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24.— 28. 4. 2019

NEDĚLE 28. DUBNA

10.00 –15.00 / zámecký park

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

15.00 / druhé zámecké nádvoří
SYXTET ZPÍVÁ K VÝROČÍ ZÁPISU NA SEZNAM UNESCO  
vokální xtet zazpívá k 20. výročí zápisu zámeckého areálu na
Seznam UNESCO skladby swingové, jazzové i populární hudby  

“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. 

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!

• Expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti
v muzeu

• Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit - 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  
• Městská galerie Litomyšl v domě U Rytířů - výstava

Zdenka Olivová - Ohlédnutí
• Městská obrazárna – 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

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

• Otevírací doby naleznete na www.litomysl.cz
• 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 se koná pod záštitou
starosty Litomyšle Daniela Brýdla, místostarosty Radomila
Kašpara, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického,
náměstka hejtmana a senátora Michala Kortyše a René Živného,
člena Rady Pardubického kraje.  

• Otcové zakladatelé Lázní ducha: Ladislav Horáček, Miroslav Brýdl
a Jaroslav Vencl

• Změna programu vyhrazena! 

LÁZNĚ
LITOMYŠL
LÉČÍ
LASKAVOU
LEGRACÍ!

T.



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

10.00 – 17.00 / Zámecká scéna na prvním zámeckém nádvoří

ZÁMECKÁ SCÉNA 
na čepu Bedřichova 11, na grilu pivní speciality, na pódiu
kapely z našeho regionu

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

10.30 / Městská obrazárna na zámku
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MĚSTSKÉ OBRAZÁRNY
komentovaná prohlídka výstavou se sklenkou vína

11.30 – 17.00 / Městská obrazárna na zámku 
MALOVÁNÍ MEZI OBRAZY
Postavte se ke stojanu s paletou barev a nechte se inspirovat
díly našich předních výtvarných umělců 19. a 20. století!

12.30 / zámecký pivovar  

RAJSKÉ LÁZNĚ LUCIE SUCHÉ  
vernisáž výstavy 

13.40 / lázeňská kolonáda
PRŮJEZD AUTO–MOTO VETERÁNŮ KOLONÁDOU 

14.00 / Zámecká scéna na prvním zámeckém nádvoří

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
8. LITOMYŠLSKÉ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 
moderuje Václav Žmolík, hraje Stanley’s Dixie Street Band 

14.15 / ze zámeckého návrší na Toulovcovo náměstí
PRŮVOD KOLONÁDOU 

15.00 / první zámecké nádvoří
PŘEDTANČENÍ PŘED TANČÍRNOU 
škola swingu s taneční skupinou Swing Busters 

15.00 / Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí
BEE BAND JIHLAVA  
během odpoledne vyhlášení divácké soutěže elegance auto–
moto–veteránů a celoroční soutěže Lázeňské prameny

16.00 – 24.00 / Scéna U Černého orla

VERTIGO, TYGROO, MINUS123MINUT
Vrcholem večera bude společný jam session všech hudebníků.

17.00 / Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí

BRASS AVENUE   
Dechový showband, který se svými covery světových hitů
roztančí každého! 

18.00 / Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí
Vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější lázeňský
klobouk, kostým a lázeňský pár (uzávěrka soutěže v 16.00)

19.00 / Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí

MŇÁGA A ŽĎORP 
legenda české hudební scény, která zní stále stejně syrově,
ale stále baví…    

20.00 – 1.00 / zámecká jízdárna a pivovar

LÁZEŇSKÁ SWINGOVÁ TANČÍRNA 
taneční škola Swing Busters a Kateřina Steinerová & Her
Swing Boys

21.00 / Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí

CIRCUS PROBLEM 
Chytlavé melodie balkánského disca vás rozhodně zahřejí
i koncem dubna.

22.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA CHRÁMU 

22.00 / Music Club Kotelna
LÁZEŇSKÁ AFTERPÁRTY 

STŘEDA 24. DUBNA

19.00 / literární kavárna Na sklípku
KNIŽNÍ ČTVRTEK VE STŘEDU

19.00 / Smetanův dům
JARNÍ KONCERT S EVOU A VAŠKEM
Koncert Dechového orchestru Smetanova domu s hosty

ČTVRTEK 25. DUBNA

17.00 – 20.00 / Městská galerie v domě U Rytířů
VEČER S GALERIÍ 
– VIOLONCELLISTKA DOROTA BAROVÁ 
V rámci výstavy Zdenky Olivové „Ohlédnutí“ vystoupí violon-
cellistka hostující v kapele Anety Langerové, členka Tara Fuki
či Kuzmic Orchestra.

18.30 / Zámecká jízdárna 

DASHA & PAJKY PAJK
Hotel Aplaus zve na zahajovací koncert 8. litomyšlské lázeňské
sezóny spojený s welcome drinkem, předáním kanapek
a občerstvením formou finger foodu po skončení koncertu.     

PÁTEK 26. DUBNA 

16.00 / Terasy Regionálního muzea v Litomyšli
LITOMYŠL ŠKOLSKÁ II
Architektonická procházka s historiky umění zaměřená na
školní budovy

19.00 / Smetanův dům
BLANÍK – DIVADLO JÁRY CIMRMANA 
jevištní podoba českého mýtu

20.00 / Music Club Kotelna

STO ZVÍŘAT  
jedna z největších stálic na tuzemské ska scéně

21.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA CHRÁMU

SOBOTA 27. DUBNA

od 10.00

KOLONÁDA OŽÍVÁ
Veterán klub Litomyšl • Četnická pátrací stanice Pardubice •
Otužilci z Cakle • Kuličková dráha • Spolek českých kolařů
cestovatelů Vysoké Mýto • harmonikář Pepíček Čečil • Lito-
myšlský ski klub • 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 pra-
meny • projekt Najdi – přečti – předej • lázeňské lavičky a další…

10.00 – 18.00 / nejen Růžová ulička

LÁZEŇSKÁ DESIGN ZÓNA  
Lázně ducha Litomyšl se spojily se slavným MINT Marketem!
Díky tomu vznikne design zóna, kterou nesmíte minout!  

10.00 – 18.00 / park u Smetanova domu
a dětské hřiště na Vodních valech

SMETANOVA DĚTSKÁ SCÉNA 
Své Varieté předvedou Rostislav a Anna Novákovi a jejich Malé
divadélko Praha • Pohádky Červená Karkulka, Kašpárek
a krokodýl a Plechové pohádky zahraje Divadlo Bořivo •
Hudební program obstará kapela Kůzle HuSou • Hry, soutěže
a další aktivity z kuchyně Střediska volného času Litomyšl •
možná bude i prvorepublikový kolotoč!  

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 / Zámecká scéna na prvním zámeckém nádvoří 
LEHÁTKOVÁ VYHLÍDKA 
užijte si stylový výhled na renesanční památku UNESCO
s dalekohledem a sklenkou vína

Zkuste se vrátit na začátek
20. století a v šatech po ba-
bičce či dědečkovi pojďte
korzovat lázeňskou koloná-
dou. Vítány jsou také vy-
cházkové hole, paraplíčka,
vějíře…


