
zbavte se roušek, dejte si doušek!
stát ve frontě! Využijte toho, že zástupy
těch nejpotřebnějších buď o existenci
jediných lázní ducha na světě nevědí,
nebo si prostě neuvědomují, jak řádně
by se měly napít!
Mezi lékaři celostní medicíny je známo,
že není-li duch spokojen doma, projeví
se psychosoma.
Chraňte se tedy úpadku ducha a před-
cházejte tím tělesným tragédiím. Pe-
čujte o svou duši. Zúčastněte se našich
ozdravných procedur!

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!
V sobotu 30. dubna ve 14.00 proběhne
na I. zámeckém nádvoří zahájení 11. li-
tomyšlské lázeňské sezóny. V čele prů-
vodu, který se vydá z hory Olivetské
na kolonádu, zahraje Stanley's Dixie
Street Band. Na hlavním podiu na Tou-
lovcově náměstí se postupně vystří-
dají: swingová a jazzová kapela
AppenDixie, Tomáš Matonoha a přá-
telé, Sto zvířat a Brass Avenue. Odpo-
ledne bude probíhat celá řada soutěží
– např. o nejkrásnější lázeňský pár, klo-
bouk nebo kostým. Vyhlášen bude
i nejkrásnější auto-moto veterán.
Celou slavnost tradičně moderuje lá-
zeňský švihák Václav Žmolík.

VAROVÁNÍ REDAKCE: Nečtěte za deště a ve sprše. Příliš mnoho vody může zásadně ovlivnit podobu i význam sdělení. 
V extrémních případech může dojít k zavodnění organismu či k utonutí.

PO HUBENÝCH LETECH 
PŘICHÁZEJÍ TLUSTÉ ROKY! 
Duševní strava zleva i zprava - za kaž-
dým rohem kultura mává! Po době
půstu zas začíná umění hodokvas! 
Nakrmte svou vyhladovělou duši a za-
pomeňte na chvíli na nemoci těla
i těžkosti krutého materiálního světa.
Dopřejte tělu, ať se baví věcmi přízem-
ními, a duši nechte, ať nerušeně nasává
z pramenů geniálních. 
Výjimečně silný pramen ducha slav-
ných rodáků a osob spjatých s Lito-
myšlí stále nekontrolovatelně tryská
ze spár litomyšlského dláždění. Dejte
si honem doušek, než budete muset

Vážení lázeňští hosté,
vítejte v lázních ducha!

Nejvíce se nudí
lidé duchem chudí!Otcové zakladatelé

Na fotografii otcové zakladatelé
Miroslav Brýdl, Jaroslav Vencl a La-
dislav Horáček před dvanácti 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 málem
stala přidruženým členem Sdružení
lázeňských míst. Vivat!

Smetanova dětská scéna 
budiž hojně navštívena!

Stranou lázeňského dění nezůstane ani
to nejmenší pokolení! Dětem vyme-
zené území, velké jak pro sto slonů,
najdete v okolí Smetanova domu!
Na parketu, i když nízko, předvedou

vám Minidisco. Koncert snů obstarají
Only Two!  
O půl čtvrté ta vaše robátka čeká bezva
Indiánská pohádka. A v přilehlém
parku kdes vznikne pohádkový les.

Kdeže! Nepůjdeme do školy! Čekají
nás zábavné interaktivní úkoly! Stále
více také letí takzvané unavovadlo
dětí. Věřte, že velmi pomáhá kuličková
dráha, Kozí taxi i kolotoč řezbáře Ma-
těje. 
Jen pro unavené rodiče zde nic není –
snad užijí si lehátkovou vyhlídku a ce-
lodenní občerstvení! 

NABÍDKU PRO DĚTI ZAVRŠÍ PRO-
GRAMY NA ZÁMECKÉM NÁVRŠÍ!
A co tam nabízíme vám? 
Školu rytířů a dvorních dam, bludiště
historií zámku, interaktivní expozice
Račte vstoupit, Proč bychom se netě-
šili, Muzicírování s Bedříškem a samo-
zřejmě vyhlídku Vzhůru k andělům.
Mapku s hádankami a úkoly, která vás
celým návrším provede, dostanete
v chrámu Nalezení sv. Kříže.

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 klo-
bouk, kostým a lázeňský pár. Vaše chuť
krásně (b)láznit a užívat si atmosféru
první republiky. Několik z vás za tuto
snahu odměníme. 
A o co hrajeme?
Například o lahve vína a medoviny,
o lázeňské dorty a poukázky na konzu-
maci v mnoha litomyšlských hospo-
dách a restauracích, o volňásky na
Smetanovu Litomyšl, na prohlídku
zámku, regionálního muzea či Rod-
ného bytu Bedřicha Smetany. Vyhrát
můžete i řadu překrásných a hodnot-
ných knih, pruhované lázeňské triko či
poukázky v hodnotě tisíc korun na
odběr zboží v Litexu. 
A co máte udělat pro výhru?
Je to prosté – navštivte do 15.00 hodin
Fotoateliér HRG na lázeňské kolonádě
za kostelem, nechte si udělat obrázek
a poté si už jen držte palce. Komise
vybere v každé kategorii 3 výherce.
Vyhlášení a předání cen proběhne

v sobotu 30. dubna od 18.30 hodin na
Toulovcově náměstí.
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 vyvěsíme na facebooku
lázní ducha všechny soutěžní obrázky
a do konce května vás necháme lajko-
vat. Muž či žena na fotografii s nejvyš-
ším počtem lajků bude vyhlášena
králem či královnou Lázní ducha 2022
a získá řadu hodnotných cen.   

Oáza klidu vprostřed lázeňského dění,
váš prostor k odpočinku i zamyšlení.
Stylová čítárna s nabídkou kvalitní lá-
zeňské literatury potěší duši, zažene
smutky, zabije chmury! 
Literární lázeň, k tomu šálek kávy či
sklenka vína, dětská čítárna s komiksy
a deskovými hrami – vše připravila
královna mezi městskými knihovnami!
Radniční dvorek na Smetanově ná-
městí, sobota 13.00 – 17.00

LÁZEŇSKÝ OBĚŽNÍK
Při příležitosti zahájení 11. lázeňské sezóny v Litomyšli 2022  zdarma  

Kdo’s bez bázně a hany, 
vlez v literární vany!

Veterán klub Litomyšl zve v sobotu
30. dubna od 10.00 všechny lázeňské
hosty k prohlídce výstavy historických
vozidel na zámeckém návrší. K vidění
jsou mnohé skvosty československé
i zahraniční předválečné a válečné vý-

roby. Každý host se může svým hlasem
zúčastnit soutěže elegance historic-
kých 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.veteran-
klublitomysl.cz. Vyplněné  lístky,
prosím, odevzdejte v lázeňském infor-
mačním stánku na Toulovcově ná-
městí. Vámi zvolená nejkrásnější
vozidla budou vyhlášena v 15.00
na pódiu na Toulovcově náměstí.
Všechna vozidla si můžete prohléd-
nout také při jejich spanilé jízdě lázeň-
skou kolonádou ve 13.40. 
Veterán klub Litomyšl přeje všem hos-
tům krásný zážitek z otvírání jede-
nácté lázeňské sezóny v Litomyšli.     

Výstava historických vozidel se soutěží
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Vřele doporučujeme lázně ducha navštíviti též na www.lazneducha.cz

partneři  akce

Krátce:

Inzerce
Vyměním kompletní vydání M. Prou-
sta „Hledání ztraceného času“ za ku-
kačkové hodiny. Zn. Spěchá. Irena
Dochvilná, Časy.
Nabízím levně duchovní cvičení
„V rytme s Kristom“. Mir. Černý, Pekla.
Vyměním tři a půl kusu bezdušové
pneumatiky nejlépe za 4 ks pneuma-
tiky s duší, značka ani rozměr nerozho-
duje. Jana Píchalová, Praskačka.

Malíř Zbyněk Hanko, 
nikdy nemá manko
Na vernisáž Zbyňka Hanka 
dorazila celá banka. 
Švédka, Dánka, všichni čumí, 
jak ten chlap malovat umí!
...jen jeho manželka nedostane nic, 
část z prodeje obrazů dá Lékařům bez hranic!
Zbyněk Hanko z Mint Marketu, 
prodal by i tvoji tetu!

Vernisáž výstavy obrazů spojená 
s nezřízenou ochutnávkou vín a koncertem. 
Vinotéka U Mydláře, pátek, od 17.00

Vyzkoušejte si kolorování
fotografií!
Výtvarnou dílnu, v níž ze „starého dělá
se nové“ – navštivte na výstavě fotek
Olgy Stráníkové. 

Černobílé snímky oživte barvou dnes
technikou starou jak pes! Fialové ruce,
fotbal na antuce – svět může být velmi
pestrý, proto bratři vemte sestry
a pojďte to vyzkoušet.
Víte, že kolorování fotografií si dal pa-
tentovat takřka na chlup před 167 lety,
2. května roku 1855, Jean Garnier? To
byli dnové! Stejného roku koupili
v dražbě litomyšlský zámek Thurn-
Taxisové. A traduje se také, že ne úplně
vždycky býval takhle nudně mono-
chromatický!

Městská galerie – dům U Rytířů, 
sobota 9.30 – 12.00

• Litomyšl opět slaví prvenství
v oboru architektura! Právě bu-
dovaný nový nadchod je totiž je-
dinou tzv. „otevřenou stavbou“
v republice. „Jedná se o zcela
nový přístup k územnímu roz-
voji. Sofistikovaný projekt nad-
chodu totiž počítá s tím, že
stavba i po dokončení může po-
kračovat. V případě, že by se jed-
noho dne opět náhle zlepšila
ekonomická situace, umožňuje
projekt prodloužení tubusu
lávky až na Záhradí, což by oby-
vatelům této čtvrti zajistilo po-
dobný komfort, kterého požívají
lidé na podsíních,“ vysvětlil
Oběžníku D. Okoupil z odboru
územního rozvoje, plánování
a investic litomyšlské radnice.
• Litomyšlské nutrie po několik
měsíců nepozorovaně tunelo-
valy banku Na Bělidlech!
„Značná část vložené hotovosti
byla znehodnocena – rozhlo-
dána a vomočena,“ uvedla
mluvčí bankovního domu Jar-
mila Lakomá a potvrdila, že
instituce bude peníze vymáhat
po majiteli. Důvody zjišťujeme.
Otazník také visí nad tím, proč
hlodavci škodu napáchali? Ne-
stálo by za to vydat se cestou
polské Vratislavy, kde již řadu
let mají trpaslíci svůj vchod
do banky i bankomat?

• Litomyšl ve spolupráci s minis-
terstvem obrany uvažuje o lah-
vování a následném vývozu
pramene ducha do zahraničí.
„Když se podíváte na zahraniční
rubriky novin, vidíte, jak moc je
to potřeba. V těžkých dobách je
třeba pomáhat – nesmíme však
zapomínat ani na prevenci. Cena
za doušek z pramene ducha se
bude odvíjet od výše IQ – tzn.
čím větší blbec, tím výhodnější
kauf,“ prozradil Oběžníku tajný
zdroj ze spodních pater litomyšl-
ské radnice.

Anna K. zahraje
v domě Bedřicha S.
Zpěvačka Anna K. se svou kapelou vy-
stoupí v pátek od 19.00 ve Smetanově
domě! Po velkém úspěchu prvního
akustického tour a druhého akustic-
kého tour přichází třetí akustické tour!
„Naše akustické turné v minulých le-
tech mělo takový úspěch, že jsme se
rozhodli ho zopakovat potřetí i letos,“
potvrdila Oběžníku Anna K. Některé
skladby zazní v oblíbené aranži ame-
rického producenta Stevena Walshe,
který podobným způsobem upravil
i největší hity anglické kapely Erasure
pro jejich album Union Street a ná-
sledné akustické turné. Ostatní reper-
toár předělala do akustické podoby

Anna K. na zkouškách společně se svou
koncertní kapelou. 
Smetanův dům, pátek 19.00

Fotografie z minulých ročníků Lázní
ducha, hesla z průvodů, články z Lázeň-
ských oběžníků. Toto vše, doplněno
o nelehké roky 2020 a 2021, najdete
v místech mezi Mariánskou ulicí a Regi-
onálním muzeem v Litomyšli, hned
vedle zmrzliny U Fiška. K vidění zde

budou také fotografie vítězů soutěže
o nejkrásnější lázeňský kostým, klobouk
či lázeňský pár. Pokud návštěvu výstavy
nestihnete v době zahájení, nevadí. Lá-
zeňská zóna zde vydrží déle než po dobu
posledního dubnového víkendu.

Člověk velkodušný
má vyhlídky slušný!

výstava
LITOMYŠL LÁZEŇSKÁ

Hlavní partner Partneři

www.lazneducha.cz

lazneducha

#lazneducha

Když nasál ducha z našeho pramena,
přestal žít životem hloupého vemena.
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pro gr am
Pátek 29. dubna 
17.00 Zbyněk Hanko – vernisáž výstavy obrazů, koncert skupiny Monika & Karol a „neřízená ochutnávka 

vín“ (Vinotéka U Mydláře)
17.00 Mincovní poklad z Vysoké – vernisáž výstavy (Regionální muzeum v Litomyšli)
19.00 Anna K. – Turné Akusticky 2022, největší hity Anny K. v akustické podobě (Smetanův dům)
20.00 Ventolin + Johuš Matuš – koncert s prvky electra, raného acid house, punku a techna. Afterpárty 

DJ Hech (umerkura.cz Pardubice) poctivá porce housu, funku a disca z gramofonů (MC Kotelna)
21.00 Noční komentovaná prohlídka chrámu (chrám Nalezení sv. Kříže)

Sobota 30. dubna
od 10.00 KOLONÁDA OŽÍVÁ
Veterán klub Litomyšl – Četnická pátrací stanice Pardubice – pouliční divadlo Paleťáci – žongléři a akrobaté –
Otužilci z České Třebové – Jan Kalina kreslí rychloportréty – Václav Boštík a kamarádi – Petra Boštíková Piano
Bar – kuličková dráha – Spolek českých kolařů cestovatelů Vysoké Mýto – výstava dobových kočárků – Sbor
paní a dívek – Sbor Vlastimil – krajta Ernestýna – „krojované párečky“ z Příluky – taneční skupina Amapola
Tribe – Lázeňské duchovní smyčcové kvarteto – Becher zóna – lázeňské občerstvení – soutěž Lázeňské prameny
– projekt Najdi – přečti – předej – lázeňské lavičky a další… 

9.30 – 12.00 Výtvarná dílna: Kolorování fotografií. Vyzkoušejte starou techniku a proměňte černobílé 
v barevné! V prostředí výstavy fotografií Olgy Stráníkové (Městská galerie Litomyšl)

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 vznikne design zóna, kterou nesmíte minout! (Šantovo náměstí a Růžová ulička)

10.00 – 17.00 Lehátková vyhlídka – Užijte si stylový výhled na renesanční památku UNESCO, hudební
doprovod: Sbor paní a dívek, Vlastimil – začátek vystoupení v 11.00. (druhé zámecké nádvoří)

10.00 – 18.00 Smetanova dětská scéna – minidisco s Mitrixem z Proseče roztančí i vaše dětičky, kapela Only
Two, Indiánská pohádka od divadla eMILLIon (15.30), výprava do pohádkového lesa a zábavné
interaktivní úkoly pro malé i velké, lehátková vyhlídka, héliové balónky s kamarádem Nosálem
červeným, malování na obličej, „Unavovadlo“ dětí – kuličková dráha, kolotoč řezbáře
Matěje, Kozí taxi, občerstvení po celý den… 
(park u Smetanova domu a dětské hřiště na Vodních valech)

10.00 – 19.00 Sluneční lázně na terasách – hudební doprovod: 11.00 Big band ZUŠ Litomyšl, 
13.00 Big band ZUŠ Vysoké Mýto (Regionální muzeum v Litomyšli)

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

13.00 – 17.00 Bez bázně vstupte do literární lázně – stylová čítárna s nabídkou kvalitní lázeňské literatury
ke čtení, k tomu šálek kávy či sklenka vína, dětská čítárna s komiksy a deskovkami
(Radniční dvorek na Smetanově náměstí – Městská knihovna Litomyšl)

13.00 Otužilci Česká Třebová v sudu u muzea (Regionální muzeum v Litomyšli)
13.40 Průjezd auto-moto veteránů kolonádou (lázeňská kolonáda)
13.30 – 18.00 Po kalíšku s Litomankou – odpoledne s dechovkami Litomankou a Dolnovankou, soutěž 

o nejlepší domácí pálenku. Buchty s sebou. (zahrádka restaurace Lidový dům)
14.00 Slavnostní zahájení litomyšlské lázeňské sezóny – zahraje Stanley's Dixie Street Band, 

moderuje Václav Žmolík (Zámecká scéna na prvním zámeckém nádvoří)
14.15 Průvod kolonádou (ze zámeckého návrší na Toulovcovo náměstí)
14.30 – 18.00 Tančírna u hubaté Anky – stylový bar s hubatou obsluhou, soutěže pro dospělé, živá hudba,

taneční lekce (v 15.00, 16.00 a 17.00). Tančí Swing Busters. Bedřichova 11° a další litomyšlské
pivní speciály přímo před bývalým pivovarem rodiny Smetanových 
(Zámecká scéna na prvním zámeckém nádvoří)

15.00 AppenDixie – swingová a jazzová kapela s lehkým nádechem šílenství během odpoledne 
vyhlášení divácké soutěže elegance auto-moto veteránů a celoroční soutěže Lázeňské prameny
(Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí) 

17.00 Tomáš Matonoha & přátelé – vtipy, scénky, historky a písničky 
(Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí)

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

19.00 Sto zvířat – koncert jedné z největších stálic na tuzemské ska scéně 
(Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí)

21.00 Brass Avenue – Dechový showband, který svými covery světových hitů roztančí každého! 
(Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí)

21.00 Noční komentovaná prohlídka chrámu (chrám Nalezení sv. Kříže)
22.00 Lázeňská afterpárty (Music Club Kotelna)

Neděle 1. května 
10.00 – 15.00 Snídaně v trávě – Přijďte na stylový lázeňský brunch - občerstvení zajištěno, kytaru, deku a děti

s sebou! (zámecký park)
10.00 – 18.00 probuZENí jógou – 9 rozmanitých lekcí jógy, bohatý doprovodný program, občerstvení 

(zámecký pivovar)

Víkendový program
• Prohlídky zámecké věže Litomyšl – památky UNESCO • Expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v re-
gionálním muzeu • Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře – výstava pro celou rodinu,
regionální muzeum • Mincovní poklad z Vysoké – výstava o nedávném nálezu, regionální muzeum • Václav
Girsa – Zloděj dřeva – výstava v Galerii Miroslava Kubíka • Jana Kolářová: Puls bytí – výstava v Zámeckém
pivovaru • Jindřich Pevný: 60 – výstava v Galerii Antik Hotel Sofia • Rodný byt Bedřicha Smetany s interaktivním
programem pro děti • Litomyšlení – dětský program na zámeckém návrší • Andělé na návrší – expozice na em-
porách chrámu Nalezení sv. Kříže • Zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka a Srdcem pro Václava Havla
• Andělská vyhlídka - z mezivěží chrámu Nalezení sv. Kříže • Muzeum domečků, panenek a hraček • INTI/EMNO
– výstava fotografií Olgy Stráníkové v Městské galerii Litomyšl v domě U Rytířů • Portmoneum – Museum
Josefa Váchala s nástěnnými malbami a multimediální expozicí a výstavou Oldřicha Hamera: Recyklace, pocta
J. Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění 

Změna programu vyhrazena. 

Portmoneum, které najdete v nenápad-
ném domečku na Záhradí, je bez po-
chyby jedním z nejzajímavějších míst
v Litomyšli. Ve dvacátých letech minu-
lého století zde vyzdobil umělec Josef
Váchal svými nástěnnými malbami zdi
a stropy dvou místností a vybavil je
vlastnoručně vyřezávaným nábytkem. 
O sto let později, v roce 2020, proběhla

v objektu nákladná a zdařilá rekon-
strukce, kterou však kvůli omezení
kulturních akcí mnoho lidí nezazna-
menalo. V podkroví muzea je od té
doby trvale umístěn videomapping
„Josef Váchal – kumštýř boha i ďábla“,
který retrospektivně popisuje umělcův
život od smrti až po narození. 
Přijďte se podívat!

Výstava kočárků, výrobky z korálků! 
Čím asi jezdili naši malí pradědové?
Možná nám odpoví sbírka historic-
kých kočárků Renáty Glänznerové!
Některá srdce budou možná plesat, až
spatří obývák roku 1970. K vidění však
bude jakbysmet salon z roku 1900.
A pro ty, co nevidí nic na dálku, připra-
veno je tvoření věcí z korálků!
Lázeňská kolonáda, sobota

Krásný život pozemský,
když zas teče plzeňský!

Portmoneum má „nový“
videomapping v podkroví

Kdekdo má svůj rituál, 
my máme i vizuál!
Asi den cesty od Jimramova vypíná se 
v jednom údolí staroslavná krasavice,
okresní město L. Je to město neobyčejně
kulturní a lázeňské. Bohužel tamější
lázně vyhledávány jsou jen domorodci.
A také vodu tam nikdo nepije.
Těmito slovy popisuje Litomyšl roku
1924 malíř, dřevorytec a spisovatel
Josef Váchal ve svém díle „Krvavý
román“. V letošním roce se „Město L.“
stalo oficiální značkou Litomyšle. Právě
písmeno L je totiž základem nového vi-
zuální stylu, který již město reprezen-
tuje v oficiálních materiálech. Jeho
autorem, který v soutěži předstihl sedm
konkurenčních návrhů, se stal grafik
litomyšlské tiskárny H.R.G. Tento výkon
nadlidský spáchal Jirka Mělnický!

Doplňovačka

Lito- jako kámen,
tedy v čase neměnný,
když na sebe jsou stavěný
hned průčelí a arkýře, 
zdá se to až k nevíře,
jak rychle vznikne město. 

Myšl- jako myšlenka, 
že i domy umí mluvit,
staré s novým pojit.
Je odvážná a moderní,
dává věcem šestý smysl.
Sláva městu  ……………!

Tento text nenapsal křovák, 
leč z Kolína Jirka Novák!



• Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové
- chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii podle M. D. Rettigové

• Litomyšlská muzejní noc s programy nejen pro děti
• 64. Smetanova Litomyšl - národní festival
• 24. Toulovcovy prázdninové pátky - každý pátek pohádka nejen pro děti

a koncert nejen pro dospělé
• Dny evropského dědictví - Dny otevřených dveří památek, divadla, koncerty 

a minifestiválek Litomyšlské dvorky
• ArchiMyšl - oslavy Světového dne architektury v Litomyšli
• Podzimní divadelní sezóna ve Smetanově domě
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Další akce v Litomyšli:

Až projdete všechny stánky,
vlezte do Tančírny u hubaté Anky! 

Tu najdete na prvním zámeckém ná-
dvoří, které se v sobotu do swingu po-
noří. A že lze tančit velmi lehce,
předvedou Swing Busters a jejich ta-
neční lekce (sobota, začátky v 15.00,
16.00 a 17.00 hodin). Tak si vemte
vhodné boty, ať tam nejste za exoty! 

A co vás zde čeká dál? Stylový taneční
bar! A před pivovar, kde zrodil se gé-
nius české národní hudby, vyvalí pro
mlsné huby pan Kohák z Veselky sudy! 
Bedřichova jedenáctka a další lito-
myšlské pivní speciality potěší na-
šince, přespolní a třeba i Brity! Ach ty
krásné litomyšlské kolority…

Snídaně v trávě – vaše
nedělní dobrodružství
Pokud točí se hlava z lázeňského dění,
neděle přinese vám jistě uklidnění.
Kdyby tu byli Vrbata a Hanč, jistě by
taky šli na lázeňský brunch! Posnídejte
v zámeckém parku! Na krásném tráv-
níčku, můžete poležet i si dát skle-
ničku. 
Tak nechte si doma tu tvrdou veku
a vemte kytaru, děti a deku!
Zámecký park, neděle 10.00 – 15.00

Odpoledne s dechovkou,
pivečkem a sodovkou
Hned vedle, jak stojí banka, zahraje
nám Dolnovanka! Nepřijde Rumcajs,
nepřijde Manka – přijde Vojta Toman
a jeho Litomanka! Zbrusu nová lito-
myšlská vysokovibrační formace za-
hraje k tanci všem lidem na place. Tak
honem, sejdeme se v sobotu o půl
druhé před Lidovým domem! A ještě,
holenku, bude tam soutěž o nejlepší
domácí pálenku! Tak buchty s sebou!
Zahrádka restaurace před
Lidovým domem, sobota 13.30 – 18.00

Pokud hochu nemáš tucha, jak posílit svého ducha, 
do našeho města spěš, než ti vlasy vezme pleš!

1. Pramen Zdeňka Kopala
Bobo Cafe - čerstvá šťáva s mla-
dým ječmenem a zákuskem 
Andělská roláda

2. Pramen Terézy Novákové
Restaurace a Minipivovar 
Veselka – Litomyšlské pivo

3. Klášterní pramen
Restaurace Pod Klášterem
– Osvěžující a povzbuzující 
míchaný nápoj Cointreau Fizz
[kuantró fiz]

4. Pramen pomoci a pokory
Vinotéka a vinárna U Mydláře –
Kdo Veltlín či Zweigeltrebe pije,
ten zdravěji žije!

5. Pramen Bedřicha Smetany
Zámecké sklepení – víno 
Chateau Litomyšl

6. Pramen Na Chuť 
Na Chuť foodtruck - burgery,
hotdogy, zkrátka vše, co vám
chutná!

7. Pramen Josefa Váchala
Na Sklípku – pivo Pilsner 
Urquell

8. Muzejní pramen
Café Bar Muzeum – káva
a k tomu čokoládový dort 
nebo cheesecake

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 slivo-
vice nebo bulharská vínovice

12. Kafe - pro mysl blahodárný pramen
Kafemysl - letní pramen: osvěžu-
jící Coffee & Tonic, zimní pramen:
Irská káva pro zahřátí

13. Třináctý pramen pramení v létě
i v zimě „U Fiška“ – v létě zmrz-
lina, v zimě svařáček

14. Pramen rektora Stříteského
Klášterní sklípek - Aperolspritz
namíchaný podle původní italské
receptury

15. Pramen Josefa Portmana
Portmoneum – Museum Josefa
Váchala – lahodný alkoholický
Elixír lázní ducha

16. Pramen pod věží
Beef Burger Litomyšl – hovězí
cheeseburger

17. Pramen Lidový dům 
restaurace Lidový dům – svíč-
ková na smetaně či pomalu ta-
žený hovězí gulášek a k tomu
Radegast ryze hořká 12°

18. Pramen hraběnky Marie 
Manrique de Lara y Mendoza
Alternativní restaurace 
Rettigovka

– lahodná káva či chutná polévka
19. Pekelný pramen 

Bowling bar Peklo - jakýkoliv
pokrm z pekelné nabídky

20. Pramen Bohdana Kopeckého
Sýrárna Litomyšl – delikatesy

21. Sportovní pramen 
FotbalPark Litomyšl – jakýkoliv
nápoj z fotbalgolfové nabídky

22. Pramen Bambino
Bambino Caffé – „Bambinokáva“
espresso s Baileys, zmrzlinou
a šlehačkou

23. Havranův pramen
Havran café steak bar – Hugo -
osvěžující a lehký alkoholický
drink

24. Ropkův pramen
Pražírna kávy Caffe Delizia –
espresso z čerstvé kávy s grili-
ášovou trubičkou

25. Řezaný pramen Bludičky
Restaurace Bludička - s láskou
točené řezané pivo Bernard

26. Pramen, co sladce sytí
Dvorek - buchty a koláče jako
od Dobromily

27. Londýnský vánek 
Bar Galerie Garáž – lázeňský
koktejl namíchaný z ginu 
a tajného mixu džusů

28. Lobkowiczký pramen
Restaurace Šnyt na sídlišti –
český ležák bez kompromisu

v roce 2022 opět „vícerychlostní“
K lázním patří neodmyslitelně i léčivé
prameny. 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. Proto za-
řazujeme mezi zvláštní skupinu lá-
zeňských pramenů právě prameny
gurmánské.
Zájemci o tento druh pramenů budou
moci až do konce roku 2022 navštěvo-
vat restaurace a za konzumaci speciál-
ně pro lázeňské hosty připravených
nápojů či pokrmů sbírat razítka do
svých hracích karet. Hrací karta je sou-

částí Lázeňského oběžníku a můžete ji
stáhnout i na www.lazneducha či
www.litomysl.cz.
Pro milovníky výzev máme rychlosou-
těž – pokud zvládnete nasbírat 5 razí-
tek během soboty 30. dubna 2022
do 16.00 hodin, můžete být mezi odmě-
něnými ještě letos! Stačí odevzdat
kartu v Lázeňském infostánku na Tou-
lovcově náměstí a kolem 16.30 číhat
u hlavního pódia. 
Vydáte-li se rychlostí pomalejší, mů-
žete si návštěvu gurmánských pra-
menů užívat až do konce roku 2022.
Pro zařazení do slosování budete opět
potřebovat alespoň 5 razítek. Objed-

náte-li si na daném místě lázeňský
nápoj či pokrm, získáte razítko
do hrací karty. Po splnění podmínky
hrací kartu zašlete na adresu laznedu-
cha@litomysl.cz nebo doručte osobně
či poštou na adresu města Litomyšl.
Do losování budou zařazeni ti, kteří za-
šlou správně vyplněnou hrací katu nej-
později do 31. prosince 2022. Vítězové
budou odměněni hodnotnými cenami
poslední dubnovou sobotu 2023,
v rámci Zahájení 12. litomyšlské lázeň-
ské sezóny. Výherci budou o výhře in-
formováni minimálně 15 dní před
konáním akce.

Hrací karta Lázeňské prameny 2022
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jméno a příjmení telefon nebo e-mail

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 účelem vy-
hodnocení soutěže „Lázeňské prameny“. Po ukončení soutěže budou veškeré osobní údaje vymazány.
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LÁZEŇSKÝ OBĚŽNÍK

Častěji než uši, 
čistěte svou duši!

Akci Zahájení 11. lázeňské sezóny v Litomyšli pořádá město Litomyšl 
ve spolupráci se Smetanovým domem Litomyšl, Zámeckým návrším, 
Regionálním muzeem v Litomyšli, Městskou galerií Litomyšl, Městskou knihovnou
Litomyšl, Farní charitou Litomyšl a řadou dalších organizací a firem.
Zahájení 11. litomyšlské lázeňské sezóny probíhá pod záštitou starosty Litomyšle
Daniela Brýdla, místostarosty Radomila Kašpara, hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického a 1. náměstka hejtmana, senátora Michala Kortyše. 

Soutěž Lázeňské prameny

Choďte pěšky - chraňte ježky
- maj to těžký.


