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CHRUDIMSKÁ BESEDA
MUZEUM BAROKNÍCH SOCH
Návštěvní doba: So–Ne 9–12 13–17
OD KONVENTU K MUZEU BAROKNÍCH SOCH
Stálá expozice fotografií. Muzeum barokních soch
IGOR MALIJEVSKÝ • FOTOGRAFIE
Básník, prozaik a fotograf Igor Malijevský se
narodil roku 1970 v Praze. Vystudoval fyziku na
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
a absolvoval několik ročníků filosofie na Filozofické
fakultě téže univerzity. Od roku 1995 se věnuje
literatuře a umělecké fotografii. Jako fotograf
spolupracuje s řadou nakladatelství zabývajících se
uměním a krásnou literaturou. Píše básně a povídky,
pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem
a pražským divadlem Archa. Fotografie zvětšuje
ručně v malých edicích a negativy následně ničí. Jeho
dílo je zastoupeno ve sbírkách Museet for Fotokunst
(Odense, Dánsko), Museum of Fine Arts, (Houston,
USA), Sarah Morthland Collection (New York, USA),
John Cleary Collection (Houston, USA), James
Maloney Collection (Houston, USA) ad. Je nositelem
ceny Czech Press Photo z roku 1999 a 2003.
Výstava potrvá do neděle 8. března.
Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha
Návštěvní doba: Út–Pá 10–13 14–17, So–Ne 14–17
Kaleidoskop Jana Rejžka
Přední český kritik a publicista se po mnoha letech
rozhodl obnovit svůj poslechový klubový pořad, který
volně navazuje na programy, které připravoval za
minulého režimu po celé republice.
Úterý 3. února v 19 hodin
Galerie v Muzeu • Vstupné: 90 Kč
Jiří Koukal & Vítek Chadima
PŘESTUPNÍ STANICE?
Herecký koncert Valerie Zawadské. Protagonistkou
hry je Anna, která se ztratila v oficiální společnosti
a uchýlila se do meziprostoru. Nové životní útočiště
najde ve starém vagónu. Je komunikativní, lidská,
chápavá a má smysl pro humor i nadhled. Její
posedlostí jsou mobilní telefony, ale takové, které její
přátelé ukradli. S mobilem užije spousty legrace, ale
když jednou uslyší ze sluchátka hlas plačící holčičky,
která se ocitla v nebezpečí, neváhá ani minutu
a rozhodne se pomoci. Jeden ukradený mobil patří
i majitelce seznamovací kanceláře a díky obyčejnému
hovoru se její život změní od základu. Ocitá se
tak na přestupní stanici života a čeká ji krásný
podzim života. Jenže... Hrají: Valérie Zawadská
a Lucie Kožinová. Uvadí Divadelní agentura Rajcha.
Divadelní předplatné V.
Čtvrtek 5. února v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 250 Kč
Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru
Kouzelná babička přičaruje princezně Safiře za její
uličnictví kravský roh. Když se princezna polepší,
pošle za ní hodného, i když trochu líného a mlsného
Tondu, aby ji léčil. Veselé zápletky, legrace, vůně
orientu, písničky – to vše děti uvidí v naší pohádce.
Úterý 10. února v 17 hodin
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
Vstupné: 45 Kč, 20 Kč dítě na klín
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794. chrudimský hudební pátek
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
Koncert k výročí Jana Pernera (1815–1845),
významného stavitele železničních tratí
Josef Špaček – housle • Petr Špaček – violoncello
Jan Kučera – dirigent
V programu vedle hudby B. Smetany, A. Dvořáka
a E. Strausse také filmová hudba (např. Ostře sledované
vlaky, Přednosta stanice, Vlak dětství a naděje, Vražda
v Orient Expresu, Velká vlaková loupež aj.)
Pátek 13. února v 19 hodin
Velký sál Muzea
Vstupné: 240 Kč
MASOPUSTNÍ JARMARK
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto
období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec
masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem
hodování, během kterého bylo třeba se dosyta
najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst.
V době masopustu se na královském dvoře konaly
hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové
hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala
bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná „šperky“
a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou
obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka,
jitrnice, ovar, škvarky. Masopust končil v noci před
Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh
a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na
Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné
rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla
povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní,
což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb,
vařená krupice, pečené brambory.
Sobota 14. února v 9 hodin
Resselovo náměstí
Tomáš Kubeš: Sibiř
Drsná výprava divočinou východní Sibiře. Cesta
nabízí dvě tváře, panenskou přírodu v kontrastu
s velkoměsty a budhistickým Burjatskem. Na
promítání uvidíte město Jakutsk, velkolepé oslavy
slunovratu Ysyakh, Jakuty, šamany, řeku Lenu a její
Stolby, silnici koster do Magadanu, spousty vodky,
Krasnojarsk, Irkutsk, Bajkal, Burjatsko, Ulan Ude
a znovu oživený buddhismus. Jednoduše to nejlepší
ze Sibiře během hodiny a půl.
Pondělí 23. února v 18 hodin
Městské kino Chrudim • Vstupné: 60 Kč
LOUTKÁŘSKÉ BALÁBILE
Při příležitosti 240. výročí narození Matěje Kopeckého,
legendárního českého loutkáře
9.30 hodin • pojízdné historické divadlo Libora Štumpfa I
10 hodin • Neposlušná kůzlátka
Tradiční pohádka v netradičním provedení. Pohádka
o tom, jak se z neposlušných kůzlátek stanou poslušná
kůzlátka. Pochopitelně nemůže chybět vlk, který je
nakonec zahnán tatínkem kůzlátek. Představení
je hráno v marionetovém divadélku jednoduchými
řezbovanými loutkami. Vhodné pro děti od 3 let.
Uvádí Jirka Polehňa–lidový loutkář.
Představení je určeno pro MŠ.
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15 hodin • pojízdné historické divadlo Libora Štumpfa II
15.30 hodin • Můj medvěd Flóra
Umět číst není jen tak. A umět si hrát se svou
hračkou, vymýšlet si situace, do nichž se dostává
i jejich řešení, najít k světu hezký vztah, to také není
tak docela samozřejmé, jak se nám zdává. Pohrávání
si s knížkou Daisy Mrázkové je pro všechny, kdo si
rádi čtou, představují, vymýšlejí a mají chuť hrát
si, zejména však pro ty od tří do devíti let. Pořad
rozvíjí prvotní způsob poznávání světa dítětem
a učí pozitivním vztahům ke světu při hře s nalezeným
plyšovým medvídkem, který se dostává do různých
situací, jež musí řešit.
Uvádí Divadelní společnost Kejklíř Praha.
16.30 h • pojízdné historické divadlo Libora Štumpfa III
17 hodin • Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Třičtvrtěhodinka s pohádkami a loutkovým divadlem
našich předků. Inscenace seznamuje s ušlechtilým
jazykem jedné z našich nejkrásnějších národních
pohádek a zároveň s moderně chápanou tradicí
loutkového divadla, které vychutnávaly generace
našich předků. Tematicky se obrací k oblasti, která
byla a je i dnes aktuální: zpupnost a panovačnost,
pokora a nebojácnost, osud a jeho naplnění. Vhodné
pro děti od 4 let. Uvádí Divadelní společnost Kejklíř
Praha.
Úterý 24. února
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
Odpolední pohádky: Vstupné: 30 Kč/1 představení,
50 Kč/2 představení
POUTNÍCI a STRUNOVRAT
Folk a country večer. Koncert dnes již legendární kapely
Poutníci, hrající bluegrass a country (Peter Mečiar –
banjo a dobro, Jan Máca – mandolína, kytara a zpěv,
Jiří Pola – elektrický kontrabas, Jakub Bílý – kytara),
a skupiny Strunovrat (Petr Šotta – zpěv, kytara, autor
písní, Jitka Šottová – housle, Zita Petříčková – zpěv,
rozmanité rytmické nástroje, Saša Frei – bezpražcová
baskytara)
Středa 25. února v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 160 Kč
Tomasz Jachimek
KOLEGA MELA GIBSONA
Komorní příběh jednoho herce začíná ve chvíli, kdy je
hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla,
zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán
policií. Během necelé hodiny a půl povypráví svůj
příběh, během něhož se divák dozví nejen o jeho
pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se
jednou setkal v letadle z Kanady do Frankfurtu
s Melem Gibsonem, a to jej zasáhlo na celý
život. Režisér Jakub Nvota, se souhlasem autora
Tomasze Jachimka, připravil toto monodrama
přímo na tělo protagonistovi Martinovi Trnavskému.
Text byl aktualizován a přenesen do českých reálií.
S písničkami a tanečními kreacemi je skvělým
zážitkem s překvapivou pointou. Uvádí Divadelní
spolek Frída. Divadelní předplatné A.
Čtvrtek 26. února v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 280 Kč
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FOTOKLUB CHRUDIM
www.fotoklub.chrudim.cz
Výstava fotografií Chrudim a lidé
Chrudimská beseda spolu s místním fotoklubem
připravuje tradiční nesoutěžní výstavu fotografií
spojenou s udělováním grantu, s tématikou našeho
města a života v něm. Fotografie pro výstavu,
barevné i černobílé, minimálního formátu 13 x 18 cm,
musí být označené na zadní straně jménem, adresou
autora a názvem snímku. Autor, ucházející se
o udělení grantu, musí navíc splnit tyto parametry:
předat soubor min. 5 kusů snímků, každý o formátu
min. 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování
min. rozměru kratší strany). Seriál s max. 5 kusy
fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Pořadatel
si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu
fotografie, které překračují etické a estetické hranice.
Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců
autora, který obdrží pro rok 2015 od města finanční
grant 10 000 Kč. Tento autor do konce roku 2015 dodá
městu 20 svých fotografií, s libovolnou tematikou,
o formátu min. 20 x 30 cm. Je opět zavedena
kategorie pro autory do 21 let (včetně). Velikost
nejméně 5 ks snímků je požadována min. 13 x 18 cm.
Vybraný autor obdrží cenu města ve výši 2100 Kč.
Pokud autor v této kategorii se chce ucházet také
o grant, musí snímky splňovat grantové požadavky.
Fotografie kategorie do 21 let budou na zadní straně
označeny shodně s výše uvedenými požadavky
a doplněny číslem „21“ za jménem autora. Město si
vyhrazuje právo použít snímky oceněných autorů pro
případnou propagaci města. Akce je otevřena všem
zájemcům o fotografování a není věkově omezena.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. března
v 17 hodin ve vestibulu Divadla K. Pippicha. Výstava
trvá do neděle 29. března. Své snímky mohou zájemci
zaslat, nebo osobně předat do 7. března na adresu
Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim. Je
možné také domluvit jiný způsob předání snímků.
Všechny zaslané snímky si mohou autoři vyzvednout
zpět po skončení výstavy v kanceláři Chrudimské
besedy. Zájemci o fotografování se schází každý
sudý čtvrtek v 19 hodin v klubovně Spolkového domu.
Ing. Ženka Ladislav, předseda fotoklubu
MĚSTSKÉ KINO CHRUDIM
www.kinochrudim.cz
SILS MARIA
Drama / Francie / Švýcarsko / Německo / 2014 / 123 min.
Režie: Olivier Assayas. Do 15 let nepřístupný. ČSFD
– 72%. Film, který v roce 2014 učaroval divákům
i kritikům na MFF v Cannes a získal nominaci na
Zlatou palmu, je poctou hereckému umění a hercům
i herečkám, jejichž jediným cílem je podat přesvědčivé
a okouzlující výkony. V hlavních rolích Juliette Binoche
a Kristin Stewart.
Neděle 1. února v 17 hodin • Vstupné: 90 Kč
KÓD ENIGMY
Drama / Thriller / Životopisný / Velká Británie / USA /
2014 / 114 min. Režie: Morten Tyldum. ČSFD – 87%.
Příběh matematického génia, který díky svému
úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku
a zachránil tak tisíce lidských životů.
Neděle 1. února v 19.30 hodin • Vstupné: 120 Kč

WHIPLASH
Drama / USA / 2014 / 106 min. Režie: Damien
Chazelle. ČSFD – 93%. Příběh o talentovaném
bubeníkovi Andrewovi (Miles Teller) a jeho vztahu
s tyranským vedoucím školní jazzové kapely
Fletcherem (J. K. Simmons).
Čtvrtek 5. února v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
BABOVŘESKY 3
Komedie / Česko / 2015 / 103 min. Režie: Zdeněk Troška.
Čtvrtek 5. února v 19.30 hodin • Vstupné: 120 Kč
Pátek 13. února v 17 hodin • Vstupné: 120 Kč
Pátek 27. února v 17 hodin • Vstupné: 120 Kč
BABOVŘESKY 3 promítání pro seniory
Čtvrtek 19. únor v 10 hodin
Vstupné: 80 Kč v předprodeji / 100 Kč na místě
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU • 3D a 2D
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / 2015.
Režie: Paul Tibbitt.
Pátek 6. února v 17 hodin 3D
Vstupné: 140 Kč / Děti do 15 let 120 Kč
Sobota 7. února v 17 hodin 2D
Vstupné: 125 Kč / Děti do 15 let 105 Kč
Sobota 28. února v 17 hodin 2D
Vstupné: 125 Kč / Děti do 15 let 105 Kč
JUPITER VYCHÁZÍ • 3D
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / USA / 2015 / 128
min. Hlavní hrdinkou příběhu z pera Lany a Andyho
Wachowských je Jupiter Jonesová (Mila Kunis) – žena
zrozená pod hvězdami, které znamení předurčovala
výjimečný osud.
Pátek 6. února v 19.30 • Vstupné: 130 Kč
SLÍDIL
Krimi / Drama / Thriller / USA / 2014 / 117 min. Režie:
Dan Gilroy. ČSFD – 80%. Příběh vypráví o mladíkovi
Lou Bloomovi (Jake Gyllenhaal), který se snaží
prosadit jako novinář. Nedaří se mu najít uplatnění
v již zavedených agenturách, a tak se vrhne na vlastní
pěst do pátrání po stopách zločinu. Pro atraktivní
novinářský materiál se neštítí udělat cokoliv.
Sobota 7. února v 19.30 hodin • Vstupné: 100 Kč
Pásmo pohádek Splněná přání (69 min)
Jak Rákosníček udělal z nebeského draka kolotoč
Jak Rumcajs vyhnal z lesa dubové mužíky a další.
Neděle 8. února v 15 hodin • Vstupné: 50 Kč
MORTDECAI: Grandiózní případ
Akční / Komedie / USA / 2015 / Titulky. Režie: David
Koepp. Do 12 let nepřístupný. Komedie s Johnny
Deppem, který si rolí Mortdecaie vystřihne potrhlou
postavu z rodu inspektora Clouseaua a Jacka
Sparrowa. Ve hře je honba za ukradeným obrazem,
jenž skrývá kód k uloupenému nacistickému zlatu.
A kdo jiný by ho měl vypátrat než životem protřelý
Charles Mortdecai.
Neděle 8. února v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
NEZLOMNÝ
Životopisný / Drama / Akční / Válečný / Sportovní /
Historický / USA / 2014 / 138 min. Režie: Angelina
Jolie. Do 12 let nevhodné. ČSFD – 81%. Neuvěřitelný
životní příběh slavného amerického běžce Louise
Zamperiniho.
Neděle 8. února v 19.30 • Vstupné: 120 Kč
Sobota 21. února v 19.30 • Vstupné: 120 Kč
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fk
Ať žije svoboda fk
Itálie, 2013, 93 min. Režie: Roberto Andò. Vtipný,
zároveň přiměřeně vážný a dostatečně závažný
film, který vám nejspíš zvedne náladu. K politice
nepřistupuje z pozice zdrcující kritiky, nýbrž se
snahou porozumět obtížné službě. V hlavní dvojroli
exceluje Toni Servillo. Velká nádhera i napodruhé!
Čtvrtek 12. února ve 20 hodin • Vstupné: 90 Kč, FK 60 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Drama / Romantický / USA / 2015 / 124 min. Do 15 let
nepřístupný. Anastázie je plachá a křehká studentka,
Christian je záhadný a závratně bohatý byznysmen.
Jejich setkáním se začne odvíjet mimořádný milostný
příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky.
Pátek 13. února v 19.30 hodin • Vstupné: 130 Kč
Sobota 14. února v 19.30 hodin • Vstupné: 130 Kč
Pátek 20. února v 19.30 hodin • Vstupné: 130 Kč
Sobota 28. února v 19.30 hodin • Vstupné 130 Kč
BIG EYES
Drama / Životopisný / USA / 2014 / 106 min. Režie:
Tim Burton. Drama natočené na základě skutečného
příběhu vypráví o umělkyni Margaret Keane (Amy
Adams), v který se prostřednictvím jejich maleb dětí
s velkými očima projevil skutečný umělecký génius.
Sobota 14. února v 17 hodin • Vstupné: 120 Kč
VLNA VS. BŘEH
Dokumentární / Slovensko / Česko / 2014 / 88 min.
Režie: Martin Štrba. ČSFD – 73%. Martin Štrba ve
svém režijním debutu navštěvuje a zpovídá přátele
a umělecké souputníky, přičemž rekonstruuje atmosféru
doby, která umožnila zrod fenoménu Slovenské nové
vlny. Neděle 15. února v 17 hodin • Vstupné: 70 Kč
BÍLÝ BŮH
Drama / Maďarsko / Německo / Švédsko / 2014 /
119 min. Režie: Kornél Mundruczó. Do 12 let
nevhodné.ČSFD – 71%. Hlavním hrdinou filmového
podobenství zpochybňujícího nadřazenost lidské
rasy je pes Hagen, který je řízením osudu oddělen od
svojí milující paničky, třináctileté Lili, a musí se naučit
přežít na ulicích Budapešti.
Neděle 15. února v 19.30 • Vstupné: 90 Kč
ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI
Drama / Horor / Thriller / Velká Británie / 2014 /
98 min. Režie: Tom Harper. Do 12 nepřístupný.
Pokračování úspěšného britského hororu Žena
v černém (The Woman in Black) nás zavede do období
druhé světové války, kdy dům v Eel Marsh zabere
vláda a rozhodne se, že jej použije jako útočiště pro
evakuované děti. Ve chvíli, kdy děti do domu přicházejí,
se také probouzí jeho temná obyvatelka.
Čtvrtek 19. února v 17 hodin • Vstupné: 130 Kč
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Akční / Dobrodružný / Krimi / Komedie / Velká Británie
/ 2014 / 129 min. Režie: Matthew Vaughn. Film
vypráví příběh zdvořilého, konzervativního britského
superšpióna, který do vysoce konkurenčního
vzdělávacího programu své agentury rekrutuje zatím
nevycvičeného, ale nadějného kluka z ulice. Ve stejný
moment začne svět ohrožovat zvrácený americký
podnikatel.
Čtvrtek 19. února v 19.30 • Vstupné: 120 Kč

ZVONILKA A TVOR NETVOR • 3D a 2D
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA
/ 2014 / 76 min. Režie: Steve Loter.
Pátek 20. února v 17 hodin 3D
Vstupné: 165 Kč / Děti do 15 let 140 Kč
Sobota 21. února v 17 hodin 2D
Vstupné: 130 Kč / Děti do 15 let 105 Kč
Pásmo pohádek U vody (73 min)
Jak Křemílek a Vochomůrka měli trápení s rakem
Jak Cipísek chránil jelení studánku
Jak Křemílek a Vochomůrka nevěděli co se děje
Jak si Rákosníček popletl všechny vody
Pan Tau a samá voda
Divoké sny Maxipsa Fíka – O minifíkovi
Neděle 22. února v 15 hodin • Vstupné: 50 Kč
DANIELŮV SVĚT
Dokumentární / Česko / 2014 / 75 min. Režie: Veronika
Lišková. ČSFD – 71%. Daniel je pedofil. Je zamilovaný
a vlastní orientaci netají, a to ani před rodiči milovaného
chlapce. Daniel nikdy žádnému dítěti neublížil. Stejně
jako Jirka Fx100d, Tomáš Efix a další jeho známí z řad
českých pedofilů. Jakou podobu má ten nejniternější
cit v podání Daniela a jeho přátel?
Neděle 22. února v 17 hodin • Vstupné: 90 Kč
PROTI PŘÍRODĚ
Komedie / Drama / Norsko / 2014 / 80 min. Režie:
Ole Giæver. Martin vyráží sám na víkendový výšlap
do hor a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky:
brutálně upřímné postřehy o něm samotném i lidech
v jeho okolí. Proti přírodě je upřímný a humorný portrét
muže, který se touží vymanit ze zajetých kolejí.
Neděle 22. února v 19.30 hodin • Vstupné: 80 Kč
VETŘELEC: REŽISÉRSKÝ SESTŘIH
Sci-fi / horor / USA, Velká Británie / 1979 / 117 min.
Režie: Ridley Scott. Přístupný od 12 let. Obnovená
digitální premiéra kultovního sci-fi se Sigourney
Weaver v roli statečné Ripleyové, která jako jediná
z posádky vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu
v souboji s hrůznou bytostí, jejíž zárodek se dostal na
palubu z líhně na neznámé planetě.
Středa 25. února v 19.30 hodin • Vstupné: 100 Kč
fk
Tři srdce fk
Francie 2014, 106 min. Režie: Benoȋt Jacquot.
Melodrama
zabarvené
shazovačnou
ironií
a nenuceným humorem, které si pohrává s divákovými
očekáváními. Zdánlivě málo uvěřitelná romance,
kterou je těžké nebrat vážně. Hlavní ženské role
ztvárnily dcery slavných herců: Charlotte Gainsbourg
a Chiara Mastroianni.
Čtvrtek 26.února ve 20 hodin • Vstupné: 90 Kč, FK 60 Kč
VIOLETTE
Životopisný / Francie / 2013 / 139 min. Režie: Martin
Provost. Do 15 let nepřístupný. ČSFD – 72%.
V poválečném Saint-Germaindes-Prés potkává
Violette Simone de Beauviorovou, slavnou
spisovatelku a feministickou ikonu, ke které Violette
zahoří, žel, neopětovanou láskou. Nicméně díky
Simone a podpoře Maurice Sachse se z nemilované
a přehlížené dívky stává uznávaná a obdivovaná
spisovatelka, jež ovlivnila další generace autorů.
Pátek 27. února v 19.30 hodin • Vstupné: 90 Kč

REGIONÁLNÍ MUZEUM

REGIONÁLNÍ MUZEUM
GALERIE ART

REGIONÁLNÍ MUZEUM
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:
EXPERIMENTY
(GRAFICKÁ TVORBA – MULTIMÉDIA)
Kam se ubírá současný design v době, kdy STYL
se stává základním měřítkem kvality našich životů?
Muzeum v Chrudimi představuje práce studentů
grafického a multimediálního oboru na Univerzitě
v Hradci Králové. Co se žáci na škole pod vedením
zajímavého mladého designéra Petra Hůzy učí?
Pracovat s počítačem, ale i používat staré tradiční
výtvarné techniky, včetně grafických. Práce
některých studentů ateliéru, jehož garantem je
docentka Jaroslava Severová, se dobře umístily
na výstavě Trienále ex libris na podzim v Divadle
Karla Pippicha. V muzeu se setkáme s jejich pojetím
abecedy, s navrhovanými knihami, jak autorskými,
tak komerčními, s designem, plakáty i volnými
uměleckými díly, včetně filmů a animací. Mladý design
je ověřováním cesty, vydává se na neprobádaná
území, je hledáním přístupových kódů k naší dnešní
realitě. Výstava potrvá do neděle 29. března.
Doprovodný program:
Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové připravují pro výstavu svých kolegů
z grafického oboru doprovodný program šitý na míru.
Jitka Janečková a Aneta Patková si během výstavy
vyzkouší práci se všemi typy návštěvníků a několika
různými metodami. Zveme děti ze škol mateřských
i všech stupňů ZŠ, stejně jako středoškoláky,
maminky a tatínky s dětmi i dospělé a seniory.
SVĚTOVÉ MÝTY JINAK (přírodniny související
s mytologiemi světa a draci k tomu)
Exponáty ze sbírky Tomáše Pavlíka.
Výstava představuje minerály, zkameněliny, rostliny
a živočichy nesoucí jména mytologických postav
nebo symbolicky s těmito božstvy, démony a hrdiny
související. Zastoupeny jsou mýty evropské (keltské,
severské, slovanské a další), africké (zejména
egyptské), asijské (mezopotámské, indické,
čínské atd.), australské a oceánijské, americké
(severoamerických Indiánů, mayské, aztécké apod.).
Více než čtyři sta exponátů propojuje dva světy
– přírodu a kulturu – a nabízí poznání nových a často
nečekaných souvislostí. Přijďte se podívat na vážku
pojmenovanou po keltské ochránkyni mořeplavců,
na germánského boha hromu v podobě minerálu, na
rostlinu se jménem egyptského průvodce zemřelých
nebo na brouka šířícího slávu zakladatele čínského
náboženství. Uvidíte kraba, který byl nazván podle
japonského boha stvořitele či kaktus a vzácné nerosty
nesoucí jména hlavních aztéckých božstev. A k tomu
všemu si ještě prohlédnete zuby a kosti téměř stovky

živočichů, považované v minulosti za pozůstatky
nejrozšířenějších mýtických bytostí – draků. Výstava
potrvá do neděle 29. března.
Muzeum ve znamení draka:
Pomozte nám vytvořit co největšího draka, který by
procházel celým muzeem od přízemí až ke střeše.
1. Doprovodný program pro školy: komentované
prohlídky s Tomášem Pavlíkem a výtvarná dračí
dílna s muzejním pedagožkou Barborou Hlaváčovou.
Objednávky:
hlavacova@muzeumcr.cz nebo na ( 464 620 566.
2. Doprovodný program pro veřejnost: herna
s dračí průlezkou a úkoly pro chytré hlavičky.
Přednášky:
Cyklus pžednášek RNDr. Mgr. Tomáše Pavlíka
Perun, Osiris, Tlaloc a ti druzí
Prostřednictvím přírodnin ve své sbírce nám přiblíží
mexické, egyptské i slovanské náboženství.
Čtvrtek 12. února v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč
Komentovaná prohlídka výstavy Světové mýty jinak.
(1. část)
Čtvrtek 26. února v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč
Draci mytičtí a skuteční
O dracích z několika kontinentů a o jejich možných
reálných předobrazech ve světě přírody.
Čtvrtek 12. března v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč
Komentovaná prohlídka výstavy Světové mýty jinak.
(2. část)
Pátek 27. března v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč
Přednášky Mgr. Martiny Vítkové
Romantismus
Jak se liší romantismus 19. století od současného?
Umíme být ještě romantičtí? Přednáška je součástí
širšího cyklu o umění 19. a 20. století.
Čtvrtek 19. února v 9.30 a v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč
Ve znamení draka
Co všechno drak na obrazech znamená, je to
sen, symbol země nebo přízrak otcovské autority?
O mýtických bytostech v umění. Od čínských
lampionů, přes gotické bestiáře, vikingské lodě
a saně na malbách symbolistů až k Hobitovi. Přednáška
k výstavě Světové mýty jinak a draci k tomu.
Čtvrtek 5. března v 9.30 a v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč
Umění tajemného Orientu
Povídání o tušových krajinách z Dálného východu,
o mistrech kaligrafie a obrázcích prchavého života
(Kacušika Hokusai). O perských miniaturách,
dračích slavnostech až k současnému umění.
Také o nejslavnějším čínském disidentu umělci
Ai Weiweiovi, rozbitých vázách a tunách
porcelánových slunečnicových semínek. Přednáška
k výstavě Světové mýty jinak a draci k tomu.
Čtvrtek 19. března v 9.30 a v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč
Projekty:
PROJEKT „CHRUDIM – MĚSTO TŘÍ MUZEÍ“
POZNÁVÁME CHRUDIM
Cyklus interaktivních prohlídkových tras pro školy:
1. Za dominikánským pokladem
2. Kacafírkovo dobrodružství
3. Příběh tesaný do kamene

pod širokými schody
ls a hoj
kacafírek
generali pojišťovna a.s.
divadelní soubor j. n. štěpánka

MUZEUM LOUTkářských KULTUR
gaelrie art

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 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
27. září.
Akce:
Táta, máma a já aneb O Palečkovi
I když se dva dospělí mají rádi, stejně jim ke štěstí
něco chybí. A když se jim narodí Paleček, je to skoro
jako v pohádce! Loutkové představení na motivy
známé pohádky zahraje divadlo Bořivoj. Rezervovat
místa si můžete na ( 469 620 310
Sobota 7. února v 15 hodin
Vstupné: 50 Kč
Hra o srdce
Dvojice opojena láskou v tento den zpečetí svůj cit,
důvěru a porozumění. Ve věži muzea bude připravena
požitkářská hra, při které si ověříte, jak bystré je vaše
smyslové vnímaní. Za vzájemné podpory vás hra
dovede až k samotnému srdci. Po celou dobu akce
se můžete nechat zvěčnit jako zamilované loutky;
fotku vám zašleme na památku. Přijďte oslavit den
sv. Valentýna mezi loutky. Akce probíhá po celý
den, je možné si však zarezervovat přesnou hodinu
na ( 469 620 310.
Sobota 14. února od 9 do 18 hodin
Vstupné: 100 Kč pro pár / vstupné vč. expozice 200
Kč pro pár
Vietnamský Nový rok
Oslavte s námi začátek nového lunárního roku
– rok dřevěné kozy. Podle vietnamských tradic
se nový rok bude odvíjet podle první návštěvy
v domě. Proto prvních deset návštěvníků odměníme
drobným dárkem. Jak ve Vietnamu probíhají svátky
podobné českým Vánocům? Ochutnáte tradiční
vietnamský pokrm, seznámíte se s tradicemi a zvyky
Vietnamu. Odpoledne zahájí ve 14 hodin hodin
Mgr. Jana Tomášová přednáškou o fenoménu vodního
loutkového divadla. Na závěr akce v 17.30 hodin vás
potěší i slavnostní ohňostroj na terasách muzea.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Sobota 21. února od 14 do 18 hodin
Vstupné: 50 Kč
GALERIE ART
Světlana a Luboš Jelínkovi, www.galerieart.cz
Návštěvní doba: Po–Pá 14–17.30, So 9–11.30
Václav Hollar – Grafika
Výstavní síň

POD ŠIROKÝMI SCHODY
Vodní zdroje Chrudim, U Vodárny 138
( 469 637 101, vz@vz.cz, www.vz.cz
Výstava:
Aljaška
Vernisáž výstavy v úterý 3. února v 18.30 hodin.
Výstava potrvá do pátku 27. února.
Návštěvní doba: Po–Pá 8–16
Přednášky:
Putování po Aljašce
V. Groh.
Úterý 3. února v 19 hodin
Příběhy z mytologie
Tomáš Pavlík
Čtvrtky 12. a 26. února v 19 hodin
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR AHOJ
lstumpf@seznam.cz, www.chrudimka.cz/ahoj
Jako v perníkové chaloupce
Jako v pekle
Představení o dvou pohádkách. Klasické loutkové
pohádky trochu jinak.
Středa 18. února v 17 hodin
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
KACAFÍREK LOUTKÁŘSKÝ SPOLEK
www.chrudimka.cz/kacafirek, remo_ledl@chrudim.cz
SPLNĚNÝ SEN
Hudební pohádka pro děti. Pohádku spolu
s námi vytvoří naši malí diváci, ke hře bude využito
netradičních hudebních nástrojů.
Pátek 20. února v 17 hodin
Spolkový dům
Generali Pojišťovna a.s.
( 605 846 927 (Jan Krtička), jan_krticka@generali.cz
Jedna a jedna jsou tři
Fiktivní dialog milující a milované ženy o milujícím
a milovaném muži. Anna a Josefína Čermákovy
o Antonínu Dvořákovi. Hrají: Lucie Kožinová, Zuzana
Kožinová, Kateřina Seidlová.
Úterý 24. února v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha – hlavní scéna
Vstupné: 100 Kč
DIVADELNÍ SOUBOR J. N. ŠTĚPÁNKA
www.divadelnispolekchrudim.cz
V rámci přehlídky amatérských divadel Chrudimská
opona:
Ray Cooney
PEKLO V HOTELU WESTMINSTER
Drobná chybička v ubytovacím pořádku v hotelu
Westminster udělá doslova „peklo“ a zkomplikuje
plánované víkendové zálety. Skvělá komedie, kde
bude 140 minut o zábavu postaráno. Uvádí Divadelní
soubor Vrchlický Jaroměř. Předprodej vstupenek od
pátku 20. února.
Neděle 8. března v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: 100 Kč

mama klub chrudim
momo chrudim

kolem světa za 80 minut
KAVÁRNA V MRAVENIŠTI
mama klub chrudim

KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT
www.vz.cz,( 723 004 397 nebo gutzer@centrum.cz
(informace a telefonická rezervace)
Peru a Bolívie
Za tajemstvím Inků a do národního parku Huascarán
s Martinem Hamplem. Z Limy se přesuneme do
Nazky, uvidíme kaňon Colca, Cusco, jezero Titicata,
Machu Picchu a Huascarán. Výlet na moře za lvouny
a tučňáky.
Pátek 6. února v 18 hodin
Přednášková síň Vodních zdrojů Chrudim
Vstupné: 40 Kč, děti zdarma
Grónsko není jen led
S batohem na zádech ujdeme 200 km od pobřeží
až ke kontinentálnímu ledovci. Stáda pižmoňů,
praskající led, obtížné brody řek i kýčovitá podzimní
tundra. S Inuity na lovu tuleňů a sobů. Jak žijí Inuité
v 21. století prozradí Vladimír Lemberk.
Pátek 27. února v 18 hodin
Přednášková síň Vodních zdrojů Chrudim
Vstupné: 40 Kč, děti zdarma
KAVÁRNA V MRAVENIŠTI
Novoměstská 59
vmravenisti@gmail.com
www.vmravenisti.cz
Pondělí
Anglické zpívánky 9.15–10 hodin
České zpívánky 10.15–11 hodin
Úterý
Montessori (1,5–2 roky) 9–10 hodin
Montessori (2–4 roky) 10.15–11.15 hodin
hra na djembe (Vojta Kudrnáč, 7–99 let) • 18–21 h
Středa
jóga pro maminky
hlídání lze po domluvě zajistit • 9.30–10.45 hodin
jóga pro maminky 11–12.15 hodin
Čtvrtek
Montessori(2–4 roky) 9–9.45 hodin
Čj zpívánky s Vendulkou 10–10.45 hodin
Angličtina pro děti od 3 let 15.30–16.15 h
Pátek
Montessori (1–1,5 roku) 9–10 hodin
jóga pro maminky i tatínky 9.30 hodin
Jógové hrátky (4–8 let) 16.30–17.30 hodin
Další akce:
MASOPUSTNÍ KARNEVAL
Pro děti i rodiče
Pátek 27. února v 16 hodin
MAMA KLUB CHRUDIM
Strojařů 846, ( 469 689 119
mamaklub.chrudim@seznam.cz
www.mamaklubchrudim.cz
Běžný provoz Po–Pá 8–12, odpoledne a o víkendech
dle programu. Pravidelný dopolední program aktivit
pro rodiče s dětmi a pravidelný odpolední program
pro děti najdete na www.mamaklubchrudim.cz nebo
našem Facebookovém profilu. O jarních prázdninách
16. února – 20. února bude v čase 8–12 hodin místo
pravidelného programu volná herna pro rodiče a děti.

V rámci herny můžete využít možnost kreativního
tvoření (malování na hrnečky, tvoření z papíru aj.)
nebo si zapůjčit různé společenské hry pro děti malé
i větší.
TRDLOHRÁTKY
Nový středeční program. Pro rodiče a děti od 4 měsíců
do 4 let v uzavřené skupině. Nutné se objednat
na ( 606 645 665. Více na www.TrdloHratky.cz.
Cvičení těhotných maminek
s fyzioterapeutkou
Středa 4. února v 17.30 hodin. V rámci Kurzu pro
nastávající rodiče. Nutné se přihlásit na ( 774 489 117.
Masopustní karneval pro nejmenší
Čtvrtek 26. února v 9 hodin v rámci Mamaškolky
s Mirkou.
Kurzy hudební školy YAMAHA
Robátka (4–18 měsíců), První krůčky k hudbě
(1,5–4,5 roků). Startujeme v únoru 2015. Přihlásit se
můžete na www.mammacentrum.webooker.eu nebo
na ( 777 635 038.
MOMO CHRUDIM, o.p.s.
Palackého třída 200, ( 775 780 950
info@devcatkomomo.cz, www.devcatkomomo.cz
Kurz automatické kresby
S sebou pastelky, bílý papír nebo čtvrtky. Lektorka
Bohumíra Školoudová.
Středa 11. února v 16.30 hodin • Cena: 100 Kč
Hedvábné šály – batikování difuzní technikou
Prosíme, rezervujte si místo na ( 608 067 127 nebo
ema.studio@email.cz, www.tvorivyzivot.cz. Lektorka
Eva Mašínová výtvarnice a arteterapeutka.
Čtvrtek 12. února v 17 hodin
Cena: 270 Kč včetně materiálu
Rodiče – vliv vztahu s rodiči na náš partnerský život
Vztah dcery k otci se odráží ve vztahu k partnerovi.
Vztah syna k matce se odráží ve vztahu k partnerce.
Proč je tomu tak, jak se to projevuje v každodenním
vztahu a jaké jsou možnosti změny, na to budeme
společně hledat odpovědi. Lektorem je brněnský
psycholog Mgr. Pavel Veselý.
Středa 18. února od 17.30 do 20 hodin
Vstupné: 200 Kč. Maminky na mateřské (bez příjmu)
150 Kč
Kurz mokrého plstění – prostírky s motivem
Lektorka Marcela Voráčková.
Čtvrtek 19. února v 17 hodin
Kurzovné včetně materiálu: 150 Kč
Čísla, jejich energie a význam v našem životě
Poznáme, jak nám datum narození dává určité
danosti fyzické, povahové. Zkusíme si energii čísel
poznat třeba i v některých dalších datech, SPZ aut,
čísel dokladů a podobně. Lektorka PhDr. Ivana
Verner.
Středa 25. února v 18 hodin • Vstupné: 60 Kč
Přástky – kurz předení na kolovratu
Počet účastníků je omezen, máme k dispozici
4 kolovrátky, anebo si můžete přinést kolovrat vlastní.
Maximální počet účastníků je 7, 4 bez vlastního
kolovratu a 3 s vlastním kolovratem. Přihlásit se na
kurz je nutno do 24. února. Lektoři Kateřina a Jan
Rodinovi. Čtvrtek 26. února v 17 hodin
Kurzovné včetně materiálu: 150 Kč
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AGORA, o.s. ŠANCE PRO TEBE
Štěpánkova 92, ( 469 623 501
lukas@sance.chrudim.cz
www.sance.chrudim.cz
Deskové hry – známé i neznámé
Úterý 3. února v 17.30 hodin
Automatická kresba
Přednáška s workshopem. Vede Jiřina Češíková.
Úterý 10. února v 18 hodin
BLOODY VALENTINE NIGHT
Techno-Disco-Electro-Swing Party, Z-Aires / Mayapur
sound system, Transworker
Sobota 14. února ve 21 hodin
Bubenická dílna
Úterý 17. února v 17.30 hodin
Music´n´comedy
Lodi & Janek (acoustic/rock), John Hayllor (blues/
rock), Bobala Comics (stand up comedy – Ostrava)
Pátek 20. února v 19 hodin
Filmový klub Agora
Více na webu a facebooku.
Úterý 24. února v 17.30 hodin
jídelna kruh zdraví
( 732 277 628 (Dana Šťastná), 731 168 210
(jídelna), jidelna@kruhzdravi.cz, www.kruhzdravi.cz
Zdravé vaření s láskou
Stravovací jarní očista těla. Vendula Pospíšilová
a Dana Šťastná. Na akci je třeba se přihlásit e-mail:
jídelna@kruhzdravi.cz, nebo na ( 732 277 628.
Pátek 13. února v 17.30 hodin • Vstupné: 100 Kč
Zdraví z pohledu celostní medicíny
MUDr. Svatava Zatloukalová.
Středa 18. února v 18.30 hodin • Vstupné: 60 Kč
SPOLEK EDDA
hi.kamenicky@gmail.com, www.edda-chrudim.cz
Mužská cesta
4 tematická setkání pro uzavřenou skupinu mužů pod
vedením Michala Vybírala z Ligy otevřených mužů – info
a přihlášení na Tomas@spalto.cz, ( 777 684 864.
Úterý 24. února v 18.15 hodin (první setkání)
Spaltoland • Cena: 2500 Kč
Měsíční žena
Ženský prožitkový seminář s Dášou Kožinovou
autorkou portálu Ženské cykly. Info a přihlášky na
hi.kamenicky@gmail.com, ( 732 479 254.
Neděle 22. března od 9 hodin do 17 hodin
Cena: 1290 Kč
Farní sbor Českobratrské
církve evangelické
anna.lavicka@evangnet.cz
Jak vnímáme husitství po listopadu 1989?
Přednáška Jiřího Motyčky k zahájení husovského
roku (600. výročí upálení MJH)
Neděle 1. února v 16 hodin
Evangelická fara, Pardubická ulice
Aglow
Svědectví bývalého muslima
Přednáška. Hostem bude Salman Hasan.
Úterý 10. února v 17 hodin
Církev bratrská ve Filištínské ulici

To je můj život
( 734 418 547 (K. Vyčítalová), www.tojemujzivot.cz
Zdravé partnerství II
Přednáší PhDr. Lidmila Pekařová. Dozvíte se: Na
jakých principech stavět moderní partnerský vztah
a výchovu dětí, jak budovat vztah, abyste předešli
krizím, které končí rozvodem. Předprodej: Informační
centrum, Naturálek – Havlíčkova 146, Momo Chrudim
o.p.s. a na emailu tojemujzivot@seznam.cz.
Pondělí 9. března od 17 do 20 hodin
Gymnázium Josefa Ressela, Olbrachtova 291.
Vstupné: 220 Kč v předprodeji.
POHYBOVÉ STUDIO PADMA
Fibichova 196 (naproti lékárně Harmonia)
www.padmastudio.cz, ( 774 955 798
Novinka! CORE SYSTÉM
Cvičení na střed těla s Pavlem Sotonou
Pátky v 19.15 hodin • Vstupné: 80 Kč
ASHTANGA VINYASA JÓGA
Neděle 1. února od 9.30 do 11 hodin • Vstupné: 150 Kč
HORMONÁLNÍ JÓGA
Neděle 8. února od 8.30 do cca 11 hodin • Vstupné: 220 Kč
KURZY ZEBRA s.r.o.
Erbenova 383, Chrudim 4, ( 777 350 405
www.kurzy-zebra.cz, info@kurzy-zebra.cz
Jazykové kurzy v malých skupinkách 4–5 lidí • AJ,
NJ, FJ, ŠJ, RJ, IT • zaměření na konverzaci • termín
podle Vašich časových požadavků • kurzy pro děti •
kurzy pro seniory • konverzace s rodilým mluvčím •
angličtina pro práci • firemní a individuální výuka •
příprava na zkoušky • víkendové konverzační kurzy

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
Měšťanská restaurace
( 469 660 650
Jaroslav Paulus – provozní restaurace
( 469 660 654
Muzeum barokních soch
( 603 881 004
Uzávěrka březnového „Chrudim dnes“ je 15. února

