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58. ročník Smetanovy Litomyšle: Česká spořitelna zve na jeden z nejstarších 

českých hudebních festivalů 

 

 Česká spořitelna je již od roku 2012 generálním partnerem Mezinárodního operního festivalu 

Smetanova Litomyšl 

 Festival se uskuteční od 9. června do 3. července 2016, předprodej vstupenek začíná již od 1. března 

2016 

 

Příznivci klasické hudby mohou v letních měsících navštívit již 58. ročník Mezinárodního operního festivalu 

Smetanova Litomyšl. Česká spořitelna je generálním partnerem festivalu a především také patronem 

Galakoncertu – Hvězdy operního nebe, který se bude konat na nádvoří Zámku Litomyšl v sobotu 25. června 

2016. Na tento mimořádný koncert Česká spořitelna poskytuje slevu 20 % ze vstupného pro držitele platební 

karty České spořitelny a slevu 25 % pro členy Premier Benefit Clubu.  

 

„Dlouhodobě chceme být u věcí, které naše klienty, ale i neklienty, baví. U věcí, které mají rádi,  zpříjemňují si jimi 

život a považují je za krásné. Ten záběr je docela široký, od sportu přes klasickou hudbu, divadlo, umění nebo 

multižánrovou moderní hudbu.  Festival Smetanova Litomyšl je špičkou ve svém oboru a dávno přesáhl hranice 

svého regionu. Proto u Litomyšle už takovou řádku let jsme a proto tento festival máme rádi,“ říká Lenka Bogrová z 

oddělení sponzoringu České spořitelny a dodává: „Tradičně se snažíme návštěvníkům a klientům jejich zážitek 

ještě zintenzivnit anebo jim přinést něco navíc.“ 

 

Smetanova Litomyšl patří k největším pravidelným festivalům klasické hudby a zároveň je po Pražském jaru druhým 

nejstarším hudebním festivalem v České republice.  Tato kulturní událost má podporu od České spořitelny již od roku 

1992 a od roku 2012 je jeho generálním partnerem. 

 

Centrem festivalového dění je areál Státního zámku Litomyšl, který byl v roce 1999 zapsán na seznam kulturního 

světového dědictví UNESCO. Hlavní program se koná zejména v akusticky výtečném druhém nádvoří s unikátním 

výsuvným zastřešením, ale také v zámecké jízdárně, zahradním amfiteátru, v litomyšlských chrámech, ve Smetanově 

domě a pravidelně i ve vybraných místech Pardubického kraje.  
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Profil České spořitelny 

Česká spořitelna je největší bankou v České republice   Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 

také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 

a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 

českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití   Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Česká spořitelna – Pomáháme dobrým věcem 
26 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů · 1 450 000 000 Kč jsme vložili 
do Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice · 76 000 000 Kč  jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2014 věnovalI na 
obecně prospěšné projekty · 2 000 000 Kč rozdělila Nadace České spořitelny v roce 2014 celkem 35 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v 
našich dvou grantových programech pro zaměstnance a klienty · 10 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v cca 900 českých městech a 
obcích · 2 092 zaměstnanců se v roce 2014 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu.  234 našich poboček má bezbariérový  a 626 našich bankomatů je 
uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty · 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost díky spořitelním Dnům pro 
charitu ·Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 

Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014 
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %. 
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