
Lázně ducha do každého ucha!

VÝSTAVA
Na Toulovcově náměstí bývá již léta
hlavní lázeňská scéna. Právě sem dorazí
vždy v den Zahájení litomyšlské lázeň-
ské sezóny průvod, abychom všichni
společně propukli v to pravé lázeňské
veselí. V letošním roce to již podruhé
v historii litomyšlského lázeňství
možné nebude.
A proto jsme se rozhodli vám právě
v těchto místech připomenout nejen to,
jak to všechno začalo. Prohlédnout si
můžete fotografie ze všech ročníků
Lázní ducha. Najdete zde také hesla
z průvodů, články z Lázeňských obě-
žníků, fotografie vítězů soutěže o nej-
krásnější lázeňský kostým, klobouk či
pár a na dalších fotografiích možná
i sami sebe. A možná si zde všichni uvě-
domíme, že stav, který zažíváme po-
slední rok, není v pořádku – bez
možností setkávání, kultury a (b)láznění.  
Děkujeme vám za to, že tvoříte Litomyšl
lázeňskou – bez vás, milé lázeňačky
a milí lázeňáci, by to jednoduše nešlo.

proto exponenciálně narůstá. Slyšíme,
jak strádající masy volají: „Již nestačí
nám kuře, máme hlad po kultuře!“
Položte své ucho na dlažbu kolonády,
zaposlouchejte se a možná uslyšíte
zvuk pramene – to Litomyšl žije
i v době pandemie!
Chraňte se úpadku ducha a zúčastněte
se našich ozdravných procedur, tento-
krát prostřednictvím Českého roz-
hlasu Dvojka, Facebooku či kanálu
Youtube. Zapomeňte na chvíli na ne-
moci těla a věnujte se věcem kultur-
ním a ušlechtilým, tedy věcem, které
dělají člověka člověkem. Oslavte
s námi deset let od doby, kdy jsme za-
hájili první lázeňskou sezónu! 
Na sobotu 24. dubna od 14 do 16 hodin
je připraven živý přenos s názvem
„Lázně ducha do každého ucha“. Ten
bude plný rozhovorů lázeňského švi-

háka Václava Žmolíka i výborné mu-
ziky uskupení Jan Smigmator & Band,
které doprovodí nejen Honza Steins-
dörfer (Chinaski). První polovinu po-
řadu bude živě vysílat Český rozhlas
Dvojka, který se stal i mediálním part-
nerem akce. Celý stream bude k vidění
na platformách YouTube či Facebook
a nebude chybět ani oblíbená lekce
swingového tancování či záběry krásy
lázeňské Litomyšle.
Pokud živý přenos nestihnete, protože
budete třeba na zahrádce, můžete si jej
později pustit kdykoli ze záznamu
na YouTube i na Facebooku.
Navzdory nepříznivým okolnostem se
však nevzdáváme naděje, že budeme
moci uspořádat Litomyšlskou veselici
alespoň v září a důstojně tak oslavit
deset let litomyšlského lázeňství spo-
lečným přípitkem!

Litomyšl lázeňská na Toulovcově náměstí

VAROVÁNÍ REDAKCE: 
Opakované čtení oběžníku může zcela zlikvidovat vaše kritické myšlení a v krajních případech dokonce vzbudit nepochopitelnou touhu státi se hyenou.

Již staří Řekové tušili to, co Litomyš-
lané dlouho dobře vědí, a sice, že lid-
ská schránka tělesná je věrným
odrazem krásy duševní a naopak.
V dnešní podivné době začali mnozí
mužové oceňovat, že pod rouškami
není vidět neoholená tvář, zanedbáva-
jíc tak kromě kultury zevnějšku nevě-
domky i svou duši. 
Výjimečně silný pramen ducha slav-
ných rodáků a osob spjatých s Lito-
myšlí, který nekontrolovatelně tryská
ze spár litomyšlského dláždění, však
nelze zastavit a zakrýt rouškou jako
neoholenou tvář! Zástupy potřebných
(obrazně řečeno neoholených, pozn.
red.) se rozšiřují geometrickou řadou
a věhlas jediných Lázní ducha na světě

Vážení lázeňští hosté,
vítejte v Lázních ducha!

Už teď se těšíme na to, až vás opět uvi-
díme v kostýmech a budeme moci
spolu s vámi korzovat po kolonádě, zpí-
vat, tancovat i jinak se veselit!

Otec zakladatel-nakladatel Ladislav
Horáček (1947–2015) se dočká brzy pa-
mětní desky, která bude umístěna
na fasádě Portmonea – Musea Josefa
Váchala. Autorem návrhu je akade-
mický sochař Petr Císařovský. Dílo je
vytvořeno „na míru“ pro Portmoneum
a svou podobou připomíná Váchalovy
dřevoryty. 
Vznik desky iniciovali pražští přátelé
Ladislava Horáčka, ty dále podpořily
město Litomyšl, Pardubický kraj a při-
spěli i další soukromí mecenáši z Lito-
myšle.
Ladislav Horáček založil nakladatelství
Paseka a byl velkým milovníkem díla
Josefa Váchala. V roce 1991 koupil
zchátralý Portmanův dům v Litomyšli
od Národní galerie, nechal jej nákladně
opravit a zrestaurovat Váchalovy uni-
kátní nástěnné malby. Dům v roce 1993
otevřel veřejnosti jako Portmoneum –
Museum Josefa Váchala. V roce 2016
objekt od Horáčkových dědiček zakou-
pil Pardubický kraj a svěřil jej do péče
jím zřizovaného Regionálního muzea
v Litomyšli.

Hezky! Ladislav Horáček dočká
se pamětní desky!

Horáčkovi hold vzdal i Shatterhand Old!

Už nám chybí kultura,
bez ní je to tortura!

Při příležitosti 10. výročí první lázeňské sezóny v Litomyšli 2021  zdarma  

OTCOVÉ ZAKLADATELÉ
Na fotografii otcové zakladatelé Miro-
slav Brýdl, Jaroslav Vencl a Ladislav
Horáček před deseti 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 na-
plnit odkaz Josefa Váchala, který
o městě píše ve svém Krvavém ro-
mánu coby o „městě lázeňském”, a za-
ložit 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!

Jak vzdálena na sto honů,
hle, toť Litomyšl z dronu!

Litomyšl vděčí Ladislavu Horáčkovi
mimo jiné za založení restaurátorské
školy (dnes Fakulta restaurování Uni-
verzity Pardubice), za novodobá ná-

stěnná sgrafita v dnešní Váchalově
ulici, za pojmenování této ulice a v ne-
poslední řadě také i za založení Lázní
ducha.

Poslouchejte v rádiu, zpětně na webu  
dvojka.rozhlas.cz nebo v aplikaci mujRozhlas.

AUDIOKNIHY 
K VAŠÍ LÁZENSKÉ  

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

PARTNEŘI AKCE

Duchaplná
předsevzetí

Prosíme čtenáře, aby si v loňském čísle
Oběžníku opravili chyby v článku „Co
se bude stavět příští rok“. Špatně je
řádek 13 a 21. Jak se ukázalo, namísto
slova nadchod mělo být slovo záchod,
namísto obchvatu naopak obchod. 

Omluva
redakce:

Namísto klobásy k svačině,
přečti si báseň v latině.

Namísto večerní mýdlové opery
namaluj epopej na vozík od tery.

Namísto smrduté cigarety,
poslechni klasiky aspoň dvě věty!

To, co pro Palackého znamenalo v ději-
nách Rakousko, znamená pro dějiny
prvních ročníků Lázní ducha jméno Ra-
dovan Lipus. Kdybychom tohoto muže
neměli, museli bychom si jej vymyslet.

I když máme fantazii velikou, nemů-
žeme vědět, zda by se nám to povedlo.
Jisté ale je, že bez prvního ročníku, ke
kterému tento divadelník přispěl, by
nebyl ročník devátý a my bychom ne-
oslavovali 10 let. 
Slavíme, že Radovan Lipus a jeho ko-
lega ze Šumných měst David Vávra při-
slíbili účast na rozhlasovém vysílání
„Lázně ducha do každého ucha“! Jsme
nadšeni, že jejich poezie bude součástí
naší taškařice a my si tyto pány nebu-
deme muset pracně vymýšlet!

Proto s díky nadšeně voláme: 
HOMO HOMINI 
LIPUS!

Slavní patronové lázeňští
přijíždějí gratulovati! K R Á T C E

„Nebuď jako Horáček,“ říkala mi manželka! 
Co říkáte na Lázně ducha po deseti le-
tech?
Skoro čumím, kde se to v těch lidech
vzalo! Ale lidé potřebují akce, které jsou
jiné než ty ostatní, a tohle Litomyšl pro-
stě v sobě má a jsem rád, že se to poda-
řilo rozvinout, i když tady Láďa
Horáčků už není, já sotva lezu a Jarda
je v Praze...
Okruh lidí, kteří se kolem toho pohy-
bují, je fantastický a není to jenom lito-
myšlská záležitost. Je bezvadné, že to
přitahuje i lidi z okolí. Já nikdy neopo-
míjím Prahu, protože Praha je duchovní
centrum. Vždycky jsem ale tvrdil, že ta
naše vazba maloměsta na to velké
město musí být, a to právě byl Láďa Ho-
ráček, který sem přitáhl spoustu svých
kamarádů, seznámil mne s nimi – já se
zase dostal do toho pražského pro-
středí, které je tak trochu mimo ofici-
ální struktury. A to bylo právě to, co mi
vyhovovalo a zároveň nás jako město
posunulo třeba i k té moderní architek-
tuře...
Když jsem Láďu viděl poprvé, přišel
za mnou na radnici. Já byl ve svetru, on
byl ve svetru...

Nebyl to moc konvenční pán…
No právě! Přišli dva s dlouhejma vla-
sama – já mám čich na lidi a hned jsem
poznal, že to je můj člověk. Jen tak mi-
mochodem jsem řekl něco sprostýho,
tak jak já mluvím, no a pak už jsme se
sešli s Láďou v Praze v hospodě a dali
jsme řeč. 
Já jsem Josefa Váchala samozřejmě
znal, už když vyšel v šedesátých letech,
znal jsem Krvavý román i jinou Vácha-
lovu tvorbu.

Znal jste taky Portmoneum?
Ano! Byl jsem u toho, když tam hořelo
a byl jsem tam i po revoluci, když byl

dům v hrozném stavu. S paní archivář-
kou Alenou Randákovou jsme tam
tehdy přivedli celé zastupitelstvo –
tehdy jsem to věděl také od malíře Boh-
dana Kopeckého. Nedávno litomyšlské
muzeum vydalo Cestopisák Josefa Vá-
chala – takovéhle věci jsou úžasné a je
jich tu víc! Duchovno vždycky v Lito-
myšli bylo! 
Nedávno jsem se sešel s architektem
Alešem Burianem a mluvili jsme o ma-
líři Václavu Boštíkovi. Říkal jsem mu,
jak jsem se s Boštíkem seznámil a jak
sem za ním jezdil Arne Novák, rektor
Masarykovy univerzity a syn spisova-
telky Terézy Novákové – jedna
z opravdu chytrých katolických hlav.
Když jsem před lety představoval
ve Vídni Českou inspiraci, pronesl jsem
tam větu, že chceme profouknout ten
zaprděnej vzduch z litomyšlských
domů – a to byl přesně Láďa Horáček,
který tomu dával ten světácký a bo-
hémský rozměr! To mi vyhovovalo
a podporovalo mne to – a pak přišel
z Prahy Jarda Vencl… Propojilo se zde
spousta věcí, které trvají do dneška a již

je nesou ti mladí, kterým se to líbí -
dneska už jsou sice ve středním věku...

Horáčkovi nelze upřít spoustu věcí, ze
kterých budou těžit ještě příští gene-
race – založení restaurátorské školy,
nakladatelství Paseka, Portmoneum,
zásluha o polozapomenuté dílo Josefa
Váchala... V čem vy osobně spatřujete
jeho hlavní přínos a v čem vám třeba
chybí?
Láďa mi chybí hodně, chybí mi i Boh-
dan Kopecký a tyhle lidi, se kterými
byla řeč nejen o fotbale – i když Láďa
byl slávista a já sparťan – ale vytáhl
mne na Slávii do Hradce (směje se,
pozn. red.)

Láďa byl sice intelektuál, ale přitom
bohém a člověk s nadhledem a rozhle-
dem, se kterým se dalo mluvit o všem
možném. Povzbuzoval mne v tom, aby
to naše maloměsto nezakrnělo a aby
ten duch tady byl. To, co nejde v Ústí
na Orlicí, u nás jde, i když se tu pár ne-
přejících blbců najde… Když ale dojde
na lámání chleba, tak tady tradice toho
národního opruzení je stále přítomná.
Láďa byl taky velmi velkorysý – nebál
se riskovat a jeho nadhled byl ohromně
důležitý, což mi hodně pomohlo. Tako-
vých lidí bylo víc – třeba Olbram Zou-
bek, ale bezvadný kumpán do hospody
– to byl pro mne Láďa Horáček a Boh-
dan Kopecký…        pokračování na str. 4

Děti, hele, odhalte
krádeže obrazu pachatele!
Soutěžte s oživlou mumií!
Máte chytrý telefon? Zúčastněte se de-
tektivní hry Záhada oživlé mumie! Ta
bude probíhat ve dnech 24. dubna až
2. května v historickém centru Lito-
myšle. Vyhrát můžete tři báječné de-
tektivní hry! Vydejte se na cestu
po lázeňských lavičkách! Vašimi prů-
vodci budou majitelé detektivní kance-
láře – bystrý Lasse a statečná Maja! 
Na šesti vybraných lavičkách nale-
znete QR kód, jehož prostřednictvím si
můžete poslechnout jednu kapitolu
z knihy švédského spisovatele Martina
Widmarka Záhada oživlé mumie.
Na konci vaší cesty se dozvíte, jak pří-
běh dopadne. Napište na galerie@lito-
mysl.cz jméno pachatele a hrajte o tři

vychytané detektivní hry! Více infor-
mací na www.lazneducha.cz.
Akci pořádá Městská galerie Litomyšl
ve spolupráci s Městskou knihovnou
Litomyšl a Základní uměleckou školou
Bedřicha Smetany.

• Inzerát, který vzbudil marné na-
děje desítek Litomyšlanů, byl fa-
lešný! „Zahrádky na ,Líbánkách
za hubičku’ opravdu neprodá-
váme a prodávat nebudeme, navíc
to vzhledem k epidemiologickým
opatřením ani není možné,“ sdělil
Oběžníku Jaroslav Pusinka z od-
boru místního hospodářství měst-
ského úřadu. 
• Nová dálnice ještě nestojí a už
má nezvyklé jméno! Po dlouhých
a dramatických  diskuzích  se
Litomyšlané překvapivě velkou
většinou přiklonili k názvu Stra-
kornická.
• Litomyšlské nutrie již koloni-
zují Prahu! Tisk zaplavily fotogra-
fie nutrií u Národního divadla
a na Střeleckém ostrově. Nomi-
nace na vavříny v soutěži Czech
Nature Photo posbírala s obráz-
kem nutrie u Karlova mostu foto-
grafka Viktoriya Dobrobabenko –
na fotografii je jasně identifikova-
telná litomyšlská samice Magda-
lena, kterak kráčí na triumfální
procházku po dobyté pražské ná-
plavce. „Toto není žádná hybridní
válka, všechny litomyšlské nutrie
jsou v Praze na dovolené,“ prohlá-
sil sebejistě J. Dvořák z odboru
vnitřní správy a obrany litomyšl-
ské radnice.

Václav Kotek kouká z fotek
Člen divadla Járy Cimrmana, herec,
organizátor a produkční Václav Kotek
byl důležitou postavou několika roč-
níků Lázní ducha. Organizátorům po-
mohl dostat do Litomyšle nejednoho
zajímavého účinkujícího a ještě si to
tady dokázal bez ostychu pořádně užít!
Za všechno mu jménem Litomyšle lá-
zeňské děkujeme! Jsme si jisti, že nám
i tentokrát drží palce – možná i z če-
ského nebe...

Vzpomíná v rozhovoru emeritní starosta Litomyšle Miroslav Brýdl, jeden ze zakladatelů Lázní ducha. 
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LÁZEŇSKÉ
PRAMENY

VEDLE
LÁZEŇSKÉHO
INFOSTÁNKU

Podtácky Lázně ducha – geniální
marketing vydělává dvojnásob!
V záplavě propagačních předmětů,
které se tematicky vztahují k lázeň-
skému dění, jste si možná nevšimli ne-
nápadných podtácků. Podtácek je totiž
zvláštní věc, která zpravidla není vidět,
jelikož je schovaná, jak název napovídá,

pod táckem! A právě proto musíte mít
naše tácky minimálně dva (Přípustný je
také jiný – pozor, pouze sudý počet.
Možno také objednat libovolný počet
lichý, ale musí to být dvakrát)!

Vyhráváte rádi, kamarádi? 
Pokud zní odpověď „ano“, jsou následu-
jící řádky určeny právě pro vás. Lito-
myšl je zapojena hned v několika
zajímavých soutěžích.

Kouzelné putovaní 
Českomoravským pomezím
Poznávejte krásy regionu na pomezí
Čech a Moravy, sbírejte samolepky
s kupóny na turistických atraktivitách
a vyhrajte mobil, tablet, volňásky a řadu
dalších cen.

Užijte si Českomoravské pomezí
s hlavou v oblacích! 
Stačí vystoupat na některou z 22 roz-
hleden, věží či přírodních vyhlídek Čes-
komoravského pomezí a pozorně se
dívat. Najít odpovědi na jednoduché
otázky pro vás bude hračka. Odměnou
mohou být nejen parádní výhledy, ale
i chytré hodinky či víkendové pobyty. 

UNES&CO.
Tato nekonečná soutěž je určena milov-
níkům památek UNESCO. Každý rok
stačí navštívit 3 památky – stáváte se
V.I.P. členem UNES&CO. a postupujete
do slosování o víkendové pobyty a další
hodnotné ceny. Soutěž je rozšířena

nejen o nováčky, kterými jsou Krušno-
hoří a Kladruby nad Labem, ale i na slo-
venské památky UNESCO.

Česká inspirace 
– města plná života
V případě této soutěže nemusíte nutně
cestovat. Stačí, když na webu České
inspirace zodpovíte pár kvízových otá-
zek, a můžete vyhrát volňásky do pa-
mátkových objektů či na akce,
víkendové pobyty apod.

Kalendářový kvíz
Na webových stránkách www.unesco-
czech.cz a www.ceskainspirace je tzv.
kalendářový kvíz – navazuje na vydaný
stolní kalendář. Celkem 53 otázek je
rozdělených do 4 samostatných kol.
Někteří z 53 výherců vyhrají např. mo-
bilní telefon, fotoaparát, víkendový pobyt
či cestovní tašky a další krásné ceny. 

Geofun
K této geolokační hře potřebujete být
majitelem chytrého telefonu. Zábavnou
formou vás provedeme po devíti nejza-
jímavějších místech Litomyšle, ale i dal-
ších měst. Průvodcem u nás vám bude
sama M. D. Rettigová.

Lázeňské putování aneb
výlety s Českými drahami
Soutěžte o lázeňské pobyty, vyhrajte kilometrickou banku!

Z litomyšlských duševních
lázní čerpal nejeden národní
velikán! Vydejte se s námi
do míst, kde působily osob-
nosti, jež vyvezly litomyšlský
pramen do světa. 
Vyhrát můžete víkendový lá-
zeňský pobyt na litomyšl-
ském Zámeckém návrší
s volňásky do litomyšlských
pamětihodností a poukázkou na nákup
v Litexu (kde mají nejen krásné pruho-
vané plavky). 
A pozor, vyrazíte-li na výlet vlaky Čes-
kých drah, můžete ke své výhře získat
i kilometrickou banku ČD. Pro účast
v tomto „vlakovém rozšíření“ stačí
k soutěžní fotce z výletu přidat také
fotku z cesty vlakem ČD.
Soutěž probíhá do 31. 12. 2021. Vyhrává
ten lázeňák (či lázeňačka), který nav-
štíví v desetidílném Lázeňském puto-
vání nejvíce míst a z těchto výletů

nahraje pod příslušné facebo-
okové posty fotografii. V pří-
padě shodného počtu míst
rozhodne Štěstěna v podobě
losu. Ostatní finalisté obdrží
Lázeňský balíček pro pohla-
zení duše i těla.
A kam v rámci soutěže vyra-
zíme? Za Bedřichem Smeta-
nou do Jindřichova Hradce,

za Pernštejny do Pardubic, za sochařem
Olbramem Zoubkem do Prahy, za Bo-
ženou Němcovou do Ratibořic, za Teré-
zou Novákovou do Proseče, za Aloisem
Jiráskem do Hronova, za Zdeňkem
Matějem Kudějem na Melechov,
za Ludmilou Jandovou do Osíku
a za Giovannim Battistou Alliprandim
na Kuks. 
No, není toho málo! Celkem slušná
štreka – ještě že se dá jet vlakem!
Více o soutěži naleznete na Facebooku
Lázní ducha.

Soutěž celoroční - jak denní, tak noční!

Je-li ke tvým citům hluchá, 
spěchej ku prameni ducha!

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. Pramen Na Chuť
Nachuť Foodtruck – cokoliv z naší klasiky 
– burgery, hotdogy, zkrátka vše co Vám chutná!

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

12. Kafe – pro mysl blahodárný pramen
Kafemysl – letní pramen: osvěžující Coffee
& Tonic, zimní pramen: Irská káva pro zahřátí

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

14. Pramen rektora Stříteského
Klášterní sklípek – Aperolspritz (tradiční
koktejl Prosecca a Aperolu 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 – svíčková na smetaně
či pomalu tažený hovězí gulášek s domácím hou-
skovým knedlíkem a k tomu točený polotmavý
Beránek 

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 likérem 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 griliášovou trubičkou

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

26. Pramen Olbrama Zoubka
Městská galerie Litomyšl – slivovice

27. Londýnský vánek 
Bar Galerie Garáž – koktejl namíchaný z ginu
a tajného mixu džusů
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Hrací karta Lázeňské prameny 2021
jméno a příjmení

telefon nebo e-mail

K lázním patří neodmyslitelně i lé-
čivé prameny. Takovým prame-
nem však nemusí být jenom voda
z termálního zdroje, duši léčí
především pozitivní energie, zklid-
nění, pozapomenutí na starosti
a dobrá nálada. Někdy pomůže
i dobré jídlo a pití. Zvláštní sku-
pinou litomyšlských lázeňských
pramenů jsou právě prameny gur-
mánské. 
Zájemci o tento druh pramenů
budou moci až do konce roku 2021
navštěvovat restaurace a za konzu-
maci speciálně pro lázeňské hosty

připravených nápojů či pokrmů
sbírat razítka do svých hracích
karet. Hrací kartu si můžete stáh-
nout i na www.lazneducha.cz či
www.litomysl.cz.
Pro zařazení do slosování budete
potřebovat minimálně 5 razítek
z uvedených litomyšlských pra-
menných 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 na laznedu-

cha@litomysl.cz. Kartu můžete do-
ručit i poštou nebo osobně
na adresu Město Litomyšl, Odbor
kultury a cestovního  ruchu,  Bří
Šťastných  1000, Litomyšl. 
Do slosování o hodnotné ceny
budou zařazení ti, kteří zašlou
správně vyplněnou hrací kartu
nejpozději do 31. prosince 2021. Ví-
tězové budou odměněni hodnot-
nými cenami poslední dubnovou
sobotu 2022 v rámci Zahájení lito-
myšlské lázeňské sezóny. Výherci
budou o výhře informováni mini-
málně 15 dní před konáním akce.

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 zru-
šení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR)
a to pouze za účelem vyhodnocení soutěže „Lázeňské prameny“. Po ukončení soutěže
budou veškeré osobní údaje vymazány.

zde odstřihněte



Kdo je duchaplný, ten nedělá vlny!

Kdo k prameni ducha chodí,
s hlupákama nezávodí!

V lázeňské Litomyšli se snažíme dávat
starým věcem nový život. Příkladem
mohou být vysloužilé lavičky ze zá-
meckého amfiteátru, které postupně
proměňujeme v umění. Lavičky jsou
rozesety po lázeňské kolonádě a slouží
k tomu, abyste si na chvíli odpočinuli
a vnímali sílu daného místa. Také v le-
tošním roce pro vás připravujeme mi-
nimálně jednu novou lavičku –
k vidění bude přímo na Toulovcově
náměstí, kde doplní připravovanou vý-
stavu o Litomyšli lázeňské. Autorem
nové lavičky je restaurátor Kuba Kru-
pica a na fotografii můžete vidět, že
nový život dává nejen lavičce, ale již
i vysloužilým židlím. A až někdy pře-
stane pršet a chumelit, postará se
Kuba i o obnovu stávajících laviček.            

Lázeňské lavičky 
pro kluky i holčičky

Masové okénko

Co to je? No přece 
strava vysoké 
nutriční hodnoty 
dle Jakuba Grece!

4. strana Lázeňský oběžník

V Litomyšli žije Zdislava
z Lemberka
Není to však světice, ale kočka domácí,
respektive kočka zámecká. Litomyšlský
kastelán Petr Weiss, který do Litomyšle
přišel ze zámku Zákupy v severních
Čechách, ji totiž dostal – našla se
na zámku Lemberk a tak ji pojmenoval
Zdislava. Kromě Zdislavy z Lemberka
stráží litomyšlský zámek ještě strašlivý
čivavák Vilík, tak se mějte na pozoru, až
půjdete navštívit v této sezóně věž, jejíž
zpřístupnění má pan kastelán již brzy
v plánu! Kromě toho se chystá ještě ote-
vření průchodu z II. nádvoří k býva-
lému amfiteátru, jako tomu bylo
za časů, kdy ještě bývala otevřena zá-
mecká restaurace.

Možná se  
v Litomyšli
bude konat:

LÁZNĚ DUCHA. Akci pořádá město Litomyšl ve spolupráci se Smetanovým domem Litomyšl, Zámeckým návrším, Regionálním
muzeem v Litomyšli, Městskou galerií Litomyšl a řadou dalších organizací a firem.
Oslava 10. výročí 1. litomyšlské lázeňské sezóny probíhá pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a 1. náměstka
hejtmana a senátora Michala Kortyše.  
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Karikatury: Jakub Grec • Grafická úprava a tisk: H.R.G. Litomyšl. Náklad 10 000
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Litomyšlská muzejní noc
s programy nejen pro děti

„Po deseti letech konečně zdravotní
pojišťovny zareagovaly, přestaly nás
ignorovat a začaly proplácet pobyty
v Lázních ducha,“ zaradovala se Jar-
mila Nezaplatilová z litomyšlské rad-
nice, která již celé roky zkouší
navázat s pojišťovacími ústavy
osobní kontakt. „Jsem ráda, že roky
převlékání kabátků jsou za námi
a také tito lidé si začínají uvědomo-
vat, že duševní pohoda populace je
stejně důležitá jako například zdravé

Zdravotní pojišťovny 
konečně začínají proplácet
pobyty v Lázních ducha

zuby! Na návrh poslance L. Flákance,
který prošel díky překvapivě vysoké
podpoře komunistů, budou mít čle-
nové Poslanecké sněmovny PČR
a vlády ČR pobyt v Lázních ducha do-
konce povinný. „Ti, u nichž se zá-
zračné účinky pramene ducha
neprojeví, budou muset procedury
opakovat, nebo již nikdy nebudou
moci kandidovat do veřejných
funkcí,“ vysvětlila toto drakonické
opatření Nazaplatilová.

Pokračování ze str. 2
Pak sem díky němu přišli Švehelkovi,
kromě nich sem přitáhl Václava Kotka,
celé divadlo Járy Cimrmana... Lidské
vazby a přátelství jsou hrozně důležité
a o tom právě Lázně ducha jsou.
Umíme si ze sebe udělat srandu a od-
poutáváme se od běžných starostí, což
je obzvlášť v téhle době hodně důle-
žité. 

Láďa Horáček byl typický svou špatnou
životosprávou – léta mu doktoři říkali,
ať přestane ze zdravotních důvodů pít
a kouřit, na což on kašlal. Jeho silný
duch přemáhal to tělo strašně dlouho,
což málokdo čekal…
Vždyť já jsem ho odvážel! Záchranku
jsem mu volal! A když zrovna někdy
nežiju tím správným životem, tak moje
žena Pavla říká: „Nebuď jako Horá-
ček!“ To je ale pro mne vyznamenání!
Vnitřně se totiž v tom jeho duchu sna-
žím pokračovat. Ty naše příhody se
nedají publikovat – třeba jak jsme šli
křtít knížku s prezidentem Havlem.
Láďa si musel koupit čistou košili a já
byl tři dny v Praze a žena o mne vůbec
nic nevěděla. Pak jsem přijel z Láďovy
pražské garsonky, kterou mi půjčil,
zpátky, zapomněl jsem, že jsem doma,
a zakopl boty jako Horáček do rohu!
A Pavla říká – „Nebuď jako Horáček,“
aniž by byla věděla, odkud se vracím! 
Ale v Praze v té hospodě to bylo úžasné
–  byl tam Jan Ruml, Petruška Šustrová,
samozřejmě Václav Havel – a tak jsme
tam seděli, pařili a povídali. 
Byli jsme spolu třeba s Petrem Šaba-

chem týden na rybách – to se nedá zo-
pakovat – kdyby to někdo nafilmoval,
byla by to groteska…

Je nějaká věc, kterou jste mu nestihl
říct?
Vzkaz Horáčkovi na připravované
desce „Tys nám tady nadělal pěknou
paseku!“ je perfektní. Udělal tady pa-
seku v dobrém slova smyslu – byl to
těžko zařaditelný, ale velký člověk!
Vždyť my jsme spolu zakládali i stranu
– takřka Stranu mírného pokroku
v mezích zákona! Komu se to podařilo!
Dostali jsme do politiky politologa
Petra Mareše, který se stal místopřed-
sedou vlády za Unii svobody!  A tako-
výchto věcí s Láďou vznikla spousta! 
Věci se rozvíjí jen tehdy, když o to usi-
luje někdo, kdo je chce rozvíjet a přemý-
šlet za horizont všedních dní – a to byl
Láďa – přehršle nápadů, i když se vše,
chvála bohu, uskutečnit nepodařilo… 
Avšak to, co se podařilo, bylo úžasné…

-ps-

„Nebuď jako Horáček,“
říkala mi manželka! 

Jenom člověk ducha prostý 
má charizma pouhé kostry!

Jsi-li chlapče ducha mdlého, navštiv naše město, čti, studuj a vzdělávej se, ať nemáš v hlavě těsto!

Jaroslav Vencl a Ladislav Horáček

Nejen duchem 
živ jest člověk

Zčista jasna, 
z hudebnin se
stala masna...

23. 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 Litomyšl

Podzimní divadelní sezóna 
ve Smetanově domě

Velká pardubická 
populární dostihový závod 
v atraktivnějších kulisách

www.lazneducha.cz

Litomyšl - lázně ducha

#lazneducha

63. Smetanova Litomyšl
národní festival


