hudebníků (v sále hostince U Černého orla)
17.00                    Brass Avenue – Dechový showband svými covery světových hitů roztančí každého!  (Hlavní lázeň-

ská scéna na Toulovcově náměstí)
18.00                    Vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár
                             Pozor! Uzávěrka soutěže v 16.00 (Toulovcovo náměstí)
19.00                    Mňága a Žďorp – legenda české hudební scény, která zní stále stejně syrově, ale stále baví…  (Hlavní

lázeňská scéna na Toulovcově náměstí)
20.00 – 1.00       Lázeňská swingová tančírna – závěrečný mejdan s živým orchestrem a lekcemi swingu od taneční

školy Swing Busters  (zámecká jízdárna a pivovar)
21.00                    Circus Problem – Chytlavé melodie balkánského disca vás rozhodně zahřejí i koncem dubna

(Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí)
22.00                   Noční komentovaná prohlídka chrámu (chrám Nalezení sv. Kříže)
22.00                   Lázeňská afterpárty  (Music Club Kotelna)

Neděle 28. dubna
10.00 – 15.00 Snídaně v trávě – přijďte na stylový lázeňský brunch – občerstvení zajištěno, kytaru, 

deku a děti s sebou  (zámecký park)
15.00 SYxtet zpívá k 20. výročí zápisu na Seznam UNESCO – vokální xtet zazpívá skladby swingové,

jazzové i populární hudby  (druhé zámecké nádvoří )

Víkendový program
• Výhodné prohlídky zámku Litomyšl – dámy a pánové v lázeňských kostýmech celý víkend snížené vstupné
na prohlídku, děti do 15 let v kostýmech zdarma!  • Expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v muzeu •
Barbaři v pohybu – výstava v regionálním muzeu prezentuje nejnovější archeologické poznatky z doby římské
v regionu • Expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v regionálním muzeu. • Interaktivní program v Rod-
ném 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  • Litomyšl, Litomyšl, Litomyšl! – výstava v Městské galerii, 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 • White
Gallery v nedalekém Osíku Změna programu vyhrazena.

Na světě není mnoho muzikantů, kteří
by byli zároveň výtvarníky. A muzi-
kant a výtvarník, jehož otec vymyslel
legendárního igráčka, je jenom jeden.

Tohle není kravina, je to Honza Kalina!
Právě Honza Kalina bude v sobotu 27.
dubna kreslit na kolonádě rychlopor-
tréty – přijďte se podívat!

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

VEDLE
LÁZEŇSKÉHO
INFOSTÁNKU

Čtěte Obšťastník 
litomyšlské galérky
Zajímá vás jaký je oblíbený filmový
žánr starosty Litomyšle Daniela
Brýdla? Ke komu se tiskne tiskárna
HRG? S jakými nápady přichází radní
města Petra Benešová a vedoucí od-
boru cestovního ruchu Michaela Seve-
rová? Kde berou místní umělci
inspiraci? Jaké je hodnocení jídelen
při základních školách v Litomyšli?
Kdo pravděpodobně vyhraje soutěž
o titul Jedová chýše 2019?
Toto a mnoho dalšího se dočtete v re-
cesistickém plátku „Galerijní obšťast-
ník“, který je zdarma k dostání
v Galerii de Lara.
Udělejte si pohodlí u stolečků před ga-
lerií a pobavte se nad články z lito-
myšlského zákulisí. Pozor, vhodné
pouze pro znalce místních poměrů!
Prohlédněte si galerijní výlohu v prvo-
republikovém stylu a nahlédněte vý-
tvarníkům, kteří během lázeňské
soboty tvoří přímo před galerií, pod
štětec, pastel či uhel. 
Kde nás najdete napoví báseň pod tex-
tem.

A na závěr malá ochutnávka: 
Neomylná předpověď počasí na
Lázně ducha 24. – 28. 4. 2019
Plzeň (meteostanice Na Sklípku) 6,3 °C
Polička (meteostanice Hostinec 
U Černého orla) 6,7°C
Litomyšl (meteostanice Veselka) 6,9°C
Pardubice (meteost. Na Kopečku) 6,8°C
Hlinsko (meteostanice U Slunce) 7,1°C

Očekáváme vyšší  rosný bod, s poled-
nem úbytek oblačnosti, večery budou
jasné a vlahé. Kdo má vyšší citlivost,
doporučuje se opalovací krém Božkov
s faktorem Republica.

Na duševní bázně 
na Veselce lázně.
Koupati se v pivu můžou,
vypíti ho co jen zmůžou.
Naše jarní třináctka,
bude zase světácká.
K zakousnutí žebra skvělá,
zapít lokem jedenáctky,
aby bříško potěšila,
lázní svátky oslavila.

Dobrou chuť a na zdraví přeje 
Kolektiv básníků restaurace 
a minipivovaru Veselka

Měl jsi velký roční obrat?
Tak se nechej portrétovat!

Pramen Terézy 
Novákové

Největší ze Sta zvířat kreslí
rychloportréty na kolonádě!

Nevěříte? Přijďte se podívat v sobotu
27. dubna ve 13 hodin na první zá-
mecké nádvoří. Své tanečně akroba-
tické vystoupení na chůdách zde
předvedou Long Vehicle Circus. 
Krátké představení s názvem Gang-
sterka, které vidělo už i publikum v Ba-
hrajnu, spatří konečně také Litomyšl.
Soubor Long Vehicle Circus, který se
řadí k představitelům tzv. nového cir-
kusu v České republice, vznikl v roce
2009 a tvoří jej profesionální herci
Jiří N. Jelínek, Pavel Richta a Marin
Bohadlo. Své první vystoupení měl cir-
kus na světové výstavě EXPO 2010
v Šanghaji.  

Umělci žijící
na vysoké
noze existují!
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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.

Dopřej svému duchu sluchu!

130 let od založení 
Hnízda kosů litomyšlských

Kosí hnízdo bylo založeno roku 1889
v litomyšlské hospodě u Hroznů (vedle
fortny na kolonádě) jako filiálka „Pra-
hnízda kosů chrudimských“. Jednalo
se o recesistický spolek, přesněji „ne-
vázaný kruh domácích šprýmantů use-
dlých i neposedů“, jak se píše ve
stanovách. Posláním hnízda bylo, aby
se jeho členové v den, kterýžto nazýval
se vždycky středou, pospolu po týden-
ním lopocení a práci sešli, a tam se při
zdravém, řízném humoru za veselého
zpěvu i hudby pobavili. Zároveň však
aby všechno, co směřuje ku pokroku
města a jeho zvelebení, na paměti měli.
K tomu účelu byl vydáván satirický list
Kosí zobák. Jak uvádějí litomyšlští his-
torikové Martin Boštík a Stanislav Vo-
syka, na svých schůzích v tzv. Kosárně

řešili kosové závažná témata. Diskuto-
vali například o stavbě tramvajové
dráhy do Strakova nebo problematice
slanečků, a vyhýbali se politice. Pořá-
dali kolektivní výlety i bujaré oslavy
Silvestra, které ale připadaly na leden,
únor či březen. Věnovali se však také
umění – s úspěchem provedli několik
komických zpěvoher. Řadu z kosác-
kých taškařic zvěčnil na svých obráz-
cích litomyšlský kupec, humorista,
malíř a hlavní, tzv. obrkos rytíř Šťoura-
lík, pán ze Stavuňku, vlastním jménem
Quido Šimek. Čestným členem hnízda,
které čítalo několik desítek kosů, byl
i Alois Jirásek neboli kos Brk.
Publikaci Martin Boštík, Hnízdo kosů lito-
myšlských 1889–1903 vydalo Regionální
muzeum v Litomyšli v roce 2006

V našich lázních není
o knížky nouze! Projekt
Najdi – přečti – předej,
tolik populární v sever-
ských zemích, je opět
tady! Je na čase podpo-
řit četbu! Mnozí z vás
jistě mají  řadu knih,
které již podruhé číst ne-
hodlají (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 prome-
nádu. Organizátoři opa-
tří knihy samolepkou
s pokyny, a návštěvníci
Lázní ducha si kromě
zajímavých zážitků,
mohou domů odnést
také vaši knihu i se za-
hradníkem. Po přečtení
doporučujeme zanechat
knihu na nějakém vhod-
ném místě, případně
předat další osobě.
Vhodným místem může
být autobus, vlak, úřad,

knihovna, kino či galerie apod.

Další akce 
v Litomyšli:

Chceš-li dítě moudrým býti,
musíš pramen ducha píti

Místo disca, polky, popu,
nauč sebe Lindy Hopu!
Na místo činu se opět vrací Swing Bus-
ters – taneční škola, která litomyšlské
lázeňáky učí tance na druhou dobu.
Lindy Hop či Charleston si i letos mů-
žete přijít skočit do swingové tančírny
v zámecké jízdárně. Od 15 hodin je pro
vás na zámeckém nádvoří připravena
ochutnávací lekce. Taneční lekce
i ukázky choreografií, živá hudba od
Swing Melody Kvintet a námořnický
bar od rybničních pannen vás pak ve
večerní swingové tančírně čekají od 20
hodin. Vstup je letos zdarma. 

Krásný litomyšlský lázeňský motiv od
mladé ilustrátorky Zdeňky Kudrnové
v podobě grafického listu nebo pohled-
nice v prodeji v Galerii de Lara na Sme-
tanově náměstí. Najdete nás snadno –
na galerii upíná svůj pohled socha
B. Smetany. Pohledy se budou prodávat
také přímo na lázeňské kolonádě.

Váchalova ulička
v lázeňském

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 8. litomyšlské lázeňské
sezóny probíhá pod záštitou starosty Litomyšle Daniela Brýdla, místostarosty Litomyšle Radomila Kašpara, hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického, náměstka hejtmana a senátora Michala Kortyše a René Živného, člena Rady Pardubického kraje.  
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18. – 19. května
GASTROSLAVNOSTI
M. D. RETTIGOVÉ
chuť a estetika, tradice a experiment
v gastronomii podle M. D. Rettigové

1. června
LITOMYŠLSKÁ MUZEJNÍ NOC
programy nejen pro děti

13. června – 7. července
61. SMETANOVA LITOMYŠL
národní festival

5. července – 30. srpna
21. TOULOVCOVY
PRÁZDNINOVÉ PÁTKY
každý pátek pohádka nejen pro děti
a koncert nejen pro dospělé

7. – 8. září 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
– NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ 
TENTOKRÁT V LITOMYŠLI!
Dny otevřených dveří památek, 
divadla, koncerty a minifestiválek 
Litomyšlské dvorky, Italská slavnost

4. – 7. října
ARCHIMYŠL
oslavy Světového dne architektury
v Litomyšli

Kromě břucha
nasyť svého ducha!

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!
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„Potěšení zúčastňovat se lázní ducha s Lázeňským duchovním kvartetem máme
od počátku tohoto podniku, kdy jsem byl osloven Láďou Horáčkem a Jardou
Venclem obohatit program lázní klasickou muzikou. Kvarteto vzniklo díky to-
muto podnětu a všichni si velmi vážíme, že máme možnost nasávat neopakova-
telnou atmosféru akce a svou trochou k ní též přispět.“ Mirek Cvanciger
a Terezka, Dorotka a Mariánka.
Lázeňské duchovní kvarteto, teto, uvidíte v sobotu 27. dubna na kolonádě.

Prastrejdo a prateto,
viděli jste kvarteto?

Udělejte si
vlastní kopii!
Mít tak v obýváku Fillu, Čapka nebo
Švabinského… To by byla krása! A gale-
rie umí plnit přání. Namalujte si vla-
stnoruční kopii svého oblíbeného
obrazu přímo v Městské obrazárně ve
2. patře litomyšlského zámku. Barvy
a štětce čekají jen na vás.
Městská obrazárna je otevřena od 10.00
– 12.00 / 13.00 – 16.00. Vstupné: 40 Kč /
20 Kč (studenti a senioři) / děti do 18 let
zdarma.

Vernisáž veselé výstavy „Rajské lázně“
výtvarnice Lucie Suché se uskuteční
v sobotu 27. dubna v 12.30 hodin v zá-
meckém pivovaru za účasti autorky.
Výstava je otevřena od 10 do 17 hodin,
až do 23. května!

Lucie Suchá
vystavuje
v lázních ducha!

Kdo si z pramene ducha přihne, 
senilitě se tím vyhne.

přijďte na stylový
lázeňský brunch
– občerstvení zajištěno,
kytaru, deku a děti s sebou

S N Í D A N Ě
V  T R ÁV Ě

NEDĚLE 28. DUBNA
ZÁMECKÝ PARK 
10.00–15.00 


