
Zájemci o tento druh pramenů budou moci až 
do konce roku 2020 navštěvovat restaurace 
a za konzumaci speciálně pro lázeňské hosty 
připravených nápojů či pokrmů sbírat razítka 
do svých hracích karet. Hrací kartu si můžete 
stáhnout i na www.lazneducha.cz či www.li-
tomysl.cz.  
Pro zařazení do slosování budete potřebovat 
minimálně 5 razítek z 30 uvedených litomyšl-
ských pramenných míst. Objednáte-li si na 
daném  místě  speciálně  pro  vás  připravený 
lázeňský nápoj či pokrm, získáte razítko do 
hrací karty. Po splnění podmínky nám vyplně-
nou  hrací  kartu  zašlete  mailem  na  adresu 
lazneducha@litomysl.cz, kartu můžete doru-
čit  i  poštou  nebo  osobně  na  adresu  Město 
Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu, 
Bří Šťastných 1000, Litomyšl.  
Do losování o hodnotné ceny budou zařazení 
ti, kteří zašlo správně vyplněnou hrací kartu 
nejpozději do 31. prosince 2020. Losovat se 
bude z těchto soutěžících a zcela výjimečně 
i z těch, kteří hrací kartu poslali do 31. pro-
since 2019. Jedinou podmínkou je, aby soutě-
žící ochutnal minimálně 5 gurmánských 
pramenů. Vítězové budou odměněni hodnot-
nými cenami poslední dubnovou sobotu 2021 
v rámci Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny. 
Výherci budou o výhře informováni minimálně 
15 dní před konáním akce.  

K lázním patří neodmyslitelně i léčivé pra-
meny. Takovým pramenem však nemusí 
být jenom voda z termálního zdroje, duši 
léčí především pozitivní energie, zklidnění, 
pozapomenutí na starosti a dobrá nálada. 
Někdy pomůže i dobré jídlo a pití. Zvláštní 
skupinou litomyšlských lázeňských pra-
menů jsou právě prameny gurmánské. 

Soutěž Lázeňské prameny 
pokračuje i v roce 2020!



 1. Pramen Zdeňka Kopala 
Bobo Cafe – čerstvě presovaná šťáva 

     s mladým ječmenem a zákuskem 
     Andělská roláda 
 2. Pramen Terézy Novákové 

Restaurace a Minipivovar  
     Veselka – Litomyšlské pivo 
 3. Klášterní pramen 

Restaurace Pod Klášterem 
     – kvasnicové pivo Erdinger  
     z německého rodinného pivovaru 
 4. Pramen pomoci a Pokory 
     Vinotéka a vinárna U Mydláře  
     –  kdo André či Cabernet pije,  
     ten zdravěji žije 
 5. Pramen Bedřicha Smetany 

Zámecké sklepení  
     – víno Chateau Litomyšl 
 6. Kávový pramen 

Kavárna Mandala  
     – espresso a sladká tečka 
  7. Pramen Josefa Váchala 

Literární kavárna Na Sklípku 
     – pivo Pilsner Urquell 
 8. Muzejní pramen 

Bůůů Café – sladké palačinky  
     nebo vafle 
 9. Pramen M. D. Rettigové 

Chocco Caffé – horká  
     čokoláda (53%) se šlehačkou 
10. Pramen starýho Brýdla   
     Hotel Aplaus – Restaurace Bohém  
     – 70 g Uzený hovězí jazyk,  
     perníková omáčka, bramborové noky 
11. Prokešův pramen 

Antik Hotel Sofia 
Košer slivovice nebo bulharská vínovice 
– rakija, oboje s vtipem pro tento den 

12. Kafe – pro mysl blahodárný pramen 
     Kafemysl – letní pramen: osvěžující 

Coffee & Tonic, zimní pramen: 
     Irská káva pro zahřátí 
13. Pramen Boženy Němcové 

Hotel Zlatá Hvězda – lahodný osvěžu-
jící nápoj se šumivým vínem, lesními 
plody a kapkou bylinkového aperitivu 

14. Pramen rektora Stříteského 
Klášterní sklípek – Aperolspritz  

     – tradiční koktejl Prosecca a Aperolu 
podle původní italské receptury 

15. Pramen Josefa Portmana 
Portmoneum – Museum  

     Josefa Váchala – lahodný  
     alkoholický Elixír lázní ducha 
16. Podzemní Jiráskův pramen mládí 
     – Underground Restaurant – vychla-

zené pivo Kozel 11° či Radegast 12° 
a pizza, burger, salát, hotová jídla 

17. Pramen Vratislava z Pernštejna 
     – Kavárna u Vratislava – osvěžující 

pivní speciál Staropramen Extra 
     chmelená 12° pro pány, lahodný 
     míchaný nápoj „Kozičky“ pro dámy  
18. Pramen hraběnky Marie Manrique 

de Lara y Mendoza 
     – Alternativní restaurace Rettigovka 

– lahodná káva či chutná polévka 
19. Pramen piaristů 

Vinotéka U Martina – pohárek vína 
     na zahřátí i k osvěžení 
20. Pramen Bohdana Kopeckého 

Sýrárna Eduška – delikatesy 
21. Tankový pramen 

Restaurace a Café U Medvěda 
     – nejčerstvější pivo přímo z pivovaru 

Pilsner Urquell 

22. Pramen Ovocňák 
Bambino Caffé – 100% ovocný mošt 
v létě s ledem a v zimě horký se skořicí 

23. Havranův pramen 
HAVRAN café steak bar  

     – HUGO – osvěžující a lehký alkoholický 
drink, který zpříjemní váš den 

24. Ropkův pramen 
Pražírna kávy Caffe Delizia 

     – espresso z čerstvé kávy  
     s griliášovou trubičkou 
25. Řezaný pramen Bludičky 

Restaurace Bludička  
     – s láskou točené řezané pivo Bernard 
26. Lobkowiczký pramen 

Restaurace Šnyt na sídlišti  
     – český ležák bez kompromisu 
27. Londýnský vánek  

Bar Galerie Garáž – speciální lázeňský 
koktejl namíchaný z ginu a tajného 
mixu džusů 

28. Pramen pod věží 
Beef Burger Litomyšl 

     – hovězí cheeseburger 
29. Pramen Olbrama Zoubka 

Městská galerie Litomyšl  
     – slivovice 
30. Pramen Nevinný střik 

Vinotéka v Růžovce 
     – prosecco 

Hrací karta Lázeňské prameny Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a  o  volném pohybu těchto 
údajů a  o  zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a to pouze za úče-
lem vyhodnocení soutěže „Lázeňské prameny“. Po ukončení 
soutěže budou veškeré osobní údaje vymazány.
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