
 
 
 
 
 

 

 
 
Vážení a milí, 
 
hlásíme se vám s druhým číslem našich MagdaleNovin. V prvním čísle jsme Vám představili 

restauraci Rettigovku, seznámili vás s jejím konceptem a posláním. Už víte, že to není 

jenom obyčejná jídelna, ale restaurace s velkým plus.  Tedy dvěma plusy. Prvním z nich je 

zdravé jídlo a tím druhým…. No schválně, kdo minule četl pozorně? 

 

V tomto čísle bychom chtěli v našem společném seznamování udělat další krok. Kde Rettigovka 

sídlí a kam za námi můžete přijít, vám už není třeba psát. Ale víte o tom, že můžeme dojít i my za 

vámi? Ne, nelekejte se, nehodláme se sebrat a pozvat se k vám. Rettigovka vám nabízí své další 

služby! Seznamte se s naším „výjezdním týmem“, který vám na zakázku připraví občerstvení na 

jakoukoli vaši akci. Čtěte dále a podívejte se, kde jsme se v poslední době mohli představit. 

 
 
7.9. Předávání Ceny purkmistra Laška a Plaket Rady 
města Litomyšle 
je již tradiční akce, na které město oceňuje osobnosti, 
které se zasloužily o rozvoj města a společnosti obecně. 
A my jsme měli tu čest připravit k této příležitosti 
občerstvení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.9. Otevírání zámeckého návrší 
Po době dlouhých oprav, bourání a stavění je to tady! 
Zámecké návrší se slavnostně otevírá. A my jsme u toho! Ve 
společnosti historických vozidel, řemeslníků i umělců nám 
bylo krásně. V kočárovně jsme pro všechny vařili kávu, čaj, 
prodávali Magdaleniny svatební koláče a další dobroty. 

 
 
 
17.9. Fair trade Piknik 
Další skvělá akce, tentokrát v režii Rodinného 
centra a Základní školy Zámecká, kam pravidelně 
dodáváme naše Svačiny s úsměvem. Svačiny, které 
každé ráno připravujeme čerstvé, sladké i slané a 
ekologickou dopravou (rozuměj dvoukolákem) je 
vozíme dětem i jejich učitelům.  I férový piknik všem 
vykouzlil úsměv na tváři. Naše ovocné a zeleninové 
šťávy, mrkvové buchty i špaldové koláče všem 
chutnaly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 20.9. Jarmark 

Příležitost jako víno – ukázat co umí restaurace hlásící 
se k odkazu Magdaleny Dobromily. Té by se Jarmark 
určitě moc líbil. Prodávali jsme všechno možné – 
koláče, pizzu s kozím sýrem, ale co lahodilo očím i 
chuti návštěvníků nejvíc byly bezesporu čerstvě 
připravované staročeské lokše. S mákem nebo se 
špenátem. Prostě lahoda. 
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4.10. Archymyšl 
Architektura + Litomyšl = Archymyšl.  Akce nejen pro milovníky architektury, ale pro všechny, 
kteří v Litomyšli žijí, a není jim jedno, jak naše město vypadá. A jak s tím jde dohromady 
Rettigovka? Dobré jídlo je třešničkou na dortu každé akce, proto jsme pro návštěvníky a 
milovníky architektury připravili něco k zakousnutí.  
 
Téhož dne jsme pohostili i pedagogy, tedy konkrétně tělocvikáře, kteří se účastnili odborného 
semináře v Litomyšli. I tito odborníci na tělesnou schránku člověka ocenili naši zdravou stravu. 
 
Ne všechno se u nás ale točí kolem jídla. V předchozích měsících jsme se zúčastnili i 
několika akcí se sociálním zaměřením. (Mimochodem – přišli jste už na druhé plus 
Rettigovky? Pokud ne, tady je nápověda „jako hrom“). 
 
 
7.10.se přímo v Rettigovce uskutečnila Konference o 
sociálním podnikání. Debatovali jsme o tom, co 
znamená „sociálně podnikat“, jak to chodí u nás a jak 
jinde, konkrétně v Kruhu zdraví v Chrudimi. Promluvil i 
Radomil Kašpar o tom, proč je pro město i pro něj 
osobně Rettigovka fajn podnikem. A taky se 
mimochodem svěřil s tím, jak k nám hledal a našel cestu. 
 
 
 
 

 
Burza filantropie 
je akce pořádaná Konepem (Koalice Nevládek 
Pardubicka). Setkávají se zde zástupci 
podnikatelského sektoru v roli donátorů 
s neziskovými organizacemi, které mají 
možnost představit své projekty a získat na ně 
finanční či materiální příspěvek. My jsme 
donátory seznámili s projektem Svačiny 
s úsměvem (kontrolní otázka – jakým 
dopravním prostředkem je rozvážíme? Kdo 
odpověděl, že dvoukolákem, má bod za 
pozorné čtení).  A i touto cestou děkujeme 
městu Litomyšl, Pardubickému kraji a firmám 
Adfors Saint Gobain Litomyšl, Medesa Polička 
a OR-CZ spol. s r. o. za jejich podporu. Díky! 

 
Blíží se Vánoce. Jasně, to není žádná novinka. Připravili jsme proto krabičky vánočního 
cukroví, které si u nás lze objednat. A věřte – nikdo nepozná rozdíl od vašeho domácího. 
Fotky, nad nimiž se sbíhají sliny, si můžete prohlédnout na našem webu www.rettigovka.eu a 
cukroví objednat v Rettigovce, telefonicky na číslech  608 920 123, 775 534 977 nebo na 
emailu Rettigovka@email.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A aby vaše ladění na Vánoce bylo ještě příjemnější, pořádáme pro vás 28. 11. (9 - 17 
hodin) a 29. 11. (9 – 12 hodin) výstavu adventních a vánočních dekorací, kde můžete 
také nakoupit dárky svým blízkým. Ruční mýdlo, aromaoleje, textilní i drátkované 
výrobky jistě udělají radost. A po výstavě? Dejte si u nás čaj či kávu, ochutnejte (a třeba 
i rovnou objednejte) vánoční cukroví. Tak co, už se těšíte? My moc!             
                                                                                                                               Na shledanou! 

Tým Rettigovky 
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