
ZAHÁJENÍ
6.LITOMYŠLSKÉ
LÁZEŇSKÉ
SEZÓNY
26. – 30. DUBNA 2017

VÍKENDOVÝ PROGRAM

• Lázeňské kostýmované prohlídky zámku Litomyšl 
– památky UNESCO 

• 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 
• 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

Změna programu vyhrazena 

LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA
Zkuste se vrátit na začátek
20. století a v šatech po ba-
bičce či dědečkovi pojďte kor-
zovat lázeňskou kolonádou.
Vítány jsou také vycházkové
hole, paraplíčka, vějíře… 

Sledujte nás na  www.lazneducha.cz a facebooku.

Hradec Králové
Praha

Zámek Litomyšl 
Zámecký pivovar
Zámecké sklepení 
Zámecký park
Rodný byt B. Smetany
Chrám Nalezení sv. Kříže
Regionální muzeum 
Na sklípku
Dům U Rytířů
Portmoneum
Smetanův dům
Music Club Kotelna 
Muzeum domečků, 
panenek a hraček 

Lázeňská kolonáda

NEDĚLE 30. DUBNA

10.00 – 15.00 / zámecký park
SNÍDANĚ V TRÁVĚ
přijďte na stylový lázeňský brunch – občerstvení zajištěno, 
kytaru, deku a děti s sebou

10.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
DO VŠECH KOUTŮ NÁVRŠÍ
prohlídka revitalizovaných budov na zámeckém návrší a míst,
kam běžný turista nemůže

13.00 – 23.00 / Primátorská hráz
SLAVÍME 25 LET MĚSTSKÝCH LESŮ
hry, soutěže, zvířátka, country muzika i pálení čarodějnic

Svitavy
Brno

“Je to město neobyčejně 
kulturní a lázeňské... 
ovšem vodu tam nikdo nepije.” 

Těmito slovy popisuje ve svém 
Krvavém románu Litomyšl Josef
Váchal. Ve smyslu jeho odkazu 
vám představujeme naše město
jako první české lázně ducha. 

• Vstup na pouliční akce je zdarma, na divadelní představení, vybrané
koncerty, prohlídky a do některých výstavních prostor je třeba
zakoupit vstupenku. 

• 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 René
Živného, člena Rady Pardubického kraje. 

LITOMYŠLPŘEDLÁZEŇSKÝ BONBÓNEK

ČTVRTEK 20. DUBNA
17.00 / Smetanův dům

DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ – ALADIN
magické představení, kde pomocí loutek, stínohry, hlasu
a hudby ožívají karavany velbloudů, otevírají se brány velko-
lepého paláce a pod nebem plným hvězd se rozprostírá nedo-
zírná krajina pouště. 

Sleva 10% při předložení vstupenky z výstavy Imaginárium v regio-
nálním muzeu. Zde uvidíte objekty, loutky, obrázky a divadelní
dekorace výtvarníků spojených s Divadlem bratří Formanů. 
Pro uplatnění slevy na představení je nutné předložit vstupenku
z výstavy při vstupu do Smetanova domu.
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10.00 – 17.00 / zámecký park
ŠKOLA NA ZÁMKU
výtvarné dílny, lanové překážky, soutěže se známými 
litomyšlskými osobnostmi

10.00 – 17.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
LÁZEŇSKÁ POHODA V MUZEU – sluneční lázně 

10.00 – 17.00 / první zámecké nádvoří
BEDŘICHOVA MALÁ SCÉNA
na čepu Bedřichova 11, na grilu pivní speciality, 
na pódiu kapely z našeho regionu

13.00 / U Máchadla a poté před chrámem Nalezení sv. Kříže
STANLEY’S DIXIE STREET BAND

13.40 / lázeňská kolonáda
PRŮJEZD AUTO-MOTO VETERÁNŮ KOLONÁDOU

14.00 / před chrámem Nalezení sv. Kříže

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
6. LITOMYŠLSKÉ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
zahraje Stanley’s Dixie Street Band 

14.15 / ze zámeckého návrší na Toulovcovo náměstí
PRŮVOD KOLONÁDOU 

15.00 – 17.00 / Růžová ulice
VÝTVARNÝ ATELIÉR  MĚSTSKÉ GALERIE

15.00 / Toulovcovo náměstí

SESTRY HAVELKOVY
během odpoledne vyhlášení divácké soutěže
elegance auto-moto-veteránů 
a celoroční soutěže Lázeňské prameny

15.00 – 17.00 / Galerie de Lara 
KAREL VOTIPKA – ŠPERKY
výstava za účasti autora, který poví vše o kamenech vzác-
ných i obyčejných  

17.00 / Toulovcovo náměstí

JANANAS
nebojácná kapela mixující různé hudební styly vás odzbrojí ná-
paditými a vtipnými texty

18.00 / Toulovcovo náměstí
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ
LÁZEŇSKÝ KLOBOUK, KOSTÝM A LÁZEŇSKÝ PÁR
(uzávěrka soutěže v 16.00)

19.00 / Toulovcovo náměstí

ŽLUTÝ PES
legendární kapela v čele s frontmanem Ondřejem Hejmou

21.00 / Toulovcovo náměstí

CIRKUS PROBLEM
jedna z nejvyhledávanějších kapel české klubové a festivalové
scény předvede svůj hudební cirkus

21.00 – 1.00 / zámecká jízdárna a pivovar

LÁZEŇSKÁ SWINGOVÁ TANČÍRNA
taneční škola Swing Busters a swingová kapela AppenDixie
roztančí zaručeně každého

22.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA CHRÁMU

22.00 / Music Club Kotelna
LÁZEŇSKÁ AFTERPÁRTY
DJs Negr + Magdi-da 

STŘEDA 26. DUBNA

19.00 / literární kavárna Na sklípku
KNIŽNÍ ČTVRTEK VE STŘEDU NA TÉMA „NITĚ“

19.30 / Smetanův dům
552. LITOMYŠLSKÝ HUDEBNÍ VEČER 
– LITOMYŠLSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
na dalším LHV zazní klavírní koncert č. 5 Es dur „Císařský“ Lud-
wiga van Beethovena, op. 73, Symfonie č. 8 G dur „Anglická“,
op. 8 Antonína Dvořáka

ČTVRTEK 27. DUBNA

17.00 – 20.00 / dům U Rytířů
VEČERY S GALERIÍ
ze společnosti Váchalových exlibris se můžete těšit na vý-
stavě „Ten, kdo kněhoznačky pilně sbírá...”. Od 17.30 komento-
vaná prohlídka s Romanem Vosičkou

19.00 / Smetanův dům
POPRASK NA LAGUNĚ
temperament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování –
to vše ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie v podání Stu-
dia DVA Praha. V hlavních rolích Eva Holubová, Bohumil Klepl,
Jana Krausová a další

PÁTEK 28. DUBNA 

18.00 / Smetanův dům
ONDŘEJ RUML A MATĚJ BENKO QUINTET
písničky Ježka, Voskovce a Wericha a mnohé další v podání 
výjimečných hudebníků 

20.00 / Music Club Kotelna
THOM ARTWAY
„český písničkář” a výrazný objev loňského roku

SOBOTA 29. DUBNA

od 10.00

KOLONÁDA OŽÍVÁ
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 • drze swingující uskupení Alotrio
• tancující pes Koky • krajta Ernestýna • kozlíci Ron a Jack •
osel Lojza • taneční skupina Amapola Tribe • Lázeňské du-
chovní smyčcové kvarteto • zpěvačka a klavíristka Petra Boš-
tíková • lázeňské občerstvení • soutěž Lázeňské prameny •
lázeňské lavičky a další… 

10.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
DO VŠECH KOUTŮ NÁVRŠÍ
prohlídka revitalizovaných budov na zámeckém návrší a míst,
kam běžný turista nesmí

10.00 – 10.10 / Městská obrazárna – II. patro zámku
10 MINUT S…VÁCHALOVÝCH SATYREM A NYMFOU
divadelně-výtvarná performance s následnou prohlídkou ex-
pozice. Co se můžete dozvědět o jednom obrazu za deset
minut? S T. Jirouškovou a dvojicí divadelníků prožijete umění
jinak! 

10.00 – 16.00 / Toulovcovo náměstí – za kostelem

FOTOATELIÉR HRG NA ULICI
nechte si udělat obrázek a soutěžte o nejkrásnější lázeňský
klobouk, kostým a lázeňský pár 

10.00 – 17.00 / zámecké infocentrum
DÍLNA PRO MALÉ (I VELKÉ)
LÁZEŇSKÉ ŠVIHÁKY A DÁMIČKY

10.00 – 17.00 / první zámecké nádvoří
LEHÁTKOVÁ VYHLÍDKA 
užijte si stylový výhled na renesanční památku UNESCO 
s dalekohledem a sklenkou vína 

Ozvěnu festivalu
Otvírání lázeňské
sezóny v Třeboni
přináší Česká
inspirace


