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CHRUDIMSKÁ BESEDA
MUZEUM BAROKNÍCH SOCH
Návštěvní doba: So–Ne 9–12 13–17, 1.1.2015 13–17
OD KONVENTU K MUZEU BAROKNÍCH SOCH
Stálá expozice fotografií. Muzeum barokních soch
VOJTĚCH HABAL – IN MEMORIAM (1928–2013)
Krajinomalby Vysočiny a další obrazy z cest štětcem
chrudimského malíře Vojtěcha Habala.
Návštěvní doba: viz Muzeum barokních soch
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Čtvrtek 1. ledna v 17 hodin • Klášterní zahrady
BŘETISLAV V CHRUDIMI
První zmínka o Chrudimi, první zastavení Chrudimě
historické, které rozehraje program připomínající
události roku 1055 v Chrudimi. Dobová tržnice,
příjezd Knížete Břetislava.
Sobota 10. ledna v 9 hodin • Žižkovo náměstí
KREJČOVSKÁ POHÁDKA
Provdat dceru Kačenku, předat trůn se všemi starostmi
o království a užívat si důchodku – to je budoucnost,
na kterou se těší král spokojené říše Alois I. Jenže
– dřív, než najde ženicha pro princeznu, nechá se
omámit sladkými slovíčky a oslepen falešnou přízní –
učiní z potulné kejklířky Eulálie svoji ženu – královnu.
Eulálie si užívá neomezené moci – vydává zákazy,
rozkazy a příkazy… Uvádí Divadýlko Mrak.
Středa 14. ledna v 17 hodin
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
Vstupné: 45 Kč/ dítě na klín 20 Kč
793. chrudimský hudební pátek
Kühnův dětský sbor Praha
Dirigent Prof. Jiří Chvála. Naše přední vokální těleso,
mezinárodně proslulé znamenitou kulturou tónu
se představí v repertoáru světové i české sborové
tvorby: Palestrina, Gallus, Schubert, Mysliveček aj.
Pátek 16. ledna v 19 hodin
Velký sál Muzea • Vstupné: 230 Kč
OLDŘICH ČERNÝ • JIH USA
Cestopisné vyprávění Oldřicha Černého o jeho cestě
na jih USA: „Bylo velmi zajímavé v Johnson´s NASA
Center Houston a Cape Canaveral na Floridě vidět
zblízka kosmické rakety, přistávací modul na měsíc
a řadu filmů včetně setkání s kosmonautem. Města
New Orleans, Memphis, Nashville, kde se celý den
hraje jazz a country hudba na ulicích i barech, vše má
zvláštní jižanskou atmosféru. Nevynechali jsme ani
Graceland, dům Elvise Presleyho v Memphisu, kde
má i hrob. Návštěva památníku M.L.Kinga v Atlantě či
otrokářské farmy patří k místům, která jsme nemohli
vynechat. Močály v NP Everglades jsme projížděli na
vznášedle mezi aligátory. Nejjižnější místo pevninské
části USA Key West je jen 150 km vzdáleno od Kuby.
Na závěr bylo i koupání a návštěva Malé Havany
v Miami Beach.“ Úterý 20. ledna v 18 hodin
Malá scéna Divadla Karla Pippicha • Vstupné: 60 Kč
IGOR MALIJEVSKÝ • FOTOGRAFIE
Úvodní slovo Kateřina Tučková. Hudební vystoupení
Igor Malijevský a Hlinomazův Apetit. Vernisáž
s literárním čtením autora se koná ve středu 21. ledna
v 17 hodin. Výstava potrvá do neděle 8. února.
Výstavní síň v Divadle Karla Pippicha
Návštěvní doba: Út–Pá 10–13 14–17, So–Ne 14–17

koncertní předplatné – jaro 2015

Joe DiPietro a Jimmy Roberts • MILUJI TĚ, ALE…
Hra je především hudební komedií, vítaným návratem
k hudební revue. Autoři dali revue nový rozměr
a zvou diváky na rozpustilou hudební jízdu čarovnou
paletou moderních vztahů mezi mužem a ženou.
Režie: Antonín Procházka. Hrají: Daniela Šinkorová
/ Tereza Kostková, Kateřina Šildová, Lumír Olšovský,
Roman Vojtek, Petr Vondráček, Anna Romanovská
Fliegerová / Petra Suková. Uvádí Divadlo Palace.
Divadelní předplatné „A“. Úterý 27. ledna v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 320 Kč
PLESY VE VELKÉM SÁLE MUZEA
Obchodní akademie Chrudim
Pátek 9. ledna od 19 hodin
Gymnázium Josefa Ressela Chrudim
Sobota 10. ledna od 19 hodin
43. výsadkový prapor Chrudim
Pátek 30. ledna od 20 hodin
koncertní předplatné – jaro 2015
793. chrudimský hudební pátek
Kühnův dětský sbor Praha
Viz výše. Pátek 16. ledna v 19 hodin • Velký sál Muzea
794. chrudimský hudební pátek
Koncert k výročí Jana Pernera (1815–1845),
významného stavitele železničních tratí. Komorní
filharmonie Pardubice / 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
795. chrudimský hudební večer
Komorní filharmonie Pardubice. Dvořákovo trio:
Ivo Kahánek – klavír, Jan Fišer – housle, Tomáš
Jamník – violoncello. Dirigent Petr Altrichter. Jan
Klusák (1934) – Concerto grosso pro dechové
kvinteto a smyčce, Antonín Dvořák (1841–1904)
Serenáda pro smyčcové nástroje E dur, op. 22,
Ludwig van Beethoven (1770–1827) – Koncert pro
klavír, housle,violoncello a orchestr C dur op. 56
Čtvrtek 26. března v 19 hodin • Velký sál Muzea
796. chrudimský hudební pátek
Afflatus quintet
Koncert k 20 letům působení světového dechového
kvinteta. Roman Novotný – flétna, Jana Brožková
– hoboj, Vojtěch Nýdl – klarinet, Ondřej Roskovec
– fagot, Radek Baborák – lesní roh. Na programu
mj. A. Rejcha, A. Dvořák, V. Trojan. V rámci koncertu
proběhne také beseda s interprety.
Pátek 10. dubna v 19.30 hodin • Velký sál Muzea
797. chrudimský hudební pátek
Zahajovací koncert festivalu „Athény východních
Čech 2015“. Symfonický orchestr a sbor Konzervatoře
Pardubice, spojené sbory: VUS Pardubice, Vlastislav
Heřmanův Městec a Salvátor Chrudim. Vedle jiných
děl zazní zejména Fibichova kantáta Jarní romance
na text J. Vrchlického a suita ze scénické hudby
J. Suka „Pod jabloní“ podle básníka J. Zeyera.
Pátek 24. dubna v 19 hodin • Velký sál Muzea
Cena předplatného: 1190 Kč

divadelní předplatné a – jaro 2015

27.1.

Divadelní předplatné A – jaro 2015
Joe DiPietro a Jimmy Roberts • MILUJI TĚ, ALE...
Viz výše. Úterý 27. ledna v 19 hodin
Tomasz Jachimek • KOLEGA MELA GIBSONA
Příběh druhořadého herce, kterého setkání s Melem
Gibsonem zasáhlo na celý život. Během necelé
hodiny a půl povypráví svůj příběh, během něhož
se divák dozví nejen o jeho pohnutém hereckém
i osobním životě. 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.
Čtvrtek 26. února v 19 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Petr Iljič Čajkovský • SPÍCÍ KRASAVICE
Libreto Spící krasavice napsal Ivan Vsevoložský
a Marius Petipa podle známé pohádky Charlese
Perraulta. Světová premiéra se konala roku 1890
v Mariinském divadle v Petrohradě. Inscenaci
nastudovala v klasické choreografii podle Mariuse
Petipy bývalá primabalerína Národního divadla
v Praze Hana Vláčilová. Přijďte si vychutnat baletní
pohádku o princezně Auroře, která se podle kletby
zlé víly Carabosse píchne do prstu a usne, aby byla
po stu letech polibkem probuzena krásným princem
Desiré. Uvádí Moravské divadlo Olomouc.
Středa 11. března v 19 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Fabrice Roger-Lacan • ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Jana Paulová přivádí na naši divadelní scénu v české
premiéře největší komediální hit současné Paříže.
Pod dohledem renomované režisérky Lídy Engelové
se po Janině boku tentokrát představí zkušený
David Suchařípa. Jiskření mezi oběma postavami
i oběma herci je pro diváky zárukou výtečné zábavy,
v níž bezpochyby najdou řadu trefně pojmenovaných
situací také ze svých vlastních životů. Nikdo z nás
přece nechce zůstat sám a jak známo, protiklady se
přitahují! Uvádí Divadlo Kalich.
Čtvrtek 9. dubna v 19 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Renato Giordano a Rodolfo Sonego
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Simona Stašová a Michal Dlouhý v hlavních rolích
hořko-sladké komedie o zdánlivě normálním
manželství. Rodinný život manželů Bonettiových
a jejich dospívající dcery se pohybuje v každodenní
jednotvárnosti. Fabio věnuje většinu svého času práci
v bance a koukání na fotbalové zápasy v televizi.
Jednoho dne zjistí, že jeho žena Livie byla omylem
sledována a filmována soukromým detektivem místo
sousedky známého politika. Manžel se tím náramně
baví a vše vypráví své ženě. Ta se zdá být naopak
velmi znepokojená a následně od detektiva film
odkoupí. Kompromitující materiál se však náhodně
dostane manželovi do rukou. Odebere se proto na
venkovskou chalupu, aby si v klidu všechno prohlédl
a nestačí se divit. O překvapení není nouze.
Uvádí Divadelní agentura Harlekýn.
Červen
Divadlo Karla Pippicha
Cena předplatného: 1560 Kč

městské kino chrudim

divadelní předplatné v – jaro 2015

divadelní předplatné V – jaro 2015
Jiří Koukal & Vítek Chadima
PŘESTUPNÍ STANICE?
Herecký koncert Valérie Zawadské. Protagonistkou
hry je Anna, která se ztratila v oficiální společnosti
a uchýlila se do meziprostoru a 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. Životní filozofie a svérázné názory
hlavní představitelky vhání do očí jak slzy dojetí, tak
především smíchu. Hrají: Valérie Zawadská a Lucie
Kožinová. Uvadí Divadelní agentura Rajcha.
Čtvrtek 5. února v 19 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Luboš Balák
NEKOREKTNÍ SKEČE – TROS BOYS
Groteskní skeče jsou dobrá věc, ale nekorektní
groteska je ještě lepší. Bez servítek a bez obalu.
Chirurgický humor, který míří na komoru a operuje
bez ohledu. Není čas na citečky. Současnost se řítí
příliš rychle a kulhajících spoluobčanů je čím dál víc.
Nekorektno je jedinečný způsob, jak reagovat na
nekorektní dobu. Ale nebojte se, smích vás ochrání.
Přijďte si tedy konečně oddychnout – a nabrat sil.
Skeče s velkolepou grácií hrají tři komici – TROS
BOYS – za doprovodu skvěle vyšinutého pianisty,
který dodá všemu správnou šťávu. Účinkují: Lukáš
Pavlásek, Josef Polášek, Jakub Žáček a zmíněný
vyšinutec u piána Zdeněk Král. Uvádí Komediograf.
Úterý 17. března v 19 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Petr Kolečko • ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
„Myslíš, že když už jsem vdaná, nemám smysl pro
humor?“ Tři dívky. Tři osudy. Jeden večer a jedna
párty... Koho by napadlo, že se únos nevěsty zvrtne
do „hokejového utkání“ a dívky se jedna podruhé
ocitají v zakázaném uvolnění. Vladana, Iveta a Klára
se nikdy neměly potkat, avšak v den, který je pro
každou svým způsobem nejdůležitějším mezníkem
v jejich životě, se setkávají na samotě v hokejové
hospodě patřící Vladaně. Vyhozené pojistky je vyhodí
z dosavadního životního smyšlení o životě, mužích,
hokeji a zejména jich samotných. Hrají: Aneta
Bačíková, Jana Venosová, j.h., Michaela Vrbová.
Uvádí Divadlo Semtamfór.
Čtvrtek 16. dubna v 19 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Slawomir Mrožek • SMLOUVA
„Něco takového by nevymyslel ani sám Mrožek!“
Pořekadlo, které se v Polsku vžilo ještě za autorova
života, výmluvně dokládá, co je pro jeho dramatiku
charakteristické: neotřelé zápletky, vtipné, často
komediální řešení situací a překvapivá pointa.
Posuďte sami: Bravurní tragikomedie o muži, jenž si
sám najme vlastního vraha. Vedle takřka detektivní
zápletky nabízí především znamenitý herecký
materiál pro dva muže, kteří spolu vedou napínavý
a zároveň zábavný dialog. Režie: Petr Kracik. Hrají:
Miroslav Etzler a Karel Zima.
Uvádí Divadlo v Rytířské Praha.
Pondělí 25. května v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Cena předplatného: 950 Kč

MĚSTSKÉ KINO CHRUDIM
www.kinochrudim.cz
HODINOVÝ MANŽEL
Komedie / Česko / 2014 / 100 min. Režie: Tomáš
Svoboda. Příběh čtyř přátel, kteří začnou podnikat
jako „hodinoví manželé“ a zakrátko si najdou
klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má
svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav
často i velmi specifická přání a potřeby. To se však
pomalu přestává líbit partnerkám a manželkám
našich hrdinů...
Pátek 2. ledna v 17 hodin • Čtvrtek 8. ledna v 17 hodin
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 15. ledna v 10 hodin • Vstupné: 60 Kč
(promítání pro seniory)
ODPAD
Drama / Thriller / Dobrodružný / Brazílie / Velká Británie
2014 / 115 min. Titulky. Režie: Stephen Daldry. Příběh
tří chlapců ze slumu Rio de Janeira, kteří se živí
prohrabáváním odpadků na obří skládce.
Pátek 2. ledna v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 2D
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / 2014 /
90 min. Dabing. Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři
tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním filmu!
Sobota 3. ledna v 17 hodin • Pátek 23. ledna v 17 hodin
Vstupné: 110 Kč / Děti 90 Kč
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D
Dobrodružný / Fantasy / USA / Nový Zéland / 2014 /
144 min. Dabing. Režie: Peter Jackson.
„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické dobrodružství
Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků.
Sobota 3. ledna v 19.30 hodin
Čtvrtek 8. ledna v 19.30 hodin • Vstupné: 140 Kč
BURÁCENÍ
Road movie / Drama / Romantický / Česko / USA / 2014
91 min. Režie: Adolf Zika. Domácí násilí, sebeobrana
před násilníkem, či obrana a pomoc blízkému člověku
v nouzi. Tento film je o ohroženém lidském druhu,
jehož smysl pro svobodu projevu a spravedlnost je
na hranici zákona a společenské normy. Ne náhodou
je film zasazen do prostředí motorkářského světa,
rockové hudby a sochařské komunity, kde se mísí
rovná a čestná povaha s výbušností, burácením
v srdci a náklonností k absolutní kráse, a kde člověk
přestává být soudný sám k sobě.
Neděle 4. ledna v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
SAINT LAURENT
Životopisný / Drama / Francie / 2014 / 135 min. Titulky.
Režie: Bertrand Bonello. Od roku 1965 do roku 1976.
Setkání jednoho z největších návrhářů všech dob se
sedmdesátými léty, které přineslo nezvratné změny.
Neděle 4. ledna v 19.30 hodin • Vstupné 100 Kč
SEDMÝ SYN • 3D a 2D
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný / Velká Británie /
USA / Kanada / Čína / 2014 / 120 min. Dabing. Režie:
Sergej Bodrov. Jedině sedmý syn sedmého syna může
zastavit zlo, které se chystá ovládnout království.
Před finálním střetem s mocnou čarodějnicí však
bude muset nezkušený mladík trochu potrénovat.
Pátek 9. ledna v 17 hodin 3D • Vstupné: 140 Kč
Sobota 10. ledna v 17 hodin 2D • Vstupné: 120 Kč
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MILUJ SOUSEDA SVÉHO
Komedie / USA / 2014 / 103 min / Titulky. Režie:
Theodore Melfi. Příběh se točí okolo chlapce, který se
snaží vyrovnat s rozvodem svých rodičů. Pomocnou
ruku mu podá neobvyklý kamarád, bývalý válečný
veterán, který se s ničím okolo sebe moc nepáře.
Pátek 9. ledna v 19.30 hodin
Pátek 16. ledna v 17 hodin • Vstupné: 120 Kč
SAMA NOCÍ TMOU
Horor / Romantický / Thriller / USA / 2014 / 99 min.
Titulky. Režie: Ana Lily Amirpour. Po Zkaženém
městě, domově pasáků, dealerů a prostitutek, se po
nocích toulá mladá osamělá upírka a podle vlastních
měřítek nastoluje pořádek. Až nečekané setkání
s Perským Jamesem Deanem vytrhne dívku z její
osamělé a smutné rutiny...
Sobota 10. ledna v 19.30 hodin • Vstupné: 80 Kč
MODELKY s.r.o.
Komedie / Česko / 2014 / 90 min. Režie: David Laňka,
Tomáš Magnusek.
Dvě někdejší kamarádky (Regina Rázlová a Evelyna
Steimarová), ale už 40 let nesmiřitelné rivalky, se
předhánějí, která objeví další Evu Herzigovou. Když
se pak na scéně objeví tvář mladičké Martiny, jež
všem svou krásou doslova vyrazí dech, svedou boj
o to, která z nich ji uloví do své stáje...
Neděle 11. ledna v 17 hodin
Sobota 24. ledna v 17 hodin • Vstupné: 90 Kč
FOTOGRAF
Tragikomedie / Česko / 2014 / 133 min. Režie: Irena
Pavlásková. Nepřístupné do 15 let. V příběhu volně
inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa
Jana Saudka (Karel Roden) se vracíme k některým
zásadním křižovatkám života umělce obdařeného
nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní.
Neděle 11. ledna v 19.30 hodin
Neděle 18. ledna v 19.30 hodin • Vstupné: 130 Kč
HOLY MOTORS fk
Francie / Německo / 2012 / 115 min. Titulky. Režie:
Leos Carax. Film přibližuje život tajuplného pana
Oscara, beroucího na sebe v průběhu jednoho dne
nejrůznější identity ve zneklidňující show snímané
neviditelnými kamerami. Ukázka magického života
v čase stále větší vyprázdněnosti v kulisách města
nad Seinou.
Čtvrtek 15. ledna v 20 hodin • Vstupné: 90 Kč, FK 60 Kč
PADDINGTON
Komedie / Rodinný / Velká Británie / Francie / Kanada
/ 2014 / 95 min. Dabing. Režie: Paul King. Vtipné
vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího
Peru, který přijede vlakem na nádraží Paddington
v Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi.
Sobota 17. ledna v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
Akční / Krimi / Thriller / Francie / 2015. Titulky.
Třetí pokračování akčního thrilleru nabízí příběh
bývalého vládního agenta Bryana Millse, který je
neprávem obviněn z vraždy.
Sobota 17. ledna v 19.30 hodin
Čtvrtek 22. ledna v 17 hodin • Vstupné 120 Kč

S LÁSKOU, ROSIE
Komedie / Romantický / Velká Británie / USA / 2014
/ 102 min. Titulky. Vědecké výzkumy tvrdí, že pokud
se lidi znají jako malé děti, něco jim brání, aby se do
sebe jako dospělí zamilovali. Bude to tak i případě
Rosie a Alexe?
Pátek 16. ledna v 19.30 hodin
Neděle 18. ledna v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
HACKER
Akční / Krimi / Drama / Mysteriózní / Thriller / USA /
2015 / Titulky. Režie: Michael Mann. Svět se ocitl na
pokraji globální krize, kterou má na svědomí neznámý
hacker, který vyhrožuje a následně prakticky ukazuje,
že prostřednictvím myši a klávesnice zvládne cokoliv.
Jediný, kdo mu může konkurovat, je chlap, který za
podobné delikty právě kroutí patnáct let v base.
Čtvrtek 22. ledna v 19.30 hodin • Vstupné: 120 Kč
VYŠŠÍ MOC
Drama / Švédsko / Dánsko / Norsko / 2014 / 118 min.
Titulky. Nepřístupné do 15 let. Vyšší moc představuje
existenciální drama o tradičních rolích muže a ženy
v rodinném životě a jejich vzájemných očekáváních,
které z nich vychází. Östlund za něj na MFF Cannes
v roce 2014 obdržel Cenu poroty a nominaci na
Hlavní cenu v sekci Un Certain Regard, kde se
režiséři uchází o cenu za nejoriginálnější výpověď
a výrazovou poetiku.
Pátek 23. ledna v 19.30 hodin • Vstupné: 90 Kč
BIRDMAN
Komedie / Drama / USA / Francie / 2014 / 119 min.
Titulky. Režie: Alejandro González Iñárritu. Birdman
je černá komedie o herci (M. Keaton), který se
stal slavný především tím, že ztvárnil oblíbeného
superhrdinu Birdmana.
Sobota 24. ledna v 19.30 hodin • Vstupné: 120 Kč
OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE
Dokumentární / Česko / 2014 / 100 min. Režie: Jana
Ševčíková. Katolický kněz Marián Kuffa žije v malé
vesnici pod slovenskými Tatrami a za posledních
dvacet let vytvořil z místní fary bezpečný přístav
pro více než dvě stě lidí v nouzi. Film o lidském
milosrdenství, podobách víry a o tom, co to znamená
žít pro druhé.
Neděle 25. ledna v 17 hodin • Vstupné: 70 Kč
E. A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT
Thriller / USA / 2014 / 112 min. Titulky. Režie: Brad
Anderson. Hrdinou filmu je mladý lékař Edward, který
na konci 19. století přichází na praxi do psychiatrického
ústavu pro choromyslné. Edward postupně objevuje
poměrně znepokojivou pravdu. Psychiatrický ústav
ovládli pacienti, zatímco skutečný ředitel je se svým
týmem uvězněn ve sklepení. A tady napínavý příběh
plný zvratů a překvapení teprve začíná...
Neděle 25. ledna v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
IDA fk
Polsko / Dánsko / 2013 / 82 min. Titulky. Režie
Paweł Pawlikowski. Originální a poetický příběh
hledání vlastní identity je moderní poctou klasické
kinematografii 60. let. Nečekané setkání nasměruje
Annu na cestu za odkrytím rodinného tajemství,
svého židovského původu a svého pravého jména…
Čtvrtek 29. ledna v 20 hodin • Vstupné: 90 Kč, FK 60 Kč

REGIONÁLNÍ MUZEUM

městské kino chrudim
REGIONÁLNÍ MUZEUM
GALERIE ART

MORTDECAI
Akční / Komedie / USA / 2015. Titulky. Režie:
David Koepp. Komedie s Johnny Deppem, který si
rolí Mortdecaie vystřihne potrhlou postavu z rodu
inspektora Clouseaua a Jacka Sparrowa.
Pátek 30. ledna v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
BABOVŘESKY 3
Komedie / Česko / 2015 / 103 min.
Pátek 30. ledna v 19.30 hodin
Sobota 31. ledna v 19.30 hodin • Vstupné 130 Kč
VELKÁ ŠESTKA • 2D
Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný / USA / 2014
102 min. Dabing. Režie: Don Hall, Chris Williams.
Emocemi nabité komediální dobrodružství o malém
geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro
Hamada, který se naučí využívat svůj talent.
Sobota 31. ledna v 17 hodin
Vstupné: 130 Kč / děti do 15 let 105 Kč
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:
MUZEUM V ŘÍJI (Z historie myslivosti)
Na výstavě je k vidění řada trofejí, dermoplastických
preparátů, hudebních nástrojů, vzácných obrazů
s mysliveckou tematikou, starých fotografií, pytláckých
zbraní a pastí, mysliveckých uniforem a dalších
zajímavých historických předmětů. Nezapomene
ani na sv. Huberta, patrona všech myslivců. Celek
navíc tematicky doplní výstava „Nástrahy, pasti
a železa“ na škodnou, připravená stanicí ORNIS
Muzea Komenského v Přerově. Přírodovědnou
a historickou část obohatí pohled současných
umělců: Štěpána Beránka, Zdeňka Daňka, Pavla
Doskočila, Marka Rejenta, Pauliny Skavové
a Terezy Šmahové a barokních zátiší Jana Kryštofa
Handkeho. Přírodovědná část v hlavních sálech do
neděle 4. ledna. Výtvarná část ve druhém patře do
neděle 18. ledna.
VÁNOCE V MUZEU
Vánoce v muzeu letos přibližují dobu adventu.
Představují se zde tradiční i současné předvánoční
obyčeje, nechybí typické výrobky, ukázky zdobení
a příprav na nadcházející svátky. Štědrovečerně je
vyzdoben interiér lidového nábytku. Součástí výstavy
je rovněž soubor lidových hraček z Hlinecka, který
naše muzeum získalo do sbírek již na přelomu
19. a 20. století doplněný o hračky současných
regionálních tvůrců navazujících na lidovou tradici
(Zdeněk Bukáček, Vlastimil a Zdenka Škrochovi,
Alois Doležal). Výstava potrvá do neděle 11. ledna.
Doprovodný program:
1. Pracovní listy pro všechny věkové kategorie
2. Tištěný průvodce pro rodiny s dětmi

MAREK REJENT – Hračky pro nehodné
děti, výstava ve výstavě
Marek Rejent je sochař, absolvent Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze z ateliéru figurálního
sochařství Kurta Gebauera. Pochází z Proseče,
z rodiny, která se vždy zabývala tradičním
řemeslem, zpracováním dřeva. V supernové sérii
hraček, navazuje na původní výrobu pohyblivých
soustružených dřevěných hraček v této oblasti. Ale
zatímco slavné zakulacené postavičky z Krouny
a Hlinecka si udržují poetiku vycházející z 19.století,
Rejent se odvážně pustil do kritiky současné
společnosti. Série Rejentových hraček je nefalšovaná
moralita. Název dostala výstava v parafrázi slavné
knihy francouzského básníka Jacquesa Preverta
Pohádky pro nehodné děti. Výstava potrvá do neděle
11. ledna.
SVĚTOVÉ MÝTY JINAK – PŘÍRODNINY SOUVISEJÍCÍ
S MYTOLOGIEMI SVĚTA – A DRACI K TOMU
Exponáty ze sbírky Tomáše Pavlíka
Slavnostní zahájení ve čtvtek 29. ledna
v 17 hodin. Kolekce přírodnin doktora Tomáše
Pavlíka je neobyčejně osobitá, až excentrická.
Do své sbírky sběratel vybírá přírodniny, jejichž
jména byla převzata z nejstarší kulturní historie.
V Regionálním muzeu v Chrudimi vystavuje nyní už
druhou část, která se týká mýtů světa od Egypta,
Vikingů a Slovanů přes Mexiko, Indiány až po Orient.
Můžeme se těšit na medvědí – nebo spíše dračí kůži
a další pozoruhodnosti a hlavně na příběhy, které se
okolo předmětů a jejich jmen odvíjejí. Výstava potrvá
do neděle 29. března.
Pro širokou veřejnost připravujeme:
CYKLUS PŘEDNÁŠEK RNDr. Mgr. Tomáše Pavlíka
Přednáška: Perun, Osiris, Tlaloc a ti druzí
Čtvrtek 12. února v 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Světové mýty
(a draci k tomu)
Čtvrtek 26. února v 17 hodin
Přednáška: Draci mýtičtí a skuteční
Čtvrtek 12. března v 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Světové mýty
(a draci k tomu)
Pátek 27. března v 17 hodin
Doprovodný program: Můžete se těšit na dílny
a vyrábění draka s Barborou Hlaváčovou.
EXPERIMENTY – UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
Multimediální ateliér Petra Hůzy. Slavnostní zahájení
ve čtvrtek 29. ledna v 16.30 hodin. Muzeum
představuje studenty Univerzity Hradec Králové
z oboru multimédia pod vedením zajímavého
mladého designéra Petra Hůzy. Setkáme se s jejich
pojetím abecedy, s navrhovanými knihami, jak
autorskými, tak komerčními, s designem, plakáty
i volnými uměleckými díly. Studenti pedagogické
fakulty připravují k výstavě doprovodný program šitý
na míru. Výstava potrvá do neděle 29. března.
Vánoční soutěž ANDĚLÉ
Hlasovat pro nejkrásnějšího anděla můžete až do
úterý 6. ledna. A to jak na stránkách muzea, tak
přímo v budově muzea, kde si anděle vytvořené
žáky a skupinami z chrudimských i vzdálených škol
můžete prohlédnout až do soboty 31. ledna.

galerie art
ls a hoj
ds j. n. štěpánka
včd pardubice
kolem světa za 80 minut

MUZEUM LOUTkářských KULTUR
pod širokými schody

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.
V lednu bude muzeum od 12. do 23. 1. uzavřeno.
Stálé expozice:
Magický svět loutek
Stálá expozice návštěvníky seznámí s vývojem
českého loutkářství od jeho počátků do 50. let 20.
století. V zahraniční části expozice se představí loutky
Orientu.
Výstavy:
František Vítek a Věra Říčařová: Jeden život
Výstava dvou legend českého loutkového divadla.
Výstava potrvá do neděle 11. ledna.
Divadlo zrozené z vody
Nová výstava prezentující fenomén vietnamského
vodního divadla. Výstava potrvá do 27. září.
Loutky na frontě
Uplynulo 100 let od vypuknutí 1. světové války. MLK
k této příležitosti připravilo drobnou výstavu loutek
legionářů. Výstava potrvá do neděle 11. ledna.
Akce:
Loutky a my
Naposledy máte možnost poznat se osobně
s legendami českého loutkového divadla Františka
Vítka a Věru Říčařovou, kterým je věnována loňská
sezónní výstava. Autoři s dlouholetou zkušeností
vás provedou výstavou a uvedou vás do souvislostí
v jednotlivých inscenacích, ukážou i mechanismy
vystavených loutek, předvedou improvizace s různými
druhy loutek. Inspirativní program je určen pro velké
i malé návštěvníky. Kapacita této akce je omezena, je
třeba se přihlásit na olga.havlikova@puppets.cz nebo
na ( 734 203 261.
Sobota 10. ledna v 10 nebo 15 hodin
Vstupné: 50 Kč
Veselé živé rukavice
Lidská ruka se dokáže přetvářet do prapodivných
tvarů, které nám mohou připomínat různé živočichy.
Využijme této možnosti a z prstových rukavic si
vyrobme loutku/maňáska, který ožije pohybem prstů
nebo celé ruky. Stačí si promyslet tvar, navléknout
rukavice a pak postupně dotvořit. Vzniknout mohou
různé postavy nebo zvířátka.
Sobota 31. ledna v 15 hodin
Vstupné: 50 Kč
POD ŠIROKÝMI SCHODY
Vodní zdroje Chrudim, U Vodárny 138
( 469 637 101, vz@vz.cz, www.vz.cz
Výstava:
Fotograf přírody Jiří Svoboda
Výstava potrvá do pátku 30. ledna
Návštěvní doba: Po–Pá 8–16
Přednášky:
Příběhy z mytologie
Tomáš Pavlík
Čtvrtky 8., 15. a 22. ledna v 19 hodin

GALERIE ART
Světlana a Luboš Jelínkovi, www.galerieart.cz
Návštěvní doba: Po–Pá 14–17.30, So 9–11.30
Vladimír Komárek – Grafika a obrazy
Výstava potrvá do soboty 31. ledna • Výstavní síň
Tomáš Honz – Utajené země
Obrazy + Workshop
Výstava potrvá do středy 18. února • Gotické sklepy
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR AHOJ
lstumpf@seznam.cz, www.chrudimka.cz/ahoj
Z pohádky do pohádky
aneb jak se dříve hrávalo
Čtyři pohádky v historickém loutkovém divadle.
Zažijeme časy, kdy se hrávalo doma.
Středa 21. ledna v 17 hodin
Čtvrtek 22. ledna v 17 hodin
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
DIVADELNÍ SOUBOR J. N. ŠTĚPÁNKA
www.divadelnispolekchrudim.cz
Divadelní bál, aneb rej masek a kostýmů
Šestý Divadelní bál, aneb rej masek a kostýmů za
doprovodu kapely Wječná Žízeň. Těšíme se na nové
kreativní kostýmy a masky, a ti nejlepší z vás budou
řádně odměněni! Bližší informace sledujte na www.
divadelnispolekchrudim nebo na facebooku Divadelní
spolek J. N. Štěpánka Chrudim.
Předprodej vstupenek v pokladně divadla za 130 Kč,
nebo na místě za 180 Kč
Sobota 31. ledna v 19 hodin
Měšťanská restaurace Muzeum Chrudim
Východočeské divadlo Pardubice
www.vcd.cz
V hledišti Divadla Karla Pippicha otevíráme speciální
předplatitelskou skupinu, která chrudimským
zájemcům nabízí nejpopulárnější inscenace
pardubického divadla za zvýhodněnou cenu!
CHARLEYOVA TETA
Přestrojit se za tetu? Co z toho ale vzejde?! Třeskuté
situace a jiskřivá anglická konverzace v jedné
z nejlepších komedií všech dob.Režie: Milan Schejbal
j. h. Hrají: Ladislav Špiner, Václav Dušek, Jan Musil
a další. Pátek 23. ledna v 19 hodin
Lze objednat: pechackova@vcd.cz, www.vcd.cz/
predplatne/chrudim, ( 602 113 795, v předprodeji
v Divadle Karla Pippicha, v Infor. centru Chrudim.
KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT
www.vz.cz, ( 723 004 397 nebo gutzer@centrum.cz
(informace a telefonická rezervace)
Cyklus cestopisných přednášek
Turecko aneb divokým Kurdistánem
i bezpečnou Anatolií
Turecko je zemí, která vznikala na křižovatce
obchodních cest a kde se střetával nespočet etnik
a kultur. S Davidem Hainallem procestuje náhorní
planiny východního a středního Turecka, zamíříme
do politicky stále neklidného tureckého Kurdistánu,
vystoupíme na 5167 m vysoký Ararat. Při návratu se
zastavíme v oblasti označované jako Kappadokie.
Pátek 9. ledna v 18 hodin
Přednášková síň Vodních zdrojů
Vstupné: 40 Kč, děti zdarma

KAVÁRNA V MRAVENIŠTI
mama klub

kolem světa za 80 minut
agora, o. s. šance pro tebe

Cesta na severovýchod
Vlakem, lodí a linkovými autobusy projedeme přes
Slovensko a Ukrajinu, do Ruska (prohlídka Moskvy
a Sankt Peterburgu), do Finska (Helsinky),
do Švédska (Stockholm), do Estonska (Tallin)
a do Lotyšska (Riga). Odkud přes Litvu a Polsko zpět
do východních Čech. Přednáší Pavel Matouš.
Pátek 23. ledna v 18 hodin
Přednášková síň Vodních zdrojů
Vstupné: 40 Kč, děti zdarma
Předprodej v Informačním centru, Resselovo nám. 1
– stará radnice
Informace a telefonická rezervace ( 723 004 397
nebo gutzer@centrum.cz
AGORA, O. S. ŠANCE PRO TEBE
Štěpánkova 92, ( 469 623 501
lukas@sance.chrudim.cz
www.sance.chrudim.cz
https://www.facebook.com/sanceprotebe
Tvořivý workshop
Úterý 6. ledna v 17 hodin
Agora
Bubenická dílna
S bubnem vlastním nebo s cizím.
Úterý 13. ledna v 18 hodin
Agora
Filmový klub: „Šitkredit“
+ diskuze o dluhové tematice
Šitkredit – Martin Řezníček, ČR 2010. „Chtějí po mně
300 000 za jeden podpis a za to, že jsem si od nich
žádný peníze nevzala,“ zpovídá se v dokumentu
Šitkredit žena, kterou, stejně jako mnoho dalších,
zlákala možnost snadné a rychlé půjčky. I když
si žena celou transakci rozmyslela a od smlouvy
odstoupila, nevýhodné podmínky umožnily úvěrové
firmě obstavit její dům. Martin Řezníček ve snímku
Šitkredit divákům a divačkám přibližuje neetické
praktiky těchto firem a jejich dopady na osudy
konkrétních dlužníků, většinou lidí s nízkými příjmy.
V prostředí špatně regulovaného trhu s půjčkami může
i jediná zpožděná platba znamenat pro úvěrovou
firmu dlouholetý pravidelný příjem – navzdory tomu,
že jejich dlužníci nemají žádný majetek. Dokument,
produkovaný společností Člověk v tísni, dává kromě
hlavního tématu – novodobé lichvy – nahlédnout i do
problematiky chudoby a sociálního vyloučení.
Úterý 20. ledna v 17.30 hodin
Agora
Tomáš Jireček, Lenka Ondráčková
– Hrdinové nebo Srabi?
Hrdinové nebo srabi: Tomáš a Lenka. Muž a žena.
Skleněnka v únoru 2014. Podobný pohled na život.
Různý pohled na vztah. Společné úvahy. Zkušenosti.
Tvorba. Plynutí. Proč zůstáváme ve vztahu? Proč
po zamilování přijde rozčarování a z lásky se stane
stereotyp? Proč se naše očekávání neplní? Žijeme
spolu nebo vedle sebe? Žijeme vůbec? Všichni jsme
si tím prošli. Zůstali jsme nebo odešli? Jsme hrdinové
nebo srabi?
Úterý 27. ledna v 19 hodin
Agora

KAVÁRNA V MRAVENIŠTI
Novoměstská 59
vmravenisti@gmail.com
www.vmravenisti.cz
Aktivity pro školní rok 2014/2015:
Pondělí
Anglické zpívánky
od 9.15 do 10 hodin
České zpívánky
od 10.15 do 11 hodin
Úterý
Montessori (1,5–2 roky)
od 9 do 10 hodin
Montessori (2–4 roky)
od 10.15 do 11.15 hodin
Hra na djembe (7–99 let)
vede Vojta Kudrnáč • od 18 do 21 hodin
Středa
Jóga pro maminky
Hlídání lze po domluvě zajistit • od 9.30 do 10.45 hodin
Jóga pro maminky
od 11 do 12.15 hodin
Čtvrtek
Montessori(2–4 roky)
od 9 do 9.45 hodin
Čj zpívánky s Vendulkou
od 10 do 10.45 hodin
Angličtina pro děti od 3 let
od 15.30 do16.15 hodin
Pátek
Jóga pro maminky i tatínky
od 9.30 hodin
Jógové hrátky (4–8 let)
od 16.30 do 17.30 hodin
MAMA KLUB
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
Přijďte také na:
Lyžařský & snowboardový kurz
Pro děti i teenagery. Startujeme v lednu 2015.
Kurz pro zdravé mateřství a rodičovství
Úvodní schůzka proběhne ve středu 14. ledna v 16.30
hodin v Mama klubu. Bližší info na ( 774 489 117.
Zdravé pánevní dno – přednáška
1. část ve středu 14. ledna v 16.30 hodin a 2. část
ve středu 21. ledna v 10 hodin. Nutné přihlásit se
předem na ( 774 489 117.
Přednost přednostem
Seminář o osobnostním rozvoji proběhne v pondělí
19. ledna od 17 do 20 hodin. Nutné přihlásit se
předem na ( 774 489 117.
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.

kuryz yebra
kacafírek

momo chrudim
zdravíčko chrudim
kruh zdraví

MOMO CHRUDIM, o.p.s.
( 775 780 950, info@devcatkomomo.cz
www.devcatkomomo.cz. Palackého třída 200,
Chrudim, zadní trakt domu přístupný ze sídliště mezi
ulicemi Škroupova a Fibichova, mezi střediskem
Dukla a zeleným panelákem.
Kurz automatické kresby
Harmonizace a léčba těla hravou formou. Tajemství
barev. Kurz zharmonizuje tělo, odblokuje, co
nefunguje. Kreslíme, co cítíme, a tím pomůžeme
sami sobě. S sebou pastelky, bílý papír nebo čtvrtky.
Lektorka Bohumíra Školoudová.
Středa 14. ledna v 16.30 hodin • Cena: 100 Kč
Léčení dítěte v nás
Večerní seminář o cestě k nalezení radosti,
sebehodnoty a sebeúcty. Každý z nás byl dítětem.
Prožitky z dětství si neseme v sobě. Máme v sobě
uloženo, jak k nám přistupovali naši rodiče, ale i to,
jak jsme k sobě přistupovali my samotní. To působí
do naší dospělé přítomnosti. Ve vztahu k partnerovi,
k sobě samotnému, k našim dětem... Lektorem je
brněnský psycholog Mgr. Pavel Veselý. Více o něm
na www.cestouksobe.cz.
Středa 21. ledna od 17.30 do 20 hodin
Vstupné: 200 Kč. Maminky na mateřské (bez příjmu) 150 Kč
Jak měnit vlastní život změnou postojů
Často se dostáváme do situací, ve kterých se necítíme
dobře, ve kterých těžko hledáme řešení, do situací,
které nám připadají bezvýchodné. To, co skutečně
ovlivňuje, jak tyto situace prožijeme, jak je vyřešíme,
jsou naše postoje. Jak tyto postoje rozeznávat, jak
měnit ty, které nám nepřinášejí prospěch si ukážeme
a vyzkoušíme při této besedě. Lektorka PhDr. Ivana
Verner. Středa 28. ledna v 18 hodin • Vstupné: 60 Kč
Kudy vede má cesta novým rokem 2015?
Vytvoření osobní mandaly jako formy cesty k sobě
samému a zodpovězení otázky kam se vydat za
pocitem spokojenosti a naplnění. Lektorka Eva
Mašínová, výtvarnice a arteterapeutka. Výtvarný
materiál zajištěn.
Čtvrtek 29. ledna v 17 hodin • Vstupné: 200 Kč
Program probíhá za podpory města Chrudim.
ZDRAVÍČKO CHRUDIM
Filištínská 143, ( 731 708 892, www.facebook.com/
zdravickochrudim.cz www.mujzdravyzivot.cz
Sushi bar
Středa 7. ledna od 11 do 15 hodin
Bezplatná poradna pro výživu
Úterý 20. ledna od 14 do 15 hodin
bezplatné měření svalů a tuků
Úterý 27. ledna od 14 do 15 hodin
sushi bar
Středa 4. února od 11 do 15 hodin
jídelna kruh zdraví
( 732 277 628 (Dana Šťastná), 731 168 210 (jídelna)
jidelna@kruhzdravi.cz, www.kruhzdravi.cz
Zdravé vaření s láskou
Vaříme v souladu s biorytmem přírody. Vendula
Pospíšilová a Dana Šťastná. Na akci je třeba se přihlásit:
jídelna@kruhzdravi.cz, nebo ( 732 277 628.
Pátek 16. ledna v 17.30 hodin • Vstupné: 100 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
loutkářský spolek Kacafírek
Splněný sen
Pohádková hra. Jde o experimentální představení
netradičního pojetí pohádky. Pohádku spolu
s námi vytvoří naši malí diváci, ke hře bude využito
netradičních hudebních nástrojů.
Pátek 23. ledna v 17 hodin
Spolkový dům

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
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 únorového „Chrudim dnes“ je 15. ledna

