
Městské slavnosti pod záštitou  
Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje,  
pořádá Smetanův dům ve spolupráci s městem Litomyšl, 
s AKC ČR – pobočka Východní Čechy, SOŠ a SOU Polička,  
Restaurací a minipivovarem Veselka  
a Smetanovou Litomyšlí, o.p.s.    
Prezidentem slavností je Václav Šmerda, čestný předseda  
pobočky Východní Čechy Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 

Hlavní partner

Partneři

RÁDI VAŘÍTE  
NEBO PEČETE? 
RÁDI SOUTĚŽÍTE? 
 
Sobota 21. 5., 10.00 – 14.00 / 
stánek Svíčková OPEN 
na Smetanově náměstí  
SOUTĚŽ  
SVÍČKOVÁ OPEN 
Pokud si myslíte, že je vaše 
svíčková nejlepší na světě, 
zkuste štěstí!  
Přineste uvařenou svíčkovou 
omáčku bez masa a knedlíků 
do našeho stánku. 
Příjem vzorků od 10.00 
do 10.30, 
degustace od 13.00 – nutné 
zakoupit kupón v infostánku 
od 10.00. 
Do soutěže se prosím  
registrujte do 13. 5. 
na www.gastroslavnosti.cz 
  

Sobota 21. 5., 10.00 – 15.00 / 
Toulovcovo náměstí   
SOUTĚŽ O KOTLÍK  
STAROSTY  
LITOMYŠLE 
Máte partu přátel se smys-
lem pro humor a umíte před 
zraky návštěvníků uvařit  
kotlíkový guláš, po kterém  
se budou všichni olizovat? 
Vyhrává nejnápaditější druž-
stvo s nejlepším gulášem! 
Do soutěže se prosím  
registrujte do 13. 5. 
na www.gastroslavnosti.cz 
 
Neděle 22. 5., 11.00 – 13.00 / 
Smetanovo náměstí  
SOUTĚŽ  
O NEJLEPŠÍ  
BÁBOVKU 
Hospodyňky, přineste  
upečenou soutěžní bábovku  
i s receptem do informačního 
stánku na Smetanově  
náměstí. 
Vyhlášeno bude devět nej-
hezčích, nejchutnějších 
a celkově nejlepších bábovek!  
Registrace a příjem bábovek  
od 11.00 do 12.00. 
 

Plasty u nás mají stop!  
Používáme pouze bio  
rozložitelné a vratné nádobí. G
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www.gastroslavnosti.cz

www.litomysl.cz

GASTRONOMICKÉ  
SLAVNOSTI 

M. D. RETTIGOVÉ  
21. A 22. KVĚTNA 2022

GASTRONOMICKÉ 
LÁZEŇSKÉ  
PRAMENY  
Stačí do konce roku ochutnat 
pět z celkových 28 lázeňských 
pramenů a můžete vyhrát  
zajímavé ceny!  
Podrobnosti v infostánku  
a na www.lazneducha.cz. 

MAGDALENA 
DOBROMILA 
RETTIGOVÁ   
Národní buditelka,  
básnířka, spisovatelka,  
průkopnice české  
kuchyně a autorka slavné  
Domácí kuchařky  
v Litomyšli pobývala 
posledních jedenáct let  
svého života. Hospodyňky 
učila, aby ve vaření  
nepodléhaly stereotypu,  
experimentovaly, radovaly 
se z pečlivého servírování  
a vaření se stalo jejich  
zálibou.

Chceš se stát mistrem 
v oboru? Studuj  
na nejoceňovanější  
gastronomické škole v ČR!   
www.soupolicka.cz 



ČTVRTEK  
19. KVĚTNA 
  
19.00 / Smetanův dům  
ANNA K.  
– turné akusticky 2022 
 
 
PÁTEK  
20. KVĚTNA 
  
19.00 / Smetanův dům   
HELENA  
VONDRÁČKOVÁ  
– Vzhůru k výškám 
 
  

SOBOTA  
21. KVĚTNA 
GASTROFESTIVAL 
  
Celým dnem na hlavním 
pódiu provází Martin Karlík, 
od 10.00 do 13.30  
hraje swingová a trampská 
kapela Nové struny 
 
10.00 – 18.00 / 
Smetanovo náměstí  
PŘECHUTNEJTE… 
husí játra, speciality z grilu, 
míchané drinky, domácí 
zmrzlinu, bramborové placky 
na peci, francouzské ma-
kronky, sladké a slané pala-
činky, bramborové spirálky, 
plněné slovenské pirohy, 
bubble wafle se zmrzlinou, 
a další oceněné regionální 
potraviny 
 

14.00 – 15.30 / Hlavní pódium 
na Smetanově náměstí  
CO JEDL RÁD  
FREDDIE  
MERCURY? 
Peter Freestone popíše  
příběh dvou jeho oblíbených 
pokrmů, vystoupení dopro-
vodí písně skupiny Queen 
v koncertním unplugged  
podání kapely Devinne 
 
15.30 / Hlavní pódium 
na Smetanově náměstí  
VYHLÁŠENÍ  
VÍTĚZŮ SOUTĚŽÍ 
Svíčková OPEN  
a O kotlík starosty Litomyšle   
 
16.00 – 18.00 / Hlavní pódium 
na Smetanově náměstí  
HONZA BROŽ  
& DEVÍTKA   
folková hudební skupina 
 
 

17.00 – 17.30 / Hlavní pódium 
na Smetanově náměstí  
PAVEL ŠVESTKA  
A VOJTĚCH  
KLETEČKA  
kuchařské umění předvedou 
zástupci seniorského národ-
ního týmu AKC ČR, vystoupí 
s ukázkou soutěžních  
pokrmů v moderní úpravě 
na kuchařské soutěže  
a předvedou přípravu  
netradičních chlebíčků 
 
18.00 / Hlavní pódium 
na Smetanově náměstí  
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 
kuchařského klání týmů  
odborných škol  
 
19.00 – 21.00 / Hlavní pódium 
na Smetanově náměstí  
MACHOS  
BURRITOS  
večerní tancovačka 

10.00 / Hlavní pódium  
na Smetanově náměstí   
SLAVNOSTNÍ  
ZAHÁJENÍ  
vystoupení LosHrncos,  
společný odchod průvodu 
k hrobu M. D. Rettigové 
na hřbitov – vařečky a hrnce 
s sebou!  
Kuchařské klání týmů odbor-
ných školy na téma: kuřecí 
prsa ve dvou úpravách  
– soutěž škol představí  
Lukáš Ende  
 
10.00 – 15.00 /  
Toulovcovo náměstí  
SOUTĚŽ O KOTLÍK  
STAROSTY  
LITOMYŠLE 
Soutěžící vaří kotlíkové  
guláše přímo na místě.  
O nejlepším guláši  
a nejnápaditějším družstvu 
můžete rozhodnout i vy!  
 

10.30 / Městský hřbitov  
HOLD U POMNÍKU  
M. D. RETTIGOVÉ 
  
11.00 / Hlavní pódium  
na Smetanově náměstí  
IVA HÜTNEROVÁ  
vaří tradiční škubánky 
s mákem 
 
12.00 / Hlavní pódium  
na Smetanově náměstí  
JIŘÍ EICHNER  
kuchařské umění předvede 
zástupce seniorského národ-
ního týmu AKC ČR, popovídá 
o přípravě pohankového ta-
tarského bifteku 
 
13.00 /  
stánek Svíčková OPEN,  
Smetanovo náměstí  
SOUTĚŽ  
SVÍČKOVÁ OPEN 
O nejlepší svíčkové můžete 
rozhodnout i vy!  
Degustační kupón  
k zakoupení v infostánku  
od 10.00 

NEDĚLE  
22. KVĚTNA 
SOUSEDSKÁ  
NEDĚLE   
 
10.00 – 17.00 /  
Primátorská hráz   
SLAVÍME 30 LET  
MĚSTSKÝCH LESŮ  
speciality myslivecké  
kuchyně, hry, soutěže,  
zvířátka, lesní technika,  
projížďky kočárem, trubači,  
dřevosochání apod.  
        
12.00 – 14.00 /  
Smetanovo náměstí   
SOUSEDSKÁ  
HUSIČKA  
Pečené husí stehno s červe-
ným zelím a karlovarským 
knedlíkem servírované pod 
nejvyšším stropem na světě.  
Hraje poberounská skupina 
Třehusk. Poukaz k zakoupení 
od 2. do 21. 5. za 249 Kč 
nebo 22. 5. za 289 Kč  
v litomyšlském infocentru 
na Smetanově nám. 
 

13.00 / Hlavní pódium 
na Smetanově náměstí  
VYHLÁŠENÍ  
NEJLEPŠÍCH  
BÁBOVEK  
Nejhezčí, nejchutnější  
a celkově nejlepší bábovky 
od našich hospodyněk  
 
19.00 / Smetanův dům  
THE MAN BEHIND 
FREDDIE MERCURY 
PETER FREESTONE 
Talkshow Petera Freestona  
– osobního asistenta  
F. Mercuryho. Doprovozeno  
písněmi skupiny Queen  
v podání kapely Devinne.  
   
 
PONDĚLÍ  
23. KVĚTNA  
 
19.30 / Kino Sokol  
BOD VARU 
Film nás zavede do restau-
race, v jejíž kuchyni září Step-
hen Graham v roli šéfkuchaře 
Andyho. Pověst senzace  
získal film po premiéře 
na MFF Karlovy Vary 2021. 


