pozvánky

Kulatý stůl: Grantová politika města podporující V Litomyšli poteče kaše
z oken Smetanova domu
občanské aktivity a tvorba rozpočtu obce
Občanské sdružení Generace 89 vás srdečně zve
na akci projektu ARS REGIO CIVITAS – občanské vzdělání pro kulturu, region a demokracii - otevřené diskusní setkání na téma grantová politika města
podporující občanské aktivity a tvorba rozpočtu obce.
Akce se bude konat v pondělí 11. března v 18.00
(konec max. ve 21.30) v salónku hotelu Zlatá Hvězda
na Smetanově náměstí v Litomyšli.
Účast přislíbili: starosta města Litomyšl Michal Kortyš
a místostarosta Radomil Kašpar, emeritní starosta
města Svitavy Jiří Brýdl, starosta obce Javorník Zdeněk Bouška, dlouholetá vedoucí finančního odboru
MěÚ Litomyšl Dagmar Jůzová, tajemník MěÚ Litomyšl
Bohuslav Pulgret, vedoucí odboru školství a kultury
MěÚ Svitavy Jiří Petr, vedoucí Právní poradny Transparency International o.p.s. Vladan Brož, oddělení kon-

troly odboru dozoru a veřejné správy Ministerstva
vnitra Daniela Horníčková a oddělení dozoru Pardubice Šárka Lipertová.
Zajímá vás, jak se dělá rozpočet? Které oblasti jsou
v něm nejdůležitější? Proč v něm některé informace
chybí? Může do něj občan zasáhnout? Co znamená
obyčejové právo a jak souvisí s udělováním dotací?
Polovinu z vydělaných peněz běžnému člověku v dnešní době odebere stát. Nestojí tedy za to investovat trochu energie do toho, aby člověk věděl, co se s onou
polovinou děje?
Tato akce je podpořena Evropským sociálním fondem účast je zcela zdarma!
Těšíme se na vás!
Marcela Boštíková, koordinátorka projektu ARC
Generace 89, o. s., www.generace89.cz
www.facebook.com/arsregiocivitas

Vynikající newyorský kytarista
Stewe Walsh zahraje v Lidovém domě
Newyorský kytarista Steve Walsh vystoupí se svým triem 30. března od 21.00 hodin
v Nekuřácké restauraci Lidového domu. Walshe doprovodí dva slovenští spoluhráči na bicí Dano Šoltis a na kontrabas Rasťo Uhrík.
Výbušné trio hraje převážně skladby ze společného autorského Walshova alba Daily
Specials (Animal Music) či méně známe kusy Dukea Ellingtona, Charlese Lloyda nebo
vynikajících kytaristů Howarda Robertse či Melvina Sparkse. Během vystoupení
kapela mistrně balancuje mezi jazzem a blues, ale zabrousí i do rocku či americké
country. Stewe Walsh vystřídal Billa Frisella v kapele Viktora Krausse. S jeho seskupením Brooklyn Boogaloo Blowout zpívala v minulosti například slavná zpěvačka
Norah Jones.
-red-

Koncert Zemlinského kvarteta
Srdečně vás zveme na koncert Zemlinského kvarteta,
který se bude konat ve středu 20. března 2013 v 19.30
hodin ve Smetanově domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských hudebních večerů. Kvarteto hraje ve složení: František Souček – housle, Petr Střížek – housle,
Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello.
Zemlinského kvarteto již od svého založení v roce
1994 navazuje na bohatou tradici české kvartetní
školy. Zvítězilo na mezinárodní soutěži smyčcových
kvartet v Bordeaux (2010), je laureátem Pražského
jara a mezinárodních soutěží smyčcových kvartet
v kanadském Banffu a v Londýně, kde zároveň získalo
Cenu publika. Zvítězilo i na dalších kvartetních soutěžích (Beethovenův Hradec, New Talent Bratislava,
soutěž Nadace B. Martinů Praha). V roce 2005 byla souboru udělena cena Českého spolku pro komorní hudbu
a v roce 2009 cena Nadace Alexandra Zemlinského
ve Vídni. Kvarteto vystoupilo v rámci svých turné již
na čtyřech kontinentech. Jeho repertoár zahrnuje více
než 180 děl předních českých i světových skladatelů.
Po úspěchu prvních dvou CD s českou hudbou podepsalo Zemlinského kvarteto exkluzivní nahrávací kontrakt
s francouzskou firmou Praga Digitals. Pro ni natočilo již
sedm titulů včetně sady čtyř CD s ranou kvartetní tvorbou A. Dvořáka, která získala prestižní francouzské
ocenění „Diapason d´Or“. Soubor také vytvořil množství nahrávek pro Český rozhlas.
Během studií na Pražské konzervatoři a na AMU v Praze
soubor vedli členové renomovaných českých komorních
těles. V současné době jsou členové Zemlinského kvarteta asistenty na Musikakademie Basel (Švýcarsko),

pedagogicky i organizačně působí na Mezinárodní
hudební akademii v Plzni a v rámci svých turné vyučují
na mistrovských kursech pro studenty všech věkových
kategorií. František Souček je od roku 2009 také profesorem na Pražské konzervatoři.
Na koncertě v Litomyšli zazní skladby Josefa Suka,
Antonína Dvořáka a Ludwiga van Beethovena.
Jiřina Macháčková

Pohádky Hrnečku vař a O Palečkovi zahraje ve Smetanově domě v Litomyšli loutkoherečka Jarka Holasová
v neděli 17. března od 17.00 hodin. Jarka Holasová
dokáže do hry zapojit i malé děti. Pro ty je představení opravdovým zážitkem, protože se prokousávají kaší
nebo ořou pole jako Paleček. Pohádky Karla Jaromíra
Erbena a Boženy Němcové loutkoherečka nepřetváří.
Ctí originál.
Prodej vstupenek je na místě hodinu před začátkem
programu. Občerstvení je zajištěno. Více informací je
na www.dobredivadlo.cz. Dětský pořad organizuje
nezisková organizace Dobré divadlo z Litomyšle
ve spolupráci se Smetanovým domem.
Po skončení pořadu vezme rytíř Toulovec děti a rodiče
na dobrodružnou procházku městem a do čokoládovny. Na prohlídku je nutné se objednat telefonicky
nebo e-mailem. 777 637 888, www.dobredivadlo.cz,
info@dobredivadlo.cz
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Candy bag, piškvorky,
výstava - přijďte do DDM
• 11. března se od 16.30 hod. uskuteční tvořivá dílna
Candy bag- tašky ze skládaného papíru. Cena 150Kč.
• 19. března zveme děti od 8 let na turnaj v piškvorkách,
který se uskuteční od 14.00 hod. pro kategorii 8 - 12 let
a od 16.00 hod. pro kategorii 13 - 15 let. Připraveny jsou
piškvorky tradiční - papírové, ale i novinky - 3D provedení. Nejlepší hráči obdrží drobné odměny, vstup zdarma.
• 27. března se můžete od 12 – 17 hod. přijít podívat
na prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVU kroužku floristiky.
Od 12.00 do 15.00 hod. ukázka velikonočních aranžmá
s možností vlastního tvoření (cena dle použitého materiálu od 20,-Kč) - hodí se pro školní třídy i jednotlivce.
• 29. března od 9 - 13 hod. výtvarná velikonoční dílna
pro děti i rodiče. Možnost vyzkoušení tradiční voskové
techniky zdobení kraslic a další velikonoční tvoření.
V průběhu bude možné zhlédnout prodejní velikonoční výstavu.
Všechny akce se uskuteční v budově DDM.
• 11. a 12. března okresní kolo recitační soutěže
ve Svitavách.
Více na www.litomysl.cz/ddm
Josef Štefl, ředitel DDM

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
LITOMYŠL • tel. 602 331 119 • www.profi-servis.cz

Z Kroužku Jihočechů
Třetí schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2013 se koná
ve čtvrtek 21. března od 17. 00 v salónku restaurace U
Slunce. Na programu je přednáška p. Miroslava Škrdly
„Historie vydávání sborníku Od Trstenické stezky“,
druhá část. Srdečně zveme i případné hosty.
Jana Kroulíková
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