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CHRUDIMSKÁ BESEDA
MUZEUM BAROKNÍCH SOCH
Prosincová otevírací doba:
So, Ne 9–12, 13–17,
25. 12., 26.12., 27.12. a 1.1.2016 13–17 hodin
V Muzeu barokních soch je umístěn trojrozměrný
model města Chrudim v měřítku 1:5000. Model je pojat
jako soudobá veduta. To znamená, že zachycuje co
možná nejpřesněji podobu města k dubnu 2015, kdy
byly shromážděny podklady k jeho vzniku. Protože si
autoři modelu z VIZarch studia uvědomují potenciální
důležitost podobného díla pro budoucnost, kladli
extrémní důraz na přesnost a věrnost realitě. Model
je sice graficky abstrahován, geometricky však
odpovídá realitě s přesností na deset centimetrů
a je tak nejkomplexnějším zobrazením města v jeho
historii.
MARTIN LOEW: ISLAND
Diashow „Island – horká země s ledovou tváří“ uvádí
v 18 městech ČR cestovatel a fotograf Martin Loew.
Multimediální projekce s živým vyprávěním: Poutavý
příběh dobrodružné cesty plný úžasných fotografií
i nevšedních zážitků. Island je zvláštní kus světa.
Daleko v Atlantiku, dotýká se severního polárního
kruhu a do Grónska je odtud blíže než z Prahy do
Bratislavy. Island je zkrátka poněkud „stranou“.
Jenže zároveň doslova leží u zrodu evropské
i severoamerické pevniny. Zatímco pod Islandem se
ze žhavého nitra Země pomalu vynořují a formují
zemské desky, jeho povrch zdobí mohutné ledovce.
Oheň a led tu tvoří neoddělitelný celek. Island je
zkrátka horká země s ledovou tváří. Více informací
na www.promitani.cz.
Úterý 1. prosince v 18 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 110 Kč
O ČEM MLUVÍ NĚMÉ SOCHY?
Téma přednášky: České sochařství 2. poloviny
XX. století / od hmoty k ideji a zpět. Nástin historie
českého sochařství od klasicismu do současnosti.
Přednáškový cyklus doc. Pavla Panocha, Ph.D. chce
upozornit na nesporné kvality českého sochařství
XIX. a XX. století a na pestrou škálu problémů, témat
a idejí, které domácí sochaři řešili v kontextu s rychle
kráčejícími a dramaticky proměnlivými moderními
dějinami Střední Evropy. Kapacita míst je omezená,
doporučujeme rezervaci v Divadle Karla Pippicha,
turistickém informačním centru nebo Muzeu barokních
soch. Středa 2. prosince v 17.30 hodin
Muzeum barokních soch (kinosál) • Vstup volný
TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT
Záznam vystoupení světových pěveckých špiček
z vídeňského Koncerthaus z roku 1999. Od prosince
tak můžete v kinech vidět digitálně remasterovanou
verzi koncertu, na kterém Luciano Pavarotti, José
Carreras a Plácido Domingo zazpívali na dvacet
tradičních sakrálních i sekulárních vánočních písní.
Opulentní koncertní síň a vídeňský orchestr doplněný
o Vídeňský dětský sbor jsou zárukou překrásného
zážitku v předvánočním čase. Dirigent: Steven
Mercurio. Vedoucí sboru: Elisabeth Ziegier.
Středa 2. prosince ve 20 hodin
Městské kino Chrudim
Vstupné: 200 Kč
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Pavel Ondruch • KURTIZÁNA
Nikdy není pozdě bořit překážky, zakoušet svobodu
a propadat lásce, nikdy není pozdě odmítnout samotu.
A nejlépe je to dělat s grácií a šarmem jako prvotřídní
pařížská kurtizána. Ale co se stane s takovou
umělkyní, když si až na sklonku své kariéry přizná, že
se zamilovala? A navíc do mnohem mladšího chlapce,
pro něhož ještě nedávno byla „milovanou chůvinkou“?
Režie: Pavel Ondruch. Hrají: v roli někdejší kurtizány
Chantal Poullain, v roli jejího milence Igor Orozovič,
v roli jeho matky Regina Rázlová. Uvádí Divadlo
Ungelt. Divadelní předplatné B.
Čtvrtek 3. prosince v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 350 Kč
4.12. PLES V BÍLÉM
Pátek 4. prosince v 19 hodin • Velký sál Muzea
Pokračovací taneční
leden – únor 2016, v prostorách taneční školy Besta,
13 lekcí, přihlášky přijímá taneční mistr.
5.12. MIKULÁŠSKÝ JARMARK
Můžete se těšit nejen na vánoční stromečky, ale i na
něco dobrého k snědku a zakoupit něco pěkného
jako dárek pro rodinu a své blízké.
Sobota 5. prosince od 9 do 12 hodin
Resselovo náměstí
VÁNOČNÍ TRHY NA RESSELOVĚ NÁMĚSTÍ
Keramika, šály, oděvy, svařák, vánoční stromky,
dřevěné, ocelové hračky, ubrusy, koření ...
Středa 9. a 16. prosince od 9 do 16 hodin
Sobota 12. a 19. prosince od 9 do 16 hodin
Pátek 18. prosince od 9 do 19 hodin
9.12. MARIAN VOJTKO & KAMILA NÝVLTOVÁ
VÁNOČNÍ KONCERT
Marian Vojtko vystupoval v muzikálech Drákula,
Krysař, Pomáda, Golem, Baron Prášil, Bídníci.
Úspěch na muzikálové scéně mu přinesla alternace
titulní role hraběte Monte Crista ve stejnojmenném
muzikálu Karla Svobody. V současné době účinkuje
v muzikálu Aida, Quasimodo, Klíč králů, Casanova,
Mata Hari. Kamila Nývltová se proslavila díky
pěvecké soutěži X Factor, kde se stala vítězkou
v kategorii do 25 let. Od roku 2008 působí jako
sólistka divadla Brodway a divadla Hybernia. Zahrála
si hlavní role v muzikálech Kleopatra, Dracula,
Angelika a v pohádkové hudební komedii Sněhurka
a sedm závodníků.
Středa 9. prosince v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 220 Kč
10.12. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
11.12. Klasická pohádka Václava Renče o Jeníčkovi
a Mařence. Režie: Zoja Mikotová. Scéna: Jakub
Skřepský, Karolína Jansová. Hrají: Kristýna
Kudrnáčová a Miroslav Novotný.
Čtvrtek 10. prosince v 17 hodin
Sobota 19. prosince v 17 hodin
Spolkový dům • Vstupné 60 Kč
1212. BIGOS, ŽUREK A PIROHY
Adventní večer s tradičními polskými specialitami
z Olešnice. Hudební produkci zajistí Miroslaw
Jankowski. Sobota 12. prosince v
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STŘÍBRNÁ NEDĚLE
Již tradiční vánoční trhy, ze kterých si určitě odnesete
dáreček od lidových výrobců, ochutnáte perníčky nebo
horkou medovinu. Předprodej pořadů Chrudimské
besedy. Vánoční zpívání dětí z MŠ před Muzeem.
Neděle 13. prosince od 9 do 16 hodin
Muzeum
13.12. ČERTŮV ŠVAGR
Divadelní společnost Julie Jurištové přiváží do
Chrudimi již tradičně předvánoční pohádku pro
malé i velké diváky. Tentokrát se můžete těšit na
Čertova švagra. Tento dětský muzikál na motivy B.
Němcové vás zavede za hlavním hrdinou Petrem.
Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna
z domu a všude ho posílají k čertu. Po sedmi letech
se vrací na zem, kde poznává dobré i zlé
Neděle 13. prosince v 15 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: 100 Kč dospělí / 50 Kč děti
16.12. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
PRVNÍ FIFTÝN TOUR 2015
Dan Bárta se skupinou Illustratosphere slaví již 15 let
svého fungování! Během vystoupení zazní nejžádanější
skladby. Dan Bárta je jedním z mála mužských
jazzových vokalistů v Evropě s vynikající technikou
zpěvu a originálním repertoárem. Je desetinásobným
držitelem ceny Anděl v kategorii Zpěvák roku. Spolu
se sestavou prvotřídních hudebníků: Filip Jelínek –
klávesy, trombon, perkuse, Robert Balzar – kontrabas
a basa, Míra Chyška – kytara a Jiří Slavíček – bicí,
okouzlí famózním hudebním zážitkem i nejnáročnější
publikum! www.danbarta.cz
Středa 16. prosince v 19 hodin
Velký sál Muzea • Vstupné: 350 Kč
18.12. 802. chrudimský hudební pátek
Vánoční koncert k poctě Jakuba Jana
Ryby (1765–1815), letošního jubilanta
Účinkují: Chrudimská komorní filharmonie,
Smíšené sbory – Slavoj Chrudim, Rubeš Skuteč,
Vlastimil Litomyšl. Sbormistr – Zdeněk Kudrnka,
dirigent a sbormistr – Martin Profous. Program:
A. Vivaldi – Gloria RV 589, J. J. Ryba – Česká mše
vánoční „Hej mistře“
Pátek 18. prosince v 19 hodin
Velký sál Muzea • Vstupné: 210 Kč
20.12. Modrá hvězda Vánoc
Speciální koncertní program věnovaný svátkům
vánočním, aneb jaká hudba zněla nejen o prvorepublikových Vánocích (např. White Christmas, Tiše
padá sníh, Jingle Bells, Prosinec a sníh, aj.)
Hrají a zpívají: Václav Marek a jeho Blue Star
se svými sólisty.
Neděle 20. prosince v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 190 Kč
23.12. J. J. Ryba • ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Malí i velcí Chrudimáci zpívají v závěru roku
oblíbenou „Rybovku“ na Žižkově náměstí – Vánoce
mohou začít! Středa 23. prosince v 18 hodin
1.1. NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Pátek 1. ledna v 17 hodin • Klášterní zahrady
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MĚSTSKÉ KINO CHRUDIM
www.kinochrudim.cz
TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT
Viz program Chrudimské besedy.
Středa 2. prosince ve 20 hodin • Vstupné: 200 Kč
WILSONOV představení pro seniory
Komedie / krimi / ČR / SR / 2015 / 115 min.
Režie: Tomáš Mašín.
Čtvrtek 3. prosince v 10 hodin • Vstupné: 60 Kč
MARGUERITE filmový klub
Komedie / drama / Francie / ČR / Belgie / 2015.
127 min. Režie: Xavier Giannoli.
Čtvrtek 3. prosince ve 20 hodin
Vstupné: 90 Kč / 60 Kč pro členy
TŘI VZPOMÍNKY
Drama / Francie / 2014 / 120 min / titulky.
Režie: Arnaud Desplechin.
Pátek 4. prosince v 17 hodin • Vstupné: 100 Kč
MOST ŠPIONŮ
Drama / thriller / historický / USA / 2015 / 135 min.
Titulky / do 12 let nevhodné. Režie: Steven Spielberg.
Pátek 4. prosince v 19.30 hodin • Vstupné: 120 Kč
MALÝ PRINC
Animovaný / fantasy / Francie / 2015 / 106 min.
Dabing. Režie: Mark Osborne.
Sobota 5. prosince v 15 hodin • Vstupné: 130 Kč • 3D
Neděle 6. prosince v 15 hodin • Vstupné: 120 Kč • 2D
V SRDCI MOŘE
Akční / dobrodružný / historický / USA / 2015 / 121 min.
Titulky / do 12 let nevhodné. Režie: Ron Howard.
Sobota 5. prosince v 17 hodin • Vstupné: 100 Kč
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
Komedie / ČR / 2015 / do 15 let nepřístupné.
Režie: F. A. Brabec.
Sobota 5. prosince v 19.30 hodin
Sobota 12. prosince v 17 hodin
Neděle 20. prosince v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
PERLEŤOVÝ KNOFLÍK
Dokumentární / Chile / Francie / Španělsko / 2015.
82 min / titulky / do 12 let nevhodné. Režie: P. Guzmán.
Neděle 6. prosince v 17 hodin • Vstupné: 90 Kč
ČEŠI PROTI ČECHŮM
Dokumentární / ČR / 2015 / 88 min.
Neděle 6. prosince v 19.30 hodin • Vstupné: 80 Kč
TRABLE O VÁNOCÍCH
Komedie / USA / 2015 / 107 min / titulky / do 12 let
nevhodné. Režie: Jessie Nelson.
Čtvrtek 10. prosince v 17 hodin
Pátek 18. prosince v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
SPECTRE
Akční / krimi / Velká Británie / USA / 2015 / 150 min.
Režie: Sam Mendes.
Čtvrtek 10. prosince v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
RODINA K PRONÁJMU
Komedie / Francie / 2015 / 96 min / titulky / do 12 let
nevhodné. Režie: Jean-Pierre Améris.
Pátek 11. prosince v 17 hodin • Vstupné: 100 Kč
FAKJŮ PANE UČITELI 2
Komedie / Německo / 2015 / 115 min / dabing / do 12 let
nevhodné. Režie: Bora Dagtekin.
Pátek 11. prosince v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
Animovaný / pohádka / fantasy / Rusko / 2014 / 78 min.
Dabing. Režie: Alexej Cicilin.
Sobota 12. prosince v 15 hodin • Vstupné: 120 Kč • 3D
Neděle 13. prosince v 15 hodin • Vstupné: 100 Kč • 2D
KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU
Horor / komedie / fantasy / USA / 2015 / 96 min.
Titulky / do 12 let nevhodné. Režie: Michael Dougherty.
Sobota 12. prosince v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
RODINNÝ FILM
Drama / ČR / 2015 / 95 min / do 12 let nevhodné.
Režie: Olmo Omerzu.
Neděle 13. prosince v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
OD CALIGARIHO K HITLEROVI
Dokumentární / Německo / 2014 / 114 min / titulky.
Do 12 let nevhodné. Režie: Rüdiger Suchsland.
Neděle 13. prosince v 19.30 hodin • Vstupné: 90 Kč
CELEBRITY s.r.o. představení pro seniory
Komedie / ČR / 2015 / 103 min.
Režie: Miloslav Šmídmajer.
Čtvrtek 17. prosince ve 12 hodin • Vstupné: 60 Kč
FAMÁCKÁ VÁNOČNÍ NADÍLKA filmový klub
Tradiční klubová akce nabídne to nejlepší, co natočili
studenti pražské FAMU. Program opět sestaví
a promítání okomentuje mladý filmař Tomáš Pavlíček.
Čtvrtek 17. prosince v 20 hodin
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST
Dobrodružný / sci-fi / USA / 2015 / 135 min.
Režie: Francis Lawrence.
Pátek 18. prosince v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
MILENCI TĚCH DRUHÝCH
Komedie / USA / 2015 / 95 min / titulky / do 15 let
nepřístupné. Režie: Leslye Headland.
Sobota 19. prosince v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
LÁSKA Z KHON KAEN
Drama / Thajsko / 2015 / 122 min.
Režie: Apichatpong Weerasethakul.
Sobota 19. prosince v 19.30 hodin • Vstupné: 100 Kč
PÁSMO POHÁDEK:
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
66 minut. Kubula a Kuba Kubikula, Jak se chtěl zajíček
klouzat, Kamenná tetka, … Jak postavit sněhuláka.
Neděle 20. prosince v 15 hodin • Vstupné: 50 Kč
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
Pohádka / Československo / Východní Německo.
1973 / 75 min. Režie: Václav Vorlíček.
Digitálně upravená verze původní pohádky.
Neděle 20. prosince v 19.30 hodin • Vstupné: 50 Kč
ŽABÁK RIBIT
Animovaný / dobrodružný / Malajsie / 2014 / 88 min.
Dabing. Režie: Chuck Powers.
Sobota 26. prosince v 15 hodin
Vstupné: 115 Kč / 90 Kč děti do 15 let
PADESÁTKA
Komedie / ČR / 2015. Režie: Vojtěch Kotek.
Sobota 26. prosince v 17 hodin
Neděle 27. prosince v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
Sci-Fi / dobrodružný / fantasy / USA / 2015 / 136 min.
Dabing. Režie: J.J. Abrams.
Sobota 26. prosince v 19.30 hodin • Vstupné: 150 Kč • 3D
Neděle 27. prosince v 17 hodin • Vstupné: 120 Kč • 2D

regionální muzeum v chrudimi
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REGIONÁLNÍ MUZEUM v chrudimi
Široká 86, ( 469 620 330
info@muzeumcr.cz, www.muzeumcr.cz
Návštěvní doba: Út–Ne 9–12, 13–17
Expozice:
ALFONS MUCHA – PLAKÁTY
UMĚLECKÉ ŘEMESLO
MOZAIKA Z DĚJIN REGIONU
EXPOZICE LIDOVÉHO NÁBYTKU
Pro MŠ, ZŠ a SŠ jsme připravili edukační programy.
Výstavy:
GUSTAV PORŠ (Krajinář Vysočiny)
Chrudimský rodák malíř Gustav Porš patří
k významným postavám v přední elitě našich krajinářů.
Zabýval se krajinomalbou meziválečného období,
ve které zachycuje tvář zejména Českomoravské
vysočiny. Výstava potrvá do neděle 3. ledna.
ANDĚLÉ
Autorské cínované šperky a keramika Moniky Jaré.
Výstava „Andělé“ představí neobyčejné šperky
a ručně dělanou keramiku z umělecké dílny keramičky
a šperkařky Moniky Jaré, mimo jiné autorky trofejí
Mezinárodního jazzového tanečního festivalu.
Největší část autorčiny tvorby představují andělé,
kteří budou ve větší míře zastoupeny i na výstavě.
Výstava bude prodejní. Výstava potrvá do neděle
3. ledna.
NÁVŠTĚVA V PEKLE aneb ČERT NIKDY NESPÍ
Výstava bude vycházet ze soukromé sbírky čertů
pana Ing. Martina Fassmanna, ve které jsou
zastoupeny menší či větší loutky, starobylé hračky
z nejrůznějších materiálů, ale i ozdobné předměty
jako skleněný pohár s motivem čertovské hlavy či
čertovský louskáček na ořechy. Bude představen
i nejnovější přírůstek do sbírky – loutka čerta, která
si zahrála v loutkovém animovaném filmu Fimfárum
Jana Wericha, v pohádce Až opadá listí z dubu.
Zahájení výstavy v pátek 4. prosince. Výstava potrvá
do neděle 17. ledna.
Soutěž:
VÁNOČNÍ KAPR
5. ročník vánoční soutěže pro MŠ, ZŠ, SŠ
a volnočasové organizace: Přidejte se a pomozte
naplnit muzejní kádě a rybníky rybami. V prostorách
muzea necháme plout kapry velké nebo malé,
pohádkové či vypadající jako právě vytažené
z vody. Snad nám všem přinesou v roce 2016 štěstí.
Nejoriginálnějšího kapra odměníme zaslouženou
cenou. Jestliže se budete chtít do soutěže zapojit,
vyplňte formulář a zašlete nám jej prostřednictvím
emailu hlavacova@muzeumcr.cz, nebo poštou
Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01
Chrudim do 11. listopadu 2015. O výherci rozhodnou
návštěvníci muzea, kteří se zúčastní veřejného
hlasování, které proběhne od 6. prosince 2015 do
6. ledna 2016, kdy vyhlásíme výherce.
Akce:
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA JEDNU Z NEJSTARŠÍCH
ČESKÝCH OPON
Opona ze starého chrudimského divadla – jedna
z nejstarších zachovalých českých opon (Jan
Kokeš, před rokem 1854). Přispívat může každý na

registrované číslo účtu 107-9991200257/0100 nebo
do jedné ze tří zapečetěných kasiček, které jsou
umístěny v Turistickém informačním centru města
Chrudim, v Auto Slavíček s.r.o. a přímo v muzeu.
Projekty:
PROJEKT „CHRUDIM – MĚSTO TŘÍ MUZEÍ“
Sdružuje tři chrudimská muzea: Regionální muzeum
v Chrudimi, Muzeum barokních soch, Muzeum
loutkářských kultur v Chrudimi a spolupracuje
s Turistickým informačním centrem města.
POZNÁVÁME CHRUDIM – edukační program
pondělí, pátek (9–13), objednávky:
hlavacova@muzeumcr.cz
Cyklus interaktivních prohlídkových tras pro školy:
1. Za dominikánským pokladem
2. Kacafírkovo dobrodružství
3. Příběh tesaný do kamene
Více informací na našich stránkách.
MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR
Břetislavova 74, 537 60 Chrudim, ( 469 620 310
puppets@puppets.cz, www.puppets.cz
Návštěvní doba: Út–Ne 9–18
Vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč,
více o vstupném na webu.
Stálé expozice:
Magický svět loutek
Vstupte do Magického světa loutek a nechte se
vést od historie k moderně českého loutkářství.
Nahlédněte do světa Orientu.
Výstavy:
Divadlo zrozené z vody
Viděli jste někdy loutky pohybující se na vodní
hladině? Výstava prezentující fenomén vietnamského
vodního loutkového divadla. Výstava potrvá do neděle
10. ledna.
Říše loutek – 95 let bez přestávky
Výstava se koná u příležitosti 95 let nepřetržité
činnosti amatérského souboru Říše loutek Praha.
Výstava potrvá do neděle 28. února.
Bílé prapory nad Evropou!
70 let od konce 2. světové války
Návštěvníci se na výstavě seznámí s vývojem
českého loutkářství v průběhu 2. celosvětového
válečného konfliktu. Výstava potrvá do neděle
28. února.
Akce:
Půjdem spolu do Betléma
Vánoční rodinné představení o cestě do Betléma je
posledním loutkovým představením v MLK v roce
2015. Je Štědrý večer a cestujícímu ujede poslední
vlak. Co teď? Venku je mráz, nikdo nikde, pusto
a prázdno. A čas tiká a tiká... A tak se cestující vydá na
cestu do Betléma. Ale je přece Štědrý večer, Vánoce!
To se dějí zázraky! Vždyť stačí jen uvěřit... a vlak je
hned přistaven. Během představení zazní známé
vánoční koledy a dojde i na zvyky a tradice. Kapacita
sálu je omezena, doporučujeme si rezervovat
vstupenky na ( 469 620 310 nebo v recepci MLK.
Sobota 12. prosince v 15 hodin
Cena za představení: 50 Kč
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POD ŠIROKÝMI SCHODY
Vodní zdroje Chrudim, U Vodárny 138
( 469 637 101, vz@vz.cz, www.vz.cz
Výstava:
Cesta světla / skla
Vernisáž výstavy v úterý 1. prosince v 18.30 hodin
Výstava potrvá do pátku 29. ledna
Návštěvní doba: Po–Pá 8–16
Přednášky:
Český křišťál a historie sklárny
Beránek ve Škrdlovicích
Tamara Bohuňková.
Úterý 1. prosince v 19 hodin
Příběhy z mytologie
Tomáš Pavlík
Čtvrtky 3., 10. a 17. prosince v 19 hodin
GALERIE ART
Světlana a Luboš Jelínkovi, www.galerieart.cz
Návštěvní doba: Po–Pá 14–17.30, So 9–11.30
Václav Hollar – Grafika
Výstava potrvá do čtvrtka 10. prosince.
Světová avantgarda VIII
Zahájení výstavy v pondělí 14. prosince.
Výstava potrvá do středy 3. února.
Hana Purkrábková – Sochy
Zahájení výstavy v pondělí 14. prosince.
Výstava potrvá do středy 3. února.
ART ANTIK ATELIER
Chrudim, Resselovo náměstí 135, I. patro
Výstava obrazů malíře JANA ODVÁRKY
Jan Odvárka patří mezi nejlepší současné malíře
inspirované krajinou Vysočiny. Nesnaží se zachycovat
každý detail, ale s citem pro celkovou kompozici
přenáší do obrazu náladu daného okamžiku a místa.
Jan Odvárka není poplatný žádnému vzoru, jde
vlastní cestou. O jeho mistrovství svědčí převážně
používaná technika akvarelu.
Návštěvní doba: Po–Pá 10–17, So 9–12
ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI chrudim
www.tombart.wz.cz
VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ
Pořádají železniční modeláři z Chrudimi ve spolupráci
s Chrudimskou besedou. Vystavována budou
kolejiště HO, TT, N; železniční modely a fotografie
s železniční tematikou. Výstavní síň Chrudim
v Divadle Karla Pippicha
Pátek 22. – neděle 24. ledna
Pátek 29. – neděle 31.ledna
Návštěvní doba: 9– 17
ZAHRADNICTVÍ MIKAN
( 469 622 095, zahradnictvimikan@seznam.cz
www.zahradnictvimikan.cz
Čokoládové Vánoce
Blížící se adventní a vánoční čas všichni očekáváme
s nervozitou. Pohodě a klidu často předchází obávaný
předvánoční shon, a proto si toto období zpříjemníme
sladkou kostičkou čokolády. Pátý ročník adventní
výstavy se ponese na sladké čokoládové vlně. Již
tradičně nabídneme mnoho dekorací, živou hudbu,
občerstvení, program pro děti a doprovodný program.
Výstava potrvá do Štědrého dne.

LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR AHOJ
lstumpf@seznam.cz, www.chrudimka.cz/ahoj
Jak sv. Mikuláš pomáhal Kašpárkovi
Pátek 4. prosince v 17 hodin
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
KACAFÍREK LOUTKÁŘSKÝ SPOLEK
http://kacafirek.chrudim.cz/
o lakomém šnofousovi
aneb prachy v prachu
Pátek 11. prosince v 17 hodin
Spolkový dům • Vstupné: 35 Kč
NÁRODOPISNÝ SOUBOR KOHOUTEK
www.nskohoutek.cz, www.facebook.com/nskohoutek
trOCHU VÁNOČNÍ
Národopisný soubor Kohoutek zve všechny svoje
příznice i ty, kteří ho ještě neznají, na svůj tradiční
předvánoční pořad. Čeká vás večer plný folkloru,
humoru, vánočního cukroví a vůně svařeného
vína. Letos pozvání přijala absolutní sólová špička
valašského odzemku a slováckého verbuňku.
Doprovází Hradecká cimbálová muzika. Rezervace
vstupenek v předprodeji Divadla Karla Pippicha
osobně nebo telefonicky na ( 603 881 003.
Sobota 12. prosince v 18 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: děti do 12 let zdarma, do 18 let 50 Kč,
ostatní 100 Kč.
DIVADELNÍ SPOLEK J. N. ŠTĚPÁNKA
www.divadelnispolekchrudim.cz
Čert a Káča
V úpravě Zdeňka Bittla. Premiéra písničkové
pohádky Zdeňka Skořepy, ke které se chrudimský
spolek vrací po více než 25 letech. Veselý příběh
o tom, kterak zhrzená láska může přivést do pekla,
i o tom, že jedna hubatá holka dokáže čertům z pekla
udělat ještě větší peklo. Text v osmdesátých letech
upravil dlouholetý umělecký poradce chrudimského
spolku, Zdeněk Bittl. Režie: Karel Bříza.
Neděle 6. prosince v 15 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: 90 Kč, děti 60 Kč
BEZ OBŘADU
Že i lidé hodně bohatí mohou mít také velké starosti,
o tom Vás přesvědčí konverzační francouzská
komedie v autorské úpravě PouicPouic v podání
Chrudimských ochotníků. Když „boží“ manželka
burziána nalítne mazanému podvodníkovi, musí
se pro záchranu rodinného majetku zapojit všichni
rodinní příslušníci.
Pondělí 14. prosince v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 100 Kč
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SALVÁTOR
www.salvator.chrudim.cz
Tradiční vánoční koncerty
sboru Salvátor
V programu zejména vánoční písně a koledy.
Spoluúčinkuje VUS Pardubice a žesťový kvartet.
Sobota 26. prosince v 15 a v 17 hodin
(program obou bude totožný)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Chrudim
Vstupné dobrovolné

slavoj
mama klub chrudim
café zeměplocha

zuš chrudim a mš sv. čecha
malikchor
spolek machr
kolem světa za 80 minut
pískomil se vrací

ZUŠ Chrudim
Klub rodičů a MŠ Sv. Čecha
zuschrudim.cz, ( 775 900 198
Adventní koncert dětských pěveckých
sborů ZUŠ Chrudim
Srdečně zveme stálé i nové příznivce dětského
sborového zpěvu na tradiční adventní koncert
dětských pěveckých sboru Petrklíček, Květinky a Fiori
Cantanti. Děti přispějí k vánoční atmosféře stálým
i novým repertoárem.
Čtvrtek 10. prosince v 17 hodin
Sbor ČCE, Pardubická ul., Chrudim
Vstupné dobrovolné
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MALIKCHOR
malikchor@seznam.cz, www.malikchor.webnode.cz
Žákovský koncert
Malikchor o. s. a ZUŠ Luže Vás zvou na žákovský
koncert. Součástí koncertu bude operka Červená
Karkulka. Pondělí 7. prosince v 17 hodin
Husův sbor Chrudim
Benefiční koncert pro Martina Maredu
Účinkuje komorní pěvecký sbor Malikchor a jeho
sólisté pod vedením Lubora Malíka.
Středa 16. prosince v 17 hodin • Husův sbor Chrudim
SPOLEK MACHR ZA CHRUDIM MALEBNOU
TVOŘIVÁ STŘÍBRNÁ NEDĚLE
Vytvoříme vánoční dárky – přání, prostírání, placky
– technikou ručního sítotisku. Projekt je vhodný pro
všechny věkové kategorie 5+. ( 608 011 081, 777
975 621. Dílnu vedou Jan Axmann a Richard Herbst.
Neděle 13. prosince v galerii Muzea (vchod z levé
strany) od 10 do 16 hodin
ZIMNÍ FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ V LETNÍM KINĚ
Kožichy a jiné teplé oblečení s sebou, občerstvení
zajištěno – teplé alko i nealko nápoje.
Neděle 27. prosince v 17 hodin • Vstup zdarma
KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT
www.vz.cz, ( 723 004 397 nebo gutzer@centrum.cz
(informace a telefonická rezervace)
Skandinávie – velká severská cesta
S vodákem Jiřím Hodicem navštívíme hlavní města,
splujeme zlatonosnou řeku, vykoupeme se v moři za
polárním kruhem, budeme lovit tresky na Lofotech
i Vesterálech, vystoupíme na nejvyšší finské hory
s výhledy na tisíce jezer, uvidíme norské fjordy
a vodopády, muzeum námořnictví v Goteborgu,
vor Kon-Tiki, válečnou loď Vasa a mnoho dalších
pamětihodností.
Pátek 4. prosince v 18 hodin
Přednášková síň Vodních zdrojů • Vstupné: 40 Kč.
pískomil se vrací
mikulášská pískošou
Mikulášská šou věnovaná jak jinak než Mikulášům,
čertům a andělům. Pískomil osobně garantuje ten
nejlepší rokenrolový mikulášský mejdan v Chrudimi!
Nebude chybět ani skvělá projekce a dárky. Kapela
Pískomil se vrací chystá exkluzivní premiéru nových
písniček ! Úterý 1. prosince v 17 hodin
Městské kino Chrudim
Cena vstupenek v předprodeji: 80 Kč, dítě do 3 let na
klín 40 Kč (do 2 let zdarma)

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SLAVOJ
www.slavojchrudim.cz
tradiční Novoroční koncert v Chrudimi
Pátek 1. ledna v 15.30 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie • Vstupné dobrovolné
MAMA KLUB chrudim
Strojařů 846, ( 469 689 119
mamaklub.chrudim@seznam.cz
www.mamaklubchrudim.cz
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Zavoní jablíčka a skořice, uslyšíte koledy, ochutnáte
svařáček a v této předvánoční atmosféře přijměte
pozvání na náš jarmark, kde najdete pestrou škálu
dárečků a dekorací na váš stůl i pod stromeček vašim
blízkým.
Pátek 4. prosince od 14 do 18 hodin
Café Zeměplocha, Resselovo nám. 4
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Letošní Mikulášská se koná v restauraci za
Vodojemem, kde na děti čeká Mikuláš, anděl i nějací
čerti, připravený je program s tombolou, diskotéka
a hlavně dárek!
Sobota 5. prosince od 15 hodin
Vstupenky k zakoupení v Mama klubu.
VELKÁ MAŠINKOVÁ HERNA V MAMA KLUBU
Milujete mašinky? Přijďte se podívat na pohyblivé
mašinky na dráze nebo si složit vlastní koleje
a pohrát si. Uvidíte cca 30 mašinek z oblíbené pohádky
Lokomotiva Tomáš, najdete zde většinu Tomášových
přátel. A pokud jste příznivci dřevěných vláčků, i ty
tady budou. A samozřejmostí bude pro maminky
i taťky velký výběr kávy a dortíků k zakousnutí.
Neděle 6. prosince od 9 do 18 hodin
HLÍDÁNÍ DĚTÍ PŘED VÁNOCI + TVOŘENÍ
Celodenní hlídání dětí v sobotu 12. prosince, abyste
měli čas si zařídit důležité ježíškovské věci – kromě
obědu na děti čeká i celodenní program a vánoční
tvoření – překvapení pro rodiče.
Rezervujte na ( 604 193 205.
Sobota 12. prosince od 8 do 18 hodin
CAFÉ ZEMĚPLOCHA
Tvořivá kavárna por dospělé i děti
Resselovo nám. 4, Chrudim
www.cafezemeplocha.cz
Otevřeno každou středu od 10 do 18 hodin a v termíny
vypsaných dílen:
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Zavoní jablíčka a skořice, uslyšíte koledy, ochutnáte
svařáček a v této předvánoční atmosféře přijměte
pozvání na náš jarmark, kde najdete pestrou škálu
dárečků a dekorací na váš stůl i pod stromeček vašim
blízkým. Výrobky zhotovili lektoři a přátelé Café
Zeměplocha a Mama klubu Chrudim.
Pátek 4. prosince od 14 do 18 hodin
SCRAPBOOKINGOVÉ ALBUM
Z Vašich fotek vytvoříme krásné album, které můžete
věnovat také jako vánoční dárek.
Sobota 5. prosince v 10 hodin
DRÁTOVANÉ ŠPERKY A DEKORACE
Aneb tradiční technikou odrátkujeme co se dá…
Středa 9. prosince v 17 hodin

jídelna kruh zdraví
zdravíčko chrudim
EDDA, z.ú.

café zeměplocha
agora, o. s. šance pro tebe
centrum osobní rovnováhy

nETRADIČNÍ VÁNOČNÍ OZDOBY
Dětská dílna. Děti, je libo ozdobit si letos Váš
stromeček tak trochu jinými nerozbitnými ozdobami?
Co si přijít vyrobit třeba dinosaury, lego kostičky,
Olafa z Ledového království, koníky, autíčka a jiné
oblíbence? A rodiče mohou jít mezitím po nákupech…
Pro děti od 6 let.
Sobota 12. prosince v 10 hodin
VÁNOČNÍ DEKORACE NA VÁŠ STŮL
Z ŽIVÝCH KVĚTIN
Dekorace, která vydrží až do svátků…
Středa 16. prosince v 17 hodin
Nutná rezervace na všechny dílny na ( 774 489 117
nebo na cafezemeplocha@gmail.com. Další dílny
vypisujeme průběžně, sledujte nás na Facebooku.
AGORA, O. S. ŠANCE PRO TEBE
Štěpánkova 92, ( 469 623 501
lukas@sance.chrudim.cz
www.sance.chrudim.cz
https://www.facebook.com/sanceprotebe
Večer pro stydlivé zpěváky
Zpíváte si rádi, ale jen doma ve sprše? Máte oblíbený
song, ale znáte ho jen z rádia? Je čas to změnit! Přijďte
si zazpívat na mikrofon s živými hudebníky (členy
několika zdejších kapel). Nebo jen tak poklábosit
o hudbě, zpívání nebo o něčem úplně jiném. Těšíme
se na vás v Agoře.
Úterý 1. prosince v 17.30 hodin
Výstava fotek z workshopu
Vernisáž výstavy fotografií, které vznikly při workshopu
workshopu dětí. Při vernisáži bude hrát živá hudba.
Úterý 8. prosince v 18 hodin
Vánoční workshop
Vyrobíme si spolu vánoční doplňky a třeba i malý
dárek.
Úterý 15. prosince v 17.30 hodin
CENTRUM OSOBNÍ ROVNOVÁHY
Žižkovo náměstí 105, Chrudim
( 725 606 520, www.centrumosobnirovnovahy.cz
Intuitivní vidění
trénink mimosmyslového vnímání
Jak zlepšit vědomé rozhodování a aktivovat centrum
mimosmyslového vnímání. Praktický nácvik a trénink
vědomí. Lektoři: Jitka Hladíková a Daniel Hanuš.
Úterý 1. prosince v 17 hodin
Vstupné: 80 Kč
Voňavé hrátky
Tvořivý workshop plný her, vůně a Vánoc. Mýdlárna
u dvou koček – praktické použití aromaterapeutických
mýdel a éterických olejů. Lektor: Jitka Prokšíková.
Duhová kočka – komunikační hry a inspirativní
obrázky Cesta k sobě a Cesta životem autorky Lucie
Ernestové. Lektor: Mirka Maierová.
Pátek 11. prosince v 17 hodin
Vstupné: 80 Kč, děti zdarma
Prokrastinuju.... No a?
Jak přežít svoji nechuť něco udělat, když to pokaždé
není jen lenost? Přednáška s prožitkovým obsahem.
Lektor: Radka Ehrenbergerová.
Úterý 15. prosince v 17 hodin
Vstpné: 80 Kč

JÍDELNA KRUH ZDRAVÍ
( 732 277 628 (Dana Šťastná), 731 168 210
(jídelna), jidelna@kruhzdravi.cz, www.kruhzdravi.cz
Bez nohou to nejde
aneb zdravá noha – zdravý duch
Otázky a odpovědi na toto téma s Romanem
Mazánkem.
Úterý 1. prosince v 18.30 hodin
Vstupné: 50 Kč
Zelené potraviny v celostním
pohledu na zdraví
Kudy vede cesta k prevenci i uzdravení? Jak na ní
pomáhají zelené potraviny? Radka Sochorová –
homeopatie a jóga. Ing. Hana Šimůnková – terapeut
celostní medicíny.
Úterý 8. prosince v 18.30 hodin
Vstupné: 50 Kč
Materializace štěstí v praxi
Přednáší a na vaše dotazy odpovídá Jana Venclová.
Bližší Informace na www osobni konzultace.cz.
Středa 9. prosince v 18 hodin
Vstupné: 180 Kč včetně zdravé večeře
Pečení melasových perníčků s Danou
Adventní variace na vánoční perníčky – povídání,
pečení a ochutnávka nejen perníčků.
Pátek 11. prosince v 17.30 hodin
Vstupné: 50 Kč, Dany zdarma
Prezentace Sahadža jógy
Metoda poznání sebe sama a nalezení vnitřní radosti
– spojení se s naším vnitřním Já.
Počet míst omezen – přihlášky a informace
na ( 776 499 384 nebo sonaeva@centrum.cz.
Neděle 13. prosince v 15 hodin
Vstupné dobrovolné
ZDRAVÍČKO CHRUDIM
Filištínská 143, ( 731 708 892, 737 926 802
www.mujzdravyzivot.cz
Sushi bar
Středa 2. prosince od 11 do 13 hodin
Kurz vaření Mlsáme zdravě
Je třeba se přihlásit (omezený počet míst). Cena: 500 Kč
(klienti VZP, důchodci, rodiče dětí do věku 4 let
a studenti mají 20 % slevu)
Čtvrtek 3. prosince od 15 do 17.30 hodin
Bezplatná poradna (cholesterol)
Úterý 8. prosince od 14.30 do 15.30 hodin
Čas pro Váš jídelníček – spokojené Vánoce
Pondělí 14. prosince od 13.30 do 14.30 hodin
Pochod od Vojtěchovské rozhledny
k prameni řeky Chrudimky
Středa 30. prosince
Bezplatná poradna
Středa 6. ledna od 13.30 do 14.30 hodin
EDDA, z.ú.
( 732 479 254, mail@edda-chrudim.cz
www.edda-chrudim.cz
Vánoční truhlářská dílna
Přijďte s dětmi vyrobit vánoční dárek jako za starých
časů. Nutno nahlásit se předem. Truhlářství Spalto
Slatiňany. Cena: 100 Kč / dřevěný betlém
Sobota 19. prosince v 9 hodin

zelený dům chrudim, z.s.
chrudimský silvestr

farní sbor českobratrské církve evangelické
pohybové studio padma

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ chrudim
anna.lavicka@evangnet.cz
BENEFIČNÍ KONCERT
Účinkují: herečka a moderátorka Českého rozhlasu
Vltava Jana Trojanová, hobojistka Moravské
filharmonie Olomouc Iveta Trojanová, varhanice
Helena Suková a žáci ZUŠ Přelouč. Výtěžek
z koncertu bude darován Terezce Vargové na
neurorehabilitační pobyt v Adeli Medical Center
v Piešťanech.
Neděle 6. prosince v 15 hodin
Evangelický kostel, Pardubická ulice
Vstupné dobrovolné
DÁREK PRO RADOST
Dobročinný adventní trh ve prospěch léčby Terezky
Vargové z Chrudimi. Najdete zde rukodělné výrobky,
dárkové předměty, domácí koláče a cukroví, voňavý
punč.
Neděle 13. prosince od 10.30 do 14.30 hodin
Evangelický kostel, Pardubická ulice
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY U EVANGELÍKŮ
Čtvrtek 24. prosince (Štědrý večer) v 16 hodin
Pátek 25. prosince (Boží hod vánoční) v 9 hodin
Neděle 27. prosince v 9 hodin
Čtvrtek 31. prosince (závěr roku) v 16 hodin
Pátek 1. ledna 2016 (Nový rok) v 9 hodin
Všechny bohoslužby se konají v kostele v Pardubické
ulici
POHYBOVÉ STUDIO PADMA
Fibichova 196, ( 792 357 108
info@padmastudio.cz, www.padmastudio.cz
Harmonizační jóga pro ženy se Zuzkou
Pondělí od 17 do 18 hodin
Chi Kung, Nei Kung a taoistická meditace
se Stáňou
Pondělí pd 18.15 do 19.45 hodin
Orientální břišní tanec s Klárou
Pondělí od 20 do 21.30 hodin
Jóga v denním životě s Markétou
Úterý od 14.45 do 16.15 hodin
Jóga pro zdravá záda s Ivou
Úterý od 16.30 do 17.30 h, čtvrtek od 17.45 do 18.45
Ranní jóga s Ivou
Středa od 6.30 do 7.30 hodin a od 8.15 do 9.15 hodin
Pilates s Dášou
Středa od 17.30 do 18.30 hodin
Vizualizační meditace s Honzou
Středa od 20 do 21.30 hodin (sudé týdny)
Vizualizační meditace s Romanem
Středa od 20 do 21.30 hodin (liché týdny)
Vinyasa jóga s Veronikou
Čtvrtek od 16.30 do 17.30 hodin
Power jóga s Ivou
Úterý od 17.45 do18.45 hodin, čtvrtek od 19 do 20 hodin
Core systém s Pavlem
Pátek od 18 do 19 hodin
Zdravotní cvičení s TAI ČI s Mílou
Neděle od 17.30 do 19 hodin
OSHO aktivní meditace s R.Vajcem
Neděle od 19.30 do 21 hodin (sudé týdny)

ZELENÝ DŮM CHRUDIM, Z.S.
( 469 811 145, 606 576 513
zelenydumchrudim@gmail.com
www.zelenydum.estranky.cz
Vánoční zpívání v Parku Střelnice
Přijďte si zazpívat koledy s námi a s Pěveckým
souborem Klíčenky Chrudim k příjemné vatře, u které
nám v tomto čase bude o Vánocích vyprávět i místní
duchovní. Po náhonu Chrudimky budeme pouštět
plovoucí svíčky s betlémským světlem, které si budete
moci přinést domů společně se jmelím. Sraz bude
v Parku na Střelnici v místě u splavu a broukovišť.
Akce se koná díky přispění města Chrudim.
Středa 23. prosince v 17 hodin
Park Střelnice
Chrudimský Silvestr
www.chrudimskysilvestr.cz
Chrudimský Silvestr
Hraje skupina Mašinka Akce se koná s podporou
města Chrudim a Pardubického kraje pod záštitou
vicehejtmana Romana Línka.
Čtvrtek 31. prosince od 22 do 1 hodiny
Resselovo náměstí
Vstup zdarma

Jiří Kadeřávek – ředitel
( 469 660 666, kaderavek@chbeseda.cz
Štěpánka Gottwaldová – asistentka ředitele
( 469 660 665, gottwaldova@chbeseda.cz
Vlasta Kyselová – administrátor produkce, pronájmy
( 469 660 664, kyselova@chbeseda.cz
Jitka Čermáková – administrace
( 469 660 662, cermakova@chbeseda.cz
Martina Ptáčková – Chrudim dnes
chrudimdnes@chbeseda.cz
Eva Dušková – účtárna
( 469 660 660, duskova@chbeseda.cz
Miloslava Popelková – účtárna
( 469 660 663, popelkova@chbeseda.cz
Milena Stodolová – předprodej vstupenek
( 603 881 003, predprodej@chbeseda.cz
Václav Černohorský – správce divadla
( 737 300 541
Ludovít Grman – správce budovy Muzea
( 731 468 689
Jaroslav Paulus – provozní restaurace
( 469 660 654
Měšťanská restaurace
( 469 660 650
Muzeum barokních soch
( 603 881 004
Uzávěrka lednového „Chrudim dnes“ je
ve čtvrtek 10. prosince.

