Při příležitosti zahájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny 2017
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Víme, kde pramen ducha najít! V Litomyšli, proč to tajit!
Vážení lázeňští hosté,
vítejte v lázních ducha.
Všichni dobře víme, že hudba, výtvarné
umění a literatura mají větší sílu než
sirné vody s hypotonickým obsahem
sirovodíku či chloridosodná voda se
zvýšeným obsahem kyseliny metaborité!
Zapomeňte na chvíli na nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, bolesti zubů a jiné, zcela jistě
hrozné neduhy. Nenechte se rušit svým
tělem! Z hloubi duše se věnujte věcem,
které činí člověka člověkem, tedy
věcem kulturním a ušlechtilým! Pramen ducha slavných rodáků a postav
spjatých s Litomyšlí tryská ze spár litomyšlské dlažby zcela nekontrolovatelně. Načerpejte energii, kterou v sobě

toto magické město koncentruje již
stovky let. Zatímco jiné prameny vysychají, ten litomyšlský stále sílí!
Věhlas Litomyšle, města s ohromnou
kulturní tradicí, vysokým počtem zájmových spolků a ohromných výstavních prostor, se rychle šíří. Využijte
důstojné příležitosti ještě dnes! Nasávejte ducha, než se o něj budete muset
dělit s miliony potřebných, jejichž zástupy neustále narůstají!
Dopřejte tělu, ať se baví věcmi přízemními, a duši nechte, ať nasává z pramenů geniálních.

lonádou. I vy máte zásluhu na tom, že
zdejší lázně přestaly být vyhledávány
toliko domorodci, jak psal Váchal v Krvavém románu, a začaly být světové
(Vítejte, hosté z Pardubic!). V sobotu
29. dubna ve 14.00 proběhne před chrámem Nalezení sv. Kříže slavnostní zahájení 6. 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 Sestry Havelkovy, Jananas, Žlutý pes a Megaphone.
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.

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-

Žlutý pes v lázních

minus123minut U Černého orla
Kapela Žlutý pes vystoupí v sobotu
29. dubna od 19 hodin na Toulovcově
náměstí. Skupina zpěváka a zakladatele Ondřeje Hejmy brázdí náš rockový
rybníček od roku 1978.
Za tu dobu natočila 14 alb, zahrála
množství koncertů, získala Zlaté desky,
Anděly...
Žlutý pes hraje v této sestavě: Ondřej
Hejma – zpěv, Jan Martinek – kytara,
Petr Roškaňuk – kytara, Richard Böhm
– bicí, Kateřina Pelíšková – kytara, Jiří
Plech Novotný – baskytara, Richard
Dvořák – klávesy.
Co myslíte, vyhraje letos Ondřej Hejma
soutěž o nejlepší lázeňský klobouk?

Nenechávejte své rodiče u stánku s pivem!
Děti, vezměte své rodiče s sebou do zámeckého parku. Od 10–17 hodin je zde
pro vás k dispozici Škola na zámku –
herní zóna pro děti. Připraveny jsou
zde lanové aktivity a výtvarné dílny.
Dílna pro malé lázeňské šviháky a dámičky probíhá od 10–17 hodin v Zámeckém infocentru, tak neváhejte
a pojďte se pořádně vystrojit.
Na různých místech zámeckého návrší
najdete od 10–18 hodin dětský pro-

gram Litomyšlení. Herní kartu, která
vás návrším provede, získáte na pokladně muzea, piaristického kostela
nebo v Informačním centru.
Pohádka loutkového divadla Kozlík
začne ve 13.00 na dvorečku zámeckého
pivovaru.
Malovat a tvořit originální placky můžete ve výtvarném ateliéru v Růžové
ulici.

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

Otcové zakladatelé
Otcové zakladatelé Miroslav Brýdl,
Jaroslav Vencl a Ladislav Horáček
před šesti lety na schodech hostince
U Černého orla. Právě před touto důležitou 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 lázeňském” a založit v Litomyšli lázně.
Zastupitelstvo města přijalo tehdy
usnesení o naplnění literárního odkazu a začalo se hledat ložisko vody.
To však bylo příliš hluboko a z vrtu
nakonec sešlo.
V roce 2012 byl díky nápadu JV založit v Litomyšli první lázně ducha
odkaz Josefa Váchala konečně naplněn a Litomyšl se dokonce stala přidruženým členem Sdružení lázeňských
míst. Vivat!

Koncertní návrat oblíbené kapely
minus123minut je tady! Minuty vystoupí v pátek 28. dubna od 21 hodin
v sále U Černého orla. Formace, která
osciluje na pomezí žánrů jazz, rock,
blues, funky a world music, vystoupí
ve složení: Daniel Šoltis – bicí, Fredrik
Janáček – basová kytara a naturalizovaný Litomyšlan Zdeněk Bína – zpěv,
kytara.

SOUTĚŽ

o nejkrásnější klobouk, kostým a lázeňský pár
aneb nic lepšího nemůže býti, než v kostýmu se vyfotiti!
Jste to vy, kdo přivedli organizátory zahájení lázeňské sezóny na myšlenku
uspořádat soutěž o nejkrásnější klobouk,
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
konzumaci či další prezenty z restaurací, které mají gurmánské lázeňské
prameny, o volňásky na Smetanovu
Litomyšl, na prohlídku regionálního
muzea, Portmonea či Rodného bytu Bedřicha Smetany. 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 vý-

herce. Vyhlášení a předání cen proběhne v sobotu 29. 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 nějakého důvodu do Litomyšle tento víkend
nedorazí. Proto opět vyvěsíme na facebooku Lázní ducha všechny soutěžní
obrázky a do konce května vás necháme
lajkovat. Muž či žena na fotograﬁi s nejvyšším počtem lajků budou vyhlášeni
králem či královnou Lázní ducha 2017
a získají také řadu hodnotných cen.

Ani tak neškodí ženské,
jak pivo plzeňské

J. Váchal, 1924

VAROVÁNÍ REDAKCE: Nečtěte při řízení motorových vozidel a jízdě na zvířeti!
Četba oběžníku může ovlivnit zdravý úsudek a vyvolat náhlé záchvaty ﬁlantropie!
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Válka, mord či světice zajímá lid nejvíce!
Litomyšlské kramářské písně – počteníčko pro sluneční lázně
2 koruny tento vysoce komerční artikl –
reprinty drobných tisků, které pro připomenutí starých časů vydalo regionální
muzeum. V sobotu od 10.00 budou zmíněné písně nabízeny k prodeji v blízkém
okolí muzea. Neváhejte a oslovte muzejního kamelota!
Letošní sluneční lázně s oblíbenými lehátky na muzejních terasách navíc ožijí
v 15.00 představením „Mord a láska po
sto letech”, které se inspirovalo litomyšlskými jarmarečními písněmi. Přijďte!
Uvidíte, uslyšíte, co jste ještě neviděli…
Pouliční pěvci kramářských písní pak
budou putovat městem a zpívat na různých místech. Můžete je potkat Na
sklípku, v knihkupectví Paseka, na Toulovcově náměstí nebo na kolonádě.
Velevážené dámy, velevážení pánové,
dítka školou povinná…
Tak nějak vyvolávali kramáři na trzích
začátek kramářských písní, které v tištěné podobě také prodávali. Za barvité
vylíčení žertovné příhody nebo zločinu
lidé zaplatili obvykle 2 krejcary. Také

litomyšlská tiskárna Vladimíra Augusty
vydávala v letech 1889 – 1939 tyto „nové,
nejnovější či poučné písně”. Příběhy na
dvojlistu levného papíru šly na odbyt
lépe než učená literatura a byly pro podnik malým, ale jistým zdrojem ﬁnancí.
I vy dnes máte příležitost zakoupit si za

Zázrak z Jihlavy
V roce 2013 jsem navštívil Litomyšl,
musím říct upřímně, ještě jako úplný
blbec. Tehdy jsem se napil z pramene
ducha a dnes přednáším na univerzitě
sociální antropologii!
Návštěvu Litomyšle doporučuji všem
a některým minimálně dvakrát!
Kamil z Jihlavy
Virtuos z Dobříše
Do rodiště Bedřicha Smetany mne přivedla před dvěma lety láska k hudbě,
která však do té doby byla pouze platonická. Jaké bylo moje překvapení, když
se ve mně po doušku z pramene ducha
projevily zázračné schopnosti a já z ničeho nic uměl spatra zahrát na klavír,
housle, klarinet a pikolu všechna díla
génia české národní hudby a k tomu tři
polky neznámého německého autora!
Díky!
Bohouš, Dobříš

Válka, mord či světice – zajímá lid nejvíce!

Teleport

Proč vratné kelímky?
Protože jsou lepší! Vratný
kelímek pořídíte na akci
u kteréhokoli stánku společně s nápojem. Zaplatíte za něj vratnou zálohu
50 Kč. Pokud si jej nenecháte jako suvenýr, můžete ho na kterémkoli
stánku s nápoji, případně
infostánku, zase vrátit. Při
každém dalším nápoji
vám obsluha kelímek vymění za čistý.
Lépe se drží, lépe se z nich
pije, dají se připnout na
opasek, dokonce i spojovat dohromady a unesete

Kdo se bereš příliš vážně,
vstup do naší slunce lázně.
Přečti sobě satiru
často psanou na míru.

Zázračné účinky
pramene ducha

světová premiéra!

jich tak více najednou.
Krásně vypadají a hlavně
– díky vratnému systému, který spousta litomyšlských akcí letos
zavádí, se podaří odbourat hromady pytlů s odpadky. Pro představu –
po Life festivalu jich organizátoři museli minulý
rok zlikvidovat téměř tři
čtvrtě tuny.
Díky vratným kelímkům
bude čisté např. Zahájení
lázeňské sezóny, gastroslavnosti a možná i Life
festival a pivní festiválek.

Račte na vlastní kůži zakusiti divů našeho velkolepého zařízení! V mžiku
oka vás přeneseme o tisíce mil dále –
na místa vysoká i hluboká – na zasněžené vrcholky hor i hlubiny mořské.
Vynález je zcela bezpečný…, tedy pokud
se nezjevíte v blízkosti dravé zvěře,
v boxerském ringu či nedopatřením
dokonce ve světě malovaném či animovaném. I taková zkušenost je však nanejvýš vzrušující, a proto neváhejte:
vstupné je dobrovolné a diváci vítáni!
Najdete nás na Toulovcově náměstí,
nedaleko infostánku.
Těší se na vás litomyšlský vědecký tým
wwworks.

Lázně Litomyšl:
nepřítel bezduché zábavy

Živá výstava výtvarníků Divadla bratří Formanů
Drahé publikum, dámy a pánové…
Regionální muzeum v Litomyšli
a umělci spojení s Divadlem bratří Formanů zvou všechny malé i velké dobrodruhy, hračičky, objevitele světa
i divadelní nadšence a snílky na výstavu Imaginárium v Litomyšli, živou
výstavu divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců!
Výstava „Imaginárium” oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Dovednost tvůrců však

Lázeňské lavičky
budou mít
tři sestřičky
Máme barvy, štětce a tři nové lázeňské
lavičky. Zveme tímto všechny děti s velkou fantazií, aby nám je v sobotu pomohly přijít před Hostinec U Černého
orla vyzdobit. Kdo jiný než děti by se měl
na jejich pestrosti podílet. Zdobení laviček bude probíhat pod pečlivým dohledem Aleše Hvízdala, který je autorem
lavičky před literární kavárnou Na
sklípku. Těšíme se na vás v sobotu
29. dubna od 11.00 do 14.00 hodin.

míří jako oko ostrostřelců na hravost
a představivost návštěvníků výstavy.
Do této výstavy smíte vstoupit jako do
výtvarné herny, oživlé divadelní dekorace nebo laboratoře geniálního vynálezce, který vás nechá objevit krásy
a taje světa vašima vlastníma očima.
Kochat výstavou se můžete klidně
i opakovaně. Popusťte uzdu své fantazii, odložte masku dospělých a přijďte
se pobavit, pohrát si a žasnout. Máme
otevřeno až do 3. září.

Krátce:

• Město Litomyšl získalo v tichosti
12. dubna v Dubrovníku cenu Mezinárodní asociace chovatelů nutrií za vynikající výsledky v chovu
za rok 2016.
• Agentura CzechTourism vyhlásila rok 2017 Rokem baroka.
Národní památkový ústav ČR vyhlásil rok 2017 Rokem renesanční
šlechty. Lázeňský oběžník vyhlašuje rok 2017 Rokem nutrie.
Předběžný program Roku nutrie
v Litomyšli:
• 21. května – Smetanovo náměstí
Místo sousedské husičky sousedská nutrie – pořádají Sousedé za
volný odchyt o.s.
• září – sály pivovaru
Namísto lilie ve znaku nutrie! –
odborná beseda na téma Změna
městského znaku s ohledem na
větší marketingový potenciál.
Hosté: J. Dlouhoocasá, Š. Hlodal
• do konce října
Důstojné kotce v kontextu městského mobiliáře – nejlepší návrhy
domečků pro nutrie hodnotí architektka Zdeňka Vydrová
• Zdeněk Nejedlý v Roce nutrie
Výtvarná soutěž „Zdeněk Nejedlý
v Roce nutrie” pokračuje do konce
října. Téma: Kontroverzní rodák,
kontroverzní zvíře – umělecká paralela. Své návrhy a vizualizace
nového pojetí pomníku zasílejte
na adresu redakce

Vytvořte si
originální mýdlo
Vytvořte si originální barevné mýdelko dle své fantazie – s vůní růže, ﬁalky, melounu nebo třeba s vůní moře.
Mýdélka si můžete vyrobit v sobotní
lázeňský den 29. dubna od 9 do 17
hodin u stánku informačního centra
na Toulovcově náměstí. Kromě ručně
vyráběných mýdélek k dispozici další
lázeňský sortiment: olejové lázně, soli
do koupele, drbátka, keramické lázeňské pohárky, lázeňské oplatky a další.
Těšíme se na malé i velké.

Malujte
a plackujte
Lepší než v obličej facka,
sedne ti na sako placka!
Vytvořte si vlastní ozdobu,
co na lázně zkrášlí vaši podobu!
Pokud vaším dítkem nekázeň zmítá,
dopřejte mu tvořivosti do polosyta.
Zkuste výtvarný ateliér v Růžové ulici,
kde před plátnem spočine se štětcem
v pravici.
Výtvarný ateliér, Růžová ulice
sobota 29. dubna, 15.00–17.00 hod.

PA RT N E Ř I A KCE

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

Lázeňský oběžník
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Museum Josefa Váchala
a lázeňský pramen Josefa Portmana
Slovutný malíř a graﬁk Josef Váchal zavítal mezi lety 1920 až 1924 do našeho
města, aby zde vymaloval pracovny
neméně významnému soukromému
sběrateli umění a biblioﬁlovi Josefu
Portmanovi. Mecenáš tento o mystikovo
muzeum velmi zde usiloval a zásluhou
Ladislava Horáčka, dalšího milovníka
mistrova díla, sen tento nakonec se
uskutečnil.
Portmoneum nyní opět otevírá dveře
všem milovníkům Váchalova díla, aby
žasnouti nad barevnými a tematicky pestrými malbami mohli. Nově můžete zde
spatřiti umně vyvedenou expozici věnovanou zmíněným třem ctnostným
pánům a historii domu. Výstava „Historické fotograﬁe z Portmonea” také zaslouží vaší pozornost!
V klidu spočinouti můžete na zahradě či
v kavárně u lázeňského pramene Josefa
Portmana. Podává se káva či zaručeně
zdravá voda, případně obojí, dle vašeho
gusta. Návštěvu tohoto pozoruhodného

a obdiv budícího domu vřele doporučujeme! V sobotu 29. dubna máme mimořádně otevřeno až do 19 hodin.

18.00
20.00
21.00

Cesta ze šedého města – pěvecký workshop se sborem Kvapôčky z Bratislavy (Nový kostel)
Jaroslava Petrová – Fotograﬁe nejen z Litomyšle – vernisáž, 300 fotograﬁí ze všech ročníků
Lázní ducha (Galerie Pakosta)
Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet – písničky V+W a mnohé další (Smetanův dům)
Thom Artway s kapelou – „český písničkář” a výrazný objev loňského roku (Music Club Kotelna)
minus123minut – koncert legendárního uskupení v čele se Z. Bínou (hostinec U Černého orla)

Sobota 29. dubna
od 10.00 KOLONÁDA OŽÍVÁ
Akci moderuje Václav Žmolík
Litomyšlské kramářské písně – Mord a láska po sto letech • Veterán klub Litomyšl • Četnická pátrací stanice
Pardubice • Dědovy blechy • Spolek českých kolařů cestovatelů Vysoké Mýto • Zpěvaví bratři • Sbor paní a dívek
• Sbor Vlastimil a sbor z Ústí nad Orlicí Alou Vivat • dětský sbor Kvapôčky • vokální skupina Malá labutí píseň •
tancující pes Koky • krajta Ernestýna • kozlíci Ron a Jack • osel Lojza • taneční skupina Amapola Tribe •
improvizační skupina Olivy • Lázeňské duchovní smyčcové kvarteto • zpěvačka a klavíristka Petra Boštíková •
kytarista Šimon Rousek • Blues Butchers • Martina Hřebíčková s akordeonem • Duo masáže aneb masáže čtyř
rukou • lázeňské občerstvení • soutěž Lázeňské prameny • lázeňské lavičky

Triu. Večerní program v lázeňském
parku bude ve znamení koncertů
orchestru Jána Berkyho Mrenicu, který
následně vystřídá kapela Jelen. Program
zakončí slavnostní ohňostroj. Vstupné
na celý program je zdarma. Trhy na náměstí i u Lázní Aurora jsou pravidelnou
součástí otevírání lázeňské sezóny
v Třeboni, stejně jako průvodcované
prohlídky Lázní Aurora a Bertiných
lázní, volné vstupy do lázeňských bazénů, nebo jízda vláčkem Třeboňáčkem.
V soutěži „Získej razítko”, přichystané
ve spolupráci s lázeňskými restauracemi, se vylosovaní výherci můžou těšit
na skvělé ceny, včetně lázeňského pobytu. Soutěže pro děti přichystá tým Hitradia Faktor. Další informace najdete na
www.laznetrebon.cz.

Oslavte s námi 25 let
městských lesů
Pojďte s námi oslavit půlkulaté výročí
Městských lesů Litomyšl. V neděli
30. dubna vás na Primátorské hrázi v Litomyšli čeká od 10.00 do 22.00 bohatý
program. Uvidíte výstavy a prezentace
lesní techniky, jak současné, tak historické, ukázky práce s koněm, práce stromolezců, show s hydraulickou rukou,
ukázky mysliveckých činností a dovedností, ukázky dravců a sov, výcviku různých plemen loveckých psů a další
zajímavosti. Od 17.30 proběhne Pálení
čarodějnic s kapelou Countrymeni.
Občerstvení zajištěno. Slavnostní zahájení již v 10.00 hodin. Doporučujeme
využít parkoviště u tenisové haly, zimního stadionu a krytého bazénu.

Posnídejte v trávě!
Lázeňský brunch na trávníku Zámeckého parku může být romantickou
chvílí s vaší drahou polovičkou i záchranou po protančené noci. (Ve druhém případě doporučujeme svůj

Pátek 28. dubna
16.00
17.00

Litomyšl inspiruje Třeboň!
V rámci projektu Ozvěny České inspirace představujeme na Zahájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny obdobnou akci
v Třeboni a naopak.
Lázeňská sezóna se bude v Třeboni letos
otevírat 27. května. Návštěvníky čeká
parádní sobota plná lázeňské pohody!
Na zámeckém nádvoří lázeňskou sezónu
v 10.00 přivítáme a pak se spolu s kostýmovaným průvodem vydáme k altánu
Bertiných lázní, kde diváky bude bavit
Divadlo Kvelb. Průvod bude pokračovat
do parku u Lázní Aurora. Na podiu zahrají Třeboňští pištci, které vystřídá tradiční svěcení hlavního přírodního zdroje
třeboňských lázní – slatiny. Poté už bude
hlavní scéna patřit postupně baletu Jihočeského divadla, Šlágr bandu a jeho
hostům, Janu Smigmatorovi a Swinging
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protějšek raději nebrat.) Káva, dorty,
koláče, palačinky, domácí limonády
i ranní pivo s vyprošťovací polévkou na
vás bude čekat v neděli od 10 do 15
hodin. Deku, kytaru a děti s sebou!

10.00
Do všech koutů návrší – prohlídka míst, kam běžný turista nemůže (chrám Nalezení sv. Kříže)
10.00 – 10.10 10 minut s Váchalovým Satyrem a Nymfou (Městská obrazárna – II. patro zámku)
10.00 – 16.00 Fotoateliér HRG na ulici – nechte si udělat obrázek a soutěžte o nejkrásnější lázeňský
klobouk, kostým a lázeňský pár (Toulovcovo nám. – za kostelem)
10.00 – 17.00 Dílna pro malé lázeňské šviháky a dámičky (zámecké infocentrum)
10.00 – 17.00 Lehátková vyhlídka, stylový výhled na památku UNESCO (první zámecké nádvoří)
10.00 – 17.00 Škola na zámku – dílny, lanové překážky, soutěže s osobnostmi Litomyšle (zámecký park)
10.00 – 17.00 Lázeňská pohoda v muzeu – sluneční lázně a prodej kramářských písní
(Regionální muzeum v Litomyšli)
10.00 – 17.00 Bedřichova malá scéna – na čepu Bedřichova 11°, na grilu pivní speciality, na pódiu: Small
band, Jen tak a hosté, Dixiefactory, Saxofonový kvintet, Four in Van (I. zámecké nádvoří)
13.00
Jak šel kozlík do světa – loutkové divadlo Kozlík (dvoreček zámeckého pivovaru)
13.00
Stanley’s Dixie Street Band (U Máchadla a poté před chrámem Nalezení sv. Kříže)
13.40
Průjezd auto-moto veteránů kolonádou (lázeňská kolonáda)
14.00
Slavnostní zahájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny, zahraje Stanley’s Dixie Street Band,
moderuje Václav Žmolík (před chrámem Nalezení sv. Kříže)
14.15
Ze zámeckého návrší na Toulovcovo náměstí – průvod kolonádou
15.00 – 17.00 Výtvarný ateliér městské galerie (Růžová ulice)
15.00 – 17.00 Karel Votipka: šperky – výstava a vyprávění o kamenech (Galerie de Lara)
15.00
Sestry Havelkovy – koncert, během odpoledne vyhlášení divácké soutěže elegance
auto-moto-veteránů a celoroční soutěže Lázeňské prameny (Toulovcovo náměstí)
16.00
Díků zdání – zpívá sbor Kvapôčky z Bratislavy (kostel Povýšení sv. Kříže)
17.00
Jananas – koncert kapely, která vás odzbrojí svými texty (Toulovcovo náměstí)
18.00
Vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár,
uzávěrka soutěže v 16.00 (Toulovcovo náměstí)
18.00
Petr Pazdera Payne – autorské čtení (Hostinec U Černého orla)
19.00
Žlutý pes – legendární skupina v čele s Ondřejem Hejmou (Toulovcovo náměstí)
21.00
Megaphone – energická česká kapela (Toulovcovo náměstí)
21.00 – 1.00
Lázeňská swingová tančírna – taneční škola Swing Busters a kapela AppenDixie roztančí
zaručeně každého (zámecká jízdárna a pivovar)
22.00
Noční komentovaná prohlídka chrámu (chrám Nalezení sv. Kříže)
22.00
Lázeňská afterpárty – DJs Negr + Magdi-da (Music Club Kotelna)
22.30
Love–ička – romantický příběh na dobrou noc spojený s videomappingem na tzv.
„litomyšlskou lavičku” – KLUCIvespolek (terasy regionálního muzea)

Neděle 30. 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
Do všech koutů návrší – prohlídka jinak nepřístupných míst (chrám Nalezení sv. Kříže)
10.00 – 23.00 Slavíme 25 let městských lesů – soutěže, country, pálení čarodějnic (Primátorská hráz)

Pondělí 1. května
10.00 – 18.00

Májyóga – malá májová jógová slavnost – 6 rozmanitých lekcí jógy (zámecký pivovar)

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
• Expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti, a výstava Imaginárium v muzeu
• Interaktivní program v Rodném bytě B. Smetany Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit
• Litomyšlení – dětský program na zámeckém návrší
• Andělé na návrší – expozice na emporách chrámu Nalezení sv. Kříže
• Zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka
a Srdcem pro Václava Havla
• Josef Váchal – Ten, kdo kněhoznačky pilně sbírá…
v Městské galerii v domě U Rytířů
• Městská obrazárna – II. 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

Změna programu vyhrazena.
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 6. 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.
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Výstava historických vozidel se soutěží

Kdo si z pramene ducha zavdá,
vydá v IQ testu za dva.

Soutěžme! Prameny ducha
jednoduchché, dvojduchché
Veterán klub Litomyšl zve v sobotu 29.
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 výroby. Každý host se může svým hlasem
zúčastnit soutěže elegance historických
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.veteranklublitomysl.cz. Vyplněné lístky,
prosím, odevzdejte v lázeňském informačním stánku na Toulovcově náměstí.

Letos poprvé soutěž celoroční i jednodenní!

Vámi zvolená nejkrásnější vozidla
budou vyhlášena v 15 hodin moderátory
z pódia na Toulovcově náměstí.
Všechna vozidla si můžete prohlédnout

Záhadné zmizení několika
školáků objasněno
Dopadeni byli vyčerpaní až v domě
U Rytířů, kde několik dní v kuse sledo-

Další akce
v Litomyšli:

vali hanbaté obrázky (voplesky) od Josefa Váchala. Mladá česká inteligence
celý incident odsoudila.
Výstava čítá více jak 200 drobných graﬁckých listů, z nichž 9 láká návštěvníky
svou erotičností. Račte se přesvědčit
o tom, proč bylo studentstvo tak uneseno!
Otevřeno každý den kromě pondělí od
10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 až do
4. června.

Bedřichova malá scéna
musí býti navštívena!
Bedřichova malá scéna, která se rozprostře v sobotu 29. dubna od 10–17
hodin na I. zámeckém nádvoří, nabídne
pestrý hudební program. V 10.00 hodin
vystoupí žesťové septeto z Poličky
Small band. V 11.30 přijde na řadu folk,
bluegrass z Litomyšle v podání kapely
Jen tak a hosté. Ve 13.00 to rozjede di-

také při jejich spanilé jízdě lázeňskou
kolonádou ve 13.40 hodin.
Veterán klub Litomyšl přeje všem hostům krásný zážitek.

xieland z Vysokého Mýta Dixiefactory.
Od 14.30 vystoupí litomyšlský Saxofonový kvintet a od 16.00 hodin Four in
Van – akustický rock z Vysokého Mýta.
Na čepu litomyšlská Bedřichova 11°, na
grilu chuťovky k pivu, na pódiu kapely
z našeho regionu.

Má kámen duši?
Snad pan Votipka to tuší...
Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové
20. – 21. května
chuť a estetika, tradice a experiment
v gastronomii podle M. D. Rettigové
Otevírání Vodních valů
a Litomyšlská muzejní noc
3. června
programy nejen pro děti
Smetanova Litomyšl
16. června – 6. července
59. národní festival

jimečným hostem – izraelsko-americkou zpěvačkou Miss Mikey May. A to si
pište, že tančit budete i s kloubní náhradou!
PS: Ochutnávka Lindy Hopu během
koncertu Sester Havelkových.

ArchiMyšl
29. září – 2. října
oslavy Světového dne architektury
v Litomyšli

Pití bylo dost! Teď jógová slavnost!
republiky, těšit se můžete na šest rozmanitých lekcí jógy. V průběhu akce se
představí Klára Krňávková s tradiční
čínskou medicínou, prostorem budou
znít mantry. Podíl ze vstupného bude
věnován na konto Hudba pomáhá.
Více na www.omysl.cz

Setkání s Karlem Votipkou, výtvarníkem, jehož šperky se dostaly až na japonský císařský dvůr, se uskuteční
v sobotu 29. dubna od 15 do 17 hodin
v Galerii de Lara.

Dozvíte se o kamenech vzácných i obyčejných, jejich hledání, těžbě i šperkařském zpracování.
Výstava: Karel Votipka – šperky.
Galerie de Lara, Smetanovo náměstí

Oblažte svou duši
v té nejlepší společnosti!
Když vystoupáte do 2. patra litomyšlského zámku a vstoupíte do Městské
obrazárny, ocitnete se v té nejvybranější společnosti. Svůj um zde prezentují mistři zvučných jmen – Julius
Mařák, Josef Čapek, Emil Filla, Josef
Lada, Václav Boštík či Olbram Zoubek
a mnoho dalších. Tak neváhejte, dveře
jsou vám otevřeny od 29. dubna do

1. října, denně mimo pondělí od 10 do
12 a od 13 do 17 hodin.
Nepropásněte! 10 minut s…Váchalovým
Satyrem a Nymfou. Co se můžete dozvědět o jednom obrazu za deset minut?
S T. Jirouškovou a dvojicí divadelníků
prožijete umění jinak. V sobotu 29.
dubna od 10.00 – 10.10 v Městské obrazárně – II. patro zámku. Přijďte včas.

Víkend v Litomyšli
začíná ve čtvrtek
Toulovcovy prázdninové pátky
7. července – 25. srpna
každý pátek pohádka nejen pro děti
a koncert nejen pro dospělé

Poslední dubnový víkend bývá obvykle
duše tak spokojena, že 1. května trpí tělo.
Předejděte utrpení a pojďte si zacvičit!
Malá jógová slavnost Máyoga se bude
konat v pondělí 1. května od 10–18
hodin v sálech zámeckého pivovaru.
Pozvání přijalo šest instruktorů z celé

hrací kartu zašlete mailem na adresu
lazneducha@litomysl.cz. Kartu můžete
doručit i poštou nebo osobně na
adresu město Litomyšl, odbor kultury
a cestovního ruchu, Bří Šťastných
1000, Litomyšl. Do losování o hodnotné ceny budou zařazeni ti, kteří zašlou správně vyplněnou hrací kartu
nejpozději do 31. prosince 2017. Losovat se bude z těch soutěžících, kteří
splnili podmínky soutěže a ochutnali
minimálně 7 gurmánských pramenů.
Vítězové budou odměněni hodnotnými cenami poslední dubnovou
sobotu 2018, v rámci zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezóny. Výherci
budou o výhře informováni minimálně
15 dní před konáním akce.

Toho kdo pramen ducha pije,
neohrozí apatie

Skočte si Lindy Hop!
Anička Hůlková s Jankem Kabelkou
a ostatními lektory ze SwingBusters vás
naučí swingovat na Lázeňské swingové
tančírně, která se pro vás otevře v sobotu od 21.00 v zámecké jízdárně.
Hrají pražští jazzoví AppenDixie s vý-

Tak tohle je výzva: Rychlosoutěž –
pokud zvládnete nasbírat 7 razítek
během 29. dubna 2017 do 16.00 hodin,
můžete být mezi odměněnými ještě
letos. Stačí odevzdat hrací kartu v infostánku na Toulovcově náměstí
a kolem 17. hodiny číhat u hlavního
pódia, zda budete vylosováni.
Pokud neradi spěcháte, můžete si návštěvu gurmánských pramenů užívat
až do konce roku 2017. Pro zařazení do
slosování budete opět potřebovat alespoň 7 razítek z 24 zapojených litomyšlských pramenných míst. Objednáte-li
si na daném místě speciálně pro vás
připravený lázeňský nápoj či pokrm,
získáte razítko do hrací karty. Po splnění této podmínky nám vyplněnou

VEDLE
LÁZEŇSKÉHO
INFOSTÁNKU

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

Navštivte lázeňský informační stánek

Máte rádi umění? Chcete stihnout vše
během víkendu, nic z bohaté litomyšlské 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 architektonické realizace a řadu kulturních
akcí, věříme, že v Litomyšli se od

Made in Litomyšl aktivně na lázních ducha!
Členové a zejména členky spolku
Made in Litomyšl, sdružujícího jednotlivce i ﬁrmy se vztahem k rodišti Bedřicha Smetany, připravili
pro lázeňské návštěvníky ručně
vyrobené dárky a předměty. U našich prodejců si na lázeňské kolo-

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

nádě můžete po celou sobotu
29. 4. zakoupit balíčky s různými
produkty a sladkostmi, vše ručně
vyrobeno i zabaleno právě pro tuto
příležitost a jak jinak než v Litomyšli. Část výtěžku z prodeje bude
věnována na dobročinné účely.
Těšíme se na setkání!

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.

