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CHRUDIMSKÁ BESEDA
Marta TÖPFEROVÁ A MILOKRAJ
Předprodej vstupenek v Divadle Karla Pippicha,
( 603 881 003, Po–Čt 14–18, Pá 14–17 nebo
v informačním centru Chrudim, ( 469 657 821.
Zpěvačka Marta Töpferová je rovněž nadaná jako
skladatelka a textařka. Napsala více než sedmdesát
skladeb a produkovala sedm alb. Ať už volí pro své
texty češtinu, angličtinu či španělštinu, pozoruhodná
schopnost Marty, jako skladatelky, se promítá do
celé její práce, což z ní činí jedinečnou umělkyni.
„Je to otázka mého hlubokého spříznění s hudbou
a poezií. Cítím v sobě potřebu psát hudbu, která je
upřímná, krásná a poetická. Dělám to, co je opravdu
blízké mému srdci. BBC Martu popsalo jako „přední
světlo dnešního hnutí nueva canción (nových písní),“
a její elegantní, hluboký a podmanivý hlas okouzluje
posluchače po celém světě již více než deset let.
Úterý 12. května v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 230 Kč
Lukáš Houdek
Vernisáž výstavy ve středu 13. května v 17 hodin.
Úvodní slovo pronese kurátorka Kateřina Tučková.
Letní výstava ve Výstavní síni Chrudim představí
tvorbu známého fotografa, který na sebe několikrát
upozornil kontroverzními fotografickými cykly
o romské problematice, homosexuálních vztazích
a nebo gamblingu... Svou tvorbou se snaží
o zprostředkování mostu mezi menšinami a majoritní
společností, jak o tom svědčí i jeho projekt na
podporu tolerance Hate Free, ne vždy se ale setkává
s pochopením.
Středa 13. května v 17 hodin
Výstavní síň Chrudim
Návštěvní doba:
Út–Pá 10–13 14–17, So–Ne 14–17
NOC LITERATURY 2015
Čtou a autorské písně hrají a zpívají Jitka Smutná
a Tereza Nekudová. Pořádá Městská knihovna
Chrudim ve spolupráci s Chrudimskou besedou.
Středa 13. května v 18 hodin
Výstavní síň Chrudim
doprovodný program
k výstavě lukáše houdka
Promítání dokumentu Rozálie Kohoutové Kytlice
o osudech stejnojmenné sudetské obce v severních
Čechách poznamenané nacionalismem. 63 minut.
Čtvrtek 21. května v 17 hodin
Čtvrtek 4. června v 17 hodin
Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha
XI. chrudimská muzejní noc
Všechna tři chrudimská muzea otevírají brány
návštěvníkům v netypickém nočním čase se
speciálním programem pro malé i velké milovníky
historie, zčásti zaměřeném na geoparkové téma.
Informace o současných programech, výstavách,
přednáškách je k dohledání na stránkách. Program
muzejní noci najdete pod hlavičkou jednotlivých
muzeí.
Pátek 22. května v 18 hodin
Regionální muzeum v Chrudimi
Muzeum loutkářských kultur
Muzeum barokních soch
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Slawomir Mrožek • SMLOUVA
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.
Divadelní předplatné V.
Pondělí 25. května v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 230 Kč
Kaleidoskop Jana Rejžka
Známý pražský hudební kritik se opět vrací
s nahrávkami, které má rád (africký pouštní rock,
židovský klezmer, irský folk, novinky veteránů jako je
Robert Plant a Leonard Cohen).
Úterý 26. května v 19 hodin
Galerie v Muzeu • Vstupné: 90 Kč
Dětský jarmark
Srdečně zveme děti, rodiče, všechny kamarády
i známé a prarodiče na náměstí, kde uvidíte
vystoupení dětí z MŠ, můžete si koupit balónky,
občerstvení a mnoho dalšího.
Sobota 30. května od 8 do 12 hodin
Resselovo náměstí
Připravujeme:
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
Zápis přes web www.chrudimdnes.cz
Pondělí 1. června od 14 hodin
Zahájení kurzů v pátek 4. září 2015
Muzeum barokních soch
( 603 881 004, www.mubaso.cz
Návštěvní doba: Denně 9–17
Památky Světového dědictví v České republice
Přednáškový cyklus Mgr. Pavla Panocha Ph.D.
J.B. SANTINI AICHL A KOSTEL
SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE
Pondělí 4. května v 17 hodin
ZAHRADY A ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI
Pondělí 18. května v 17.30 hodin
VESNICE HOLAŠOVICE
A FENOMÉN JIHOČESKÉHO BAROKA
Pondělí 25. května v 17 hodin
KUTNÁ HORA,
historické jádro města s kostelem sv. Barbory
a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
Termín bude upřesněn. Svá místa si prosím rezervujte
předem. Změna termínu a tématu vyhrazena.
Květinová čelenka
Výtvarná dílna s Veronikou Tilšerovou, na které
si vyrobíte originální vlasovou ozdobu. Přihlášky na (
469 660 665 nebo e-mailu gottwaldova@chbeseda.cz
Sobota 16. května od 9 do 11.30 hodin • Vstupné: 60 Kč
XI. chrudimská muzejní noc
V rámci 11. chrudimské muzejní noci můžete v Muzeu
barokních soch navštívit loutkové představení Jak
Břetislav do Chrudimi se dostal (začátky ve 20 hodin,
21 hodin a 22 hodin), vyzkoušet si výtvarné úkoly
k expozici Muzea barokních soch nebo poznávat
Městskou památkovou zónu Chrudim na výstavě
fotografií se soutěžními úkoly. Připraveno bude
i drobné občerstvení a velké deskové hry.
Pátek 22. května od 18 do 23 hodin

Připravujeme:
Letní výtvarný ateliér
Navštívíte-li Muzeum barokních soch v období od
13. do 17. července v čase 14–18 hodin, můžete se
zúčastnit čtvrtého ročníku letního výtvarného ateliéru.
Letošní výtvarná dílna je obohacena zejména
o portugalský kresebný názor, který lektorka nabyla
během studia Krásných umění v Portu. Kurz prověří
Vaše kresebné dovednosti, popřípadě vnese nový
vítr do zajeté manýry. V rámci pěti dní vyzkoušíte
jak tradiční/akademickou kresbu a malbu, tak
experimentální kresebné metody. Mezi další výtvarné
disciplíny budou patřit pohybovky, zátiší, minutové
portréty a kresba/malba podle sochy nebo živého
modelu. Další alternativní varianty jsou otevřené
individuální domluvě.
Letní barokní scéna
Tři intenzivní dny s barokem a operou
Harlekýnova dobrodružství
Hudební soubor Ensemble Damian. Pantomima
ve stylu commedie dell‘arte. Kolombína zdeptala
Harlekýna úklidem společné domácnosti tak, že
vysílením usnul a ve snu vzpomíná na začátky jejich
vztahu. Čtvrtek 20. srpna ve 20 hodin
Josef Schreier: Aurea libertas, Veritas exulant
Dvě alegorické komické opery pojednávající o tom,
zda není muži lépe bez ženy, a jak se Svět s pomocí
Politika zbaví Pravdy. Pátek 21. srpna ve 20 hodin
Antonio Vivaldi: La Senna festeggiante
Pocta francouzskému králi Ludvíku XV. Alegorická
skladba, ve které Seina na svých březích vítá
Statečnost a Zlatý věk, jež směřují na korunovaci
krále do Versailles. Sobota 22. srpna ve 20 hodin
Dále uvidíte a můžete v uvedené dny navštívit:
dopoledne u kávy s barokní literaturou a knížkami
o baroku; loutkové divadlo v barokním stylu v podání
LS Ahoj Chrudim; barokní hru o sv. Janu Nepomuckém
v podání Divadelního spolku J.N. Štěpánka; Kamenný
příběh o chrudimských barokních sochařích a jejich
díle; kostýmované prohlídky historického centra
města a barokních památek; tvořivé dílny Inspirace
barokem aneb poznej baroko všemi smysly. Držitelé
vstupenek na večerní koncerty mohou navštívit
speciální večerní prohlídky zaměřené na legendu
o obraze sv. Salvátora, uplatnit zvýhodněné
vstupné do zámku Choltice nebo vypít kávu zdarma
v Klášterních zahradách a další bonusy.
Informace o předprodeji vstupenek a podrobnosti
k programu na www.mubaso.cz
23.5.

Regionální jarmark s tématem geoparky
Pořádají město Chrudim, zastoupené Městskými
lesy Chrudim, CHKO Železné hory, Národní geopark
Železné hory a Regionální muzeum v Chrudimi.
Bude připravena přehlídka starých lidových řemesel,
která jsou v našem regionu stále živá. Dále budou
představeny regionální produkty s hlavním důrazem
na přiblížení značky Železné hory – regionální
produkt, certifikát kvality za účelem cílené podpory
místní produkce. Nedílnou součástí jarmarku bude
i doprovodný program – rýžování zlata.
Sobota 23. května od 9 do 13 hodin
Resselovo náměstí

městské kino chrudim

městské kino chrudim

MĚSTSKÉ KINO CHRUDIM
www.kinochrudim.cz
KOBRY A UŽOVKY
Drama / ČR / 2015 / 111 min / nepřístupné do 15 let.
Režie: Jan Prušinovský.
Pátek 1. května v 17 hodin • Vstupné: 80 Kč
JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
Komedie / USA / 2014 / 93 min / titulky.
Režie: Peter Bogdanovich.
Pátek 1. května v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
POPELKA
Dobrodružný / Rodinný / USA / 2015 / 114 min.
Dabing. Režie: Kenneth Branagh.
Sobota 2. května v 17 hodin • Vstupné: 80 Kč
Sobota 23. května v 17 hodin • Vstupné: 80 Kč
VYBÍJENÁ
Komedie / ČR / 2015 / 94 min. Režie: Petr Nikolaev.
Sobota 2. května v 19.30 hodin • Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 7. května v 17 hodin • Vstupné: 80 Kč
VYBÍJENÁ představení pro seniory
Komedie / ČR / 2015 / 94 min. Režie: Petr Nikolaev.
Čtvrtek 14. května v 10 hodin • Vstupné: 60 Kč
KRÁLOVA ZAHRADNICE
Drama / romantický / Velká Británie / 2014 / 116 min.
Titulky. Režie: Alan Rickman.
Neděle 3. května v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE 7
Akční / krimi / thriller / USA / 2015 / 140 min / titulky.
Nevhodné do 12 let. Režie: James Wan.
Neděle 3. května v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 7. května v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
JIMMYHO TANČÍRNA
Drama / Velká Británie / Irsko / Francie / 2014 / 106 min.
Titulky / nepřístupné do 15 let. Režie: Ken Loach.
Pátek 8. května v 17 hodin • Vstupné: 90 Kč
Neděle 17. května v 17 hodin • Vstupné: 90 Kč
AVENGERS: AGE OF ULTRON • 3D
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / 2015 / 145 min.
Dabing. / nevhodné do 12 let. Režie: Joss Whedon.
Pátek 8. května v 19.30 hodin
Sobota 9. května v 17 hodin
Vstupné: 165 Kč / do 15 let 140 Kč
OVEČKA SHAUN VE FILMU
Animovaný / komedie / Velká Británie, Francie / 2015.
85 min. Režie: Mark Burton, Richard Starzack.
Sobota 9. května v 15 hodin • Vstupné: 100 Kč
Pátek 22. května v 17 hodin • Vstupné: 100 Kč
DEJTE MI POKOJ!
Komedie / Francie / 2014 / 79 min / titulky.
Režie: Patrice Leconte.
Sobota 9. května v 20 hodin • Vstupné: 110 Kč
Neděle 10. května v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
RUDÁ MAŠINA
Dokumentární / USA / Rusko / 2014 / 85 min / titulky.
Režie: Gabe Polsky.
Neděle 10. května v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
KRYCÍ JMÉNO KRTEK filmový klub
Drama / Polsko / Francie / 2010 / 108 min / titulky.
Nevhodné do 12 let. Režie: Rafael Lewandowski.
Čtvrtek 14. května ve 20 hodin
Vstupné: 90 Kč / 60 Kč pro členy

MALÝ PÁN
Loutkový / ČR / SR / 2014 / 83 min. Režie: Radek Beran.
Pátek 15. května v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
Sobota 16. května v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / Thriller / Austrálie / 2015.
Titulky / nevhodné do 15 let. Režie: George Miller.
Pátek 15. května v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 21. května v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
LADÍME 2
Komedie / Hudební / USA / 2015 / 113 min / titulky.
Nevhodné do 12 let. Režie: Elizabeth Banks.
Sobota 16. května v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 21. května v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
ZABIJÁCI
Thriller / Krimi / Dánsko / 2014 / 119 min / titulky.
Nepřístupné do 15 let. Režie: Mikkel Nørgaard.
Neděle 17. května v 19.30 hodin • Vstupné: 80 Kč
DEN BLBEC
Komedie / Akční / Krimi / Německo / 2014 / 110 min.
Titulky / nevhodné do 12 let. Režie: Peter Thorwarth.
Pátek 22. května v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
ŽIVOT JE ŽIVOT
Komedie / ČR / 2015 / 95 min / nevhodné do 12 let.
Režie: Milan Cieslar.
Sobota 23. května v 19.30 hodin • Vstupné 110 Kč
Pátek 29. května v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
STÁLE SPOLU
Dokumentární / ČR / 2014 / 75 min. Režie: Eva Tomanová.
Neděle 24. května v 17 hodin • Vstupné: 80 Kč
POLTERGEIST • 3D
Horor / USA / 2015 / 114 min / titulky / Režie: Gil Kenan.
Neděle 24. května v 19.30 hodin • Vstupné: 140 Kč
KLUB RVÁČŮ filmový klub
Drama / Thriller / USA / Německo / 1999 / 139 min.
Titulky / nevhodné do 15 let. Režie: David Fincher.
Čtvrtek 28. května ve 20 h • Vstupné: 90 Kč / 60 Kč pro členy
SAN ANDREAS
Dobrodružný / Katastrofický / USA / 2015 / titulky.
Režie: Brad Peyton.
Pátek 29. května v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
HURÁ NA FOTBAL
Animovaný / Dobrodružný / Španělsko / Argentina /
Indie / USA / 2013 / 106 min / dabing.
Režie: Juan José Campanella.
Sobota 30. května v 15 hodin • Vstupné: 110 Kč
KŮŇ NA BALONĚ
Rodinný / Rakousko / 2012 / 93 min / titulky.
Režie: Hüseyin Tabak.
Sobota 30. května v 17 hodin • Vstupné: 90 Kč
LÁSKA NA PRVNÍ BOJ
Komedie / Romantický / Drama / Francie / 2014 / 98 min.
Titulky / nepřístupný do 15 let. Režie: T. Cailley.
Sobota 30. května v 19.30 hodin • Vstupné: 90 Kč
DIVOKÁ DVOJKA
Akční / Komedie / USA / 2015 / nevhodné do 12 let.
Titulky. Režie: Anne Fletcher.
Neděle 31. května v 17 hodin • Vstupné: 120 Kč
DÍTĚ 44
Drama / Thriller / USA / 2015 / 137 min / titulky.
Nevhodné do 15 let. Režie: Daniel Espinosa.
Neděle 31. května v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč

REGIONÁLNÍ MUZEUM
MUZEUM LOUTkářských KULTUR

REGIONÁLNÍ MUZEUM

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:
CHRUDIM VE SPÁRECH ŘÍŠSKÉ ORLICE
Výstava potrvá do neděle 10. května.
POČÁTKY LETECTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI
(1910–1948)
Výstava se soustředí nejen na první letecké úspěchy
Jana Kašpara či Evžena Čiháka, ale představuje také
další letecké konstruktéry a snílky. Mapuje výrobu
letadel, fungování Masarykovy letecké ligy a události
2. světové války v Pardubickém kraji. Výstava je
doplněna také informacemi a unikátními předměty
z dějin letectví na Chrudimsku. Výstava potrvá do
neděle 14. června. Součástí je i bohatý doprovodný
program: letecký simulátor, skládaní letadýlek ze
stavebnice Airfix, přednášky:
Workshop ve spolupráci
s chrudimskými leteckými modeláři
Sobota 30. května od 9 do 11 hodin • Vstupné: 90 Kč
150 LET OD VZNIKU MUZEJNÍHO SPOLKU
V CHRUDIMI
V letošním roce oslaví Chrudim – město tří muzeí
významné kulturní jubileum. Připomínáme si
150. výročí od vzniku Musejní společnosti.
Výstava potrvá do neděle 23. srpna.
CHRUDIM – BRÁNA ŽELEZNÝCH HOR
(aneb kameny se valí na Chrudim)
V pátek 22. května v 19 hodin bude
v Regionálním muzeu v Chrudimi při příležitosti
XI. chrudimské muzejní noci zahájena výstava, která
netradičním způsobem představí geologickou krásu
Železných hor. Přijďte si položit dlažbu, projděte se
naboso po kamenech a poznejte stopy pravěkých
živočichů. Nechte se vtáhnout do vytvořeného
dioramatu nedalekého Přibylovského lomu, kde
se před několika desítkami miliony let rozlévalo
druhohorní moře. To bychom ale prozradili již mnoho,
proto srdečně zveme na slavnostní otevření výstavy.
V rámci vernisáže a muzejní noci jsou připraveny
ochutnávky minerálních vod Železných hor. Výstava
potrvá do neděle 6. září.
Dobývání kovů v Železných horách ve středověku
Přednáška.
Čtvrtek 28. května v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč
Přednášky:
O přeletu vzducholodi
Italia Pardubickým krajem
Přednáška. Pavel Petr.
Úterý 5. května v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč
O osudech československých
letců v zahraničí
Beseda s ukázkou uniforem a výstroje.
Czech Spitfire Club.
Čtvrtek 14. května v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč

Beseda s chrudimským Aeroklubem,
absolventy letecké školy, zakládajícím pilotem
Chrudimské čtyřky a mistryní světa v parašutismu,
paní Helenou Tomšíkovou.
Čtvrtek 28. května v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč
Prezentace 43. výsadkového
praporu v Chrudimi
Pondělí 8. června v 17 hodin • Vstupné: 20 Kč
Akce:
XI. CHRUDIMSKÁ MUZEJNÍ NOC
(Mezi nebem a zemí)
Muzejní noc naváže na městský projekt s názvem
„Chrudim sobě 2015 – Chrudim historická“. V rámci
projektu „Chrudim, město tří muzeí“ účastníky
čeká hravý soutěžní kvíz, volné vstupy do všech
chrudimských muzeí a ve spolupráci s Vodními
zdroji Chrudim, s.r.o. další bohatý doprovodný
program. Letos jsme pro malé i velké návštěvníky
připravili tematické úkoly k výstavám „Chrudim, brána
Železných hor“ a „Počátky letectví v Pardubickém
kraji (1910–1948)“. Dokonce se budete moci zapojit
do akčního umění a stát se tak aktéry land artu. Před
muzeem budou oživovat pískovec z nedalekého
lomu sochaři z hořické školy. Zajímavý program bude
v Chrudimi pokračovat i v následujících dnech, kdy na
Vás čeká tradiční regionální kamenický jarmark, první
chrudimské rýžování zlata či geologická exkurze
„Hurá do Železných hor“.
Pátek 22. května od 18 do 23 hodin
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.
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.
Říše loutek – 95 let bez přestávky
Výstava se koná u příležitosti 95 let nepřetržité
činnosti amatérského souboru Říše loutek Praha.
Výstava potrvá do 10. ledna 2016.
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 10. ledna 2016.
Akce:
XI. chrudimská muzejní noc
Muzejní noc naváže na městský projekt s názvem
„Chrudim, město tří muzeí“, účastníky čeká soutěžní
kvíz, volné vstupy a další doprovodné akce. V MLK
se návštěvníci seznámí s chrudimskými pověstmi
z Mydlářovského domu a jeho okolí. Prohlídku
zpestří rozmanité úkoly, krátké loutkové představení
a workshop.
Pátek 22. května od 18 do 24 hodin
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MUZEUM LOUTkářských KULTUR
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Letní prázdniny v MLK
MLK pořádá v druhé polovině srpna týden v muzeu
pro děti, který je postaven na stejném principu jako
příměstské tábory. Prostřednictvím her, dialogů
a výtvarné dílny se děti letos přiblíží více k elementu
vody – jak lze využít vodu pro kreativní vyjádření? Mimo
jiné se také malí účastníci Prázdnin v muzeu seznámí
s fenoménem vodního loutkového divadla, jemuž je
věnovaná krátkodobá výstava Divadlo zrozené z vody.
Během jednotlivých dnů si děti vyrobí své originální
loutky a na konci týdne zkusí zahrát krátké představení
ve vodě. Přihlaste se včas, kapacita je omezena. Více
informací na olga.havlikova@puppets.cz. Určeno pro
děti od 6 do12 let.
Termín: 17.–21. srpna od 8 do 16 hodin
Cena: 1400 Kč včetně obědů
POD ŠIROKÝMI SCHODY
Vodní zdroje Chrudim, U Vodárny 138
( 469 637 101, vz@vz.cz, www.vz.cz
Výstava:
Železné hory v proměnách času
Vernisáž výstavy v úterý 5. května v 18.30 hodin
Výstava potrvá do pátku 26. června
Návštěvní doba: Po–Pá 8–16
Přednášky:
Železné hory v proměnách času
Daniel Smutek
Úterý 5. května v 19 hodin
Příběhy z mytologie
Tomáš Pavlík
Čtvrtky 7., 14. a 28. května v 19 hodin
GALERIE ART
Světlana a Luboš Jelínkovi, www.galerieart.cz
Návštěvní doba: Po–Pá 14–17.30, So 9–11.30
Josef Čapek – Grafika
Výstava potrvá do čtvrtka 18. června.
Výstavní síň
Jan Svoboda & Ondřej Svoboda
Obrazy a sochy
Výstava potrvá do úterý 16. června.
Gotické sklepy
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR AHOJ
lstumpf@seznam.cz, www.chrudimka.cz/ahoj
Divadlo na kolečkách
Hrajeme celý den.
Pátek 8. května • Zámek Pardubice
Slatiňanské pozastavení
Hrajeme celý den.
Sobota 16. května
Zámek Slatiňany
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 22. května v 17 hodin
Spolkový dům • Vstupné: 35 Kč

ZUŠ CHRUDIM
zuschrudim.cz
Závěrečný žákovský koncert
hudebního oboru
Vstupenky v předprodeji.
Úterý 19. května v 17 hodin • Velký sál Muzea
Vstupné: děti zdarma, dospělí 50 Kč
Velké baletní představení
Kouzelný cirkus
Vstupenky v předprodeji.
Úterý 26. května v 17 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Středa 27. května v 17 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: 80 Kč dospělí, 40 Kč děti
Speciální základní škola Chrudim
Školní náměstí 228, ( 469 622 207
spzschrudim.cz, info@spzschrudim.cz
Děti dětem – Království přání
Hraje Dramatický kroužek Rozmarýn při Občanském
sdružení SRPDŠ při SpZŠ Chrudim. Charitativní
pohádka plná písniček, tanečků a básniček. Výtěžek
bude věnován nemocným a handicapovaným dětem.
Úterý 19. května v 17 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 20 Kč
taneční škola indance
www.indance.cz, kristina@popbalet.cz
PŘEDSTAVENÍ HEJBLATA
Žáci taneční školy InDance z Chrudimi a Pardubic
opět roztančí Divadlo Karla Pippicha. Tentokrát se
můžete těšit rovnou na dvě představení Hejblata. Již
tradičně v Chrudimi vystoupí také soubor Pop Balet
a Pop Balet Retro, který Vám představí svou novou
jarní choreografii. Vstupenky zakoupíte v pokladně
divadla.
Sobota 23. května ve 14 a v 18 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Pragokoncert Bohemia, a.s.
( 777 701 585, www.pragokoncert.com
DÍVČÍ VÁLKA
Předprodej vstupenek v Divadle Karla Pippicha,
( 603 881 003, Po–Čt 14–18, Pá 14–17 nebo
v informačním centru Chrudim, ( 469 657 821.
Přijďte se podívat na vynikající komedii s novým
hereckým obsazením. Dívčí válka je nejúspěšnější
a nejhranější ze všech divadelních her v České
republice. Jeho atraktivnost se skrývá především
v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech
a také v hereckém obsazení. Hrají: Sandra
Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň,
Miluše Bittnerová, Roman Skamene a další.
Pátek 29. května v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 379 Kč
Východočeské divadlo Pardubice
www.vcd.cz
Pardubice hrají (v) Chrudimi v Divadle Karla Pippicha
David Seidler • KRÁLOVA ŘEČ
Příběh státníka, který překonal hendikep, strach
a nedůvěru v sebe sama, aby se postavil do
čela národa v jeho těžké chvíli. V hlavních rolích
M. Mejzlík a J. Kalužný.
Čtvrtek 21. května v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 290 Kč

mama klub chrudim

spolek palučiny
hudební spolek chrudim
kavárna v mraveništi

Spolek PALUČINY
( 736 771 706 (p. Hlaváčová)
www.paluciny.cz
POHÁDKOVÝ LES
65 účinkujících v 15 pohádkách, prodej občerstvení,
opékání uzeniny a posezení u ohně až do tmy.
Sobota 30. května od 13 do 17 hodin
Lesy kolem našeho tábořiště v Úherčicích
LESNÍ KLUB V PALUČINÁCH
Pampeliško, sviť • Čtvrtek 7. května
Svatá Žofie políčko často zalije • Pátek 15. května
Letnice • Čtvrtek 21. května
Za vílou bezinkou • Pátek 29. května
Hudební spolek Chrudim
KYX ORCHESTRA
A KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
V první polovině koncertu Chrudimský big band
se zpěvákem Martinem Růžou třemi skladbami
připomenou nadčasový projekt Radima Hladíka
– Novou syntézu, diriguje Roman Fišer. Ve druhé
polovině koncertu pódium doplní hráči Komorní
filharmonie Pardubice. Zazní orchestrální suita
a jedenáct zpívaných skladeb – na počest
107. výročí narození Iana Fleminga. Diriguje Tomáš
Židek. Koncert se koná s podporou města Chrudim.
Středa 27. května v 19 hodin • Velký sál Muzea
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 290 Kč na místě
KAVÁRNA V MRAVENIŠTI
Novoměstská 59, ( 774 097 417
vmravenisti@gmail.com
www.vmravenisti.cz
Pondělí
Anglické zpívánky • od 9.15 do10 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 • 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 do10.45 hodin
Angličtina pro děti od 3 let • od 15.30 do 16.15 hodin
Pátek
Montessori (1–1,5 roku) • od 9 do 10 hodin
Jóga pro maminky i tatínky • v 9.30 hodin
Jógové hrátky (4–8 let) • od 16.30 do 17.30 hodin
Další akce:
Jarní únava a alergie
Přednáška. Úterý 5. května v 16.30 hodin
GEOMAG		
Odpoledne s úžasnou stavebnicí.
Pátek 22. května ve 13 hodin
DĚTSKÝ DEN
Od 15 hodin soutěže pro děti, od 17 hodin koncert
Pískomil se vrací. Pátek 29. května
Otevírací doba: Po–Pá 9–19, So–Ne 14–19.
Ve dnech státního svátku 14–19.

MAMA KLUB chrudim
Strojařů 846, ( 469 689 119
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
Praktická příprava k porodu
s porodní asistentkou
Nutné se nahlásit na ( 774 489 117.
Středa 6. května v 16 hodin
Aranžování s Lucy
Kulatá kytice z živých květů vázaná do spirály se
zajímavými doplňky, Dárek pro maminky i pro Vás
samé. Nutné se přihlásit na ( 604 193 205.
Sobota 9. května od 10 hodin
Výroba quiet book
Workshop, při kterém si vyrobíte vlastní knížku právě
pro vaši ratolest. Nutné se nahlásit na mamaklub.
chrudim@seznam.cz nebo na ( 774 489 117.
Neděle 17. května v 10 hodin
Péče o miminko a jeho vývoj
Hlaste se na ( 774 489 117. Středa 20. května v 17 h
Laktační poradna – vše o kojení
Hlaste se na ( 774 489 117. Středa 27. května v 17 h
Celotýdenní Fair trade session
v Mama klubu
Připojujeme se také k Fair trade týdnu v Chrudimi.
Férová snídaně
Ukažte nám, že umíte férově snídat. Sobota 9. května
Férový piknik
Účastníme se Férového pikniku v Klášterních
zahradách v Chrudimi. Pro děti jsme připravily
malování masajských masek na obličej a výrobu
bubínků. Středa 13. května v 16 hodin
Šátkování dětí v Klášterních zahradách
Workshop pro nastávající rodiče a rodiče malých dětí
netradičně při férovém pikniku.
Středa 13. května v 17 hodin
Mamaškolka s chameleonem Leonem
Program pro rodiče s dětmi od 1,5 roku v Mama
klubu. Nutné se nahlásit na ( 775 689 118.
Čtvrtek 14. května v 9 hodin
Mamaškolka s Andreou (každé úterý v 9 hodin)
Podporuje děti a rodiče k aktivně strávenému volnému
času. Navíc s těmito tématy 5. května – ke Dni
maminek vyrábíme srdíčka, 12. května – návštěva
knihovny – za příznivého počasí proběhne program
venku v prostorech knihovny.
Mamaškolka s Mirkou (každý čtvrtek v 9 hodin)
7. května – výroba Máječek, povídáme si o stavění
májek. 14. května – výroba májových ptáčků,
povídání o tom, jaké druhy ptáčků známe, jak žijí.
21. května – otevírání studánek, sraz v 9 hodin
u Kapličky, Střelecký park v Chrudimi. S sebou hrabičky,
lopatky. 28. května – voňavé pytlíčky, sušené bylinky,
povídání o bylinkách se skřítkem Jeníkem.
Každý čtvrtek v 9 hodin
Příměstské tábory 2015:
Poslední uvolněná místa v těchto termínech:
20.–24. července Písnička; 10.–14. srpna Anglický tábor.
17.–21. srpna Exkurze. Více info na ( 725 803 899.
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MOMO CHRUDIM, o.p.s.
Palackého třída 200, ( 775 780 950
info@devcatkomomo.cz, www.devcatkomomo.cz.
Kurz automatické kresby
Kreslíme, co cítíme, a tím pomůžeme sami sobě.
S sebou pastelky, bílý papír nebo čtvrtky. Lektorka
Bohumíra Školoudová
Středa 13. května v 16.30 hodin • Cena: 100 Kč
Den otevřených dveří
v Sociálně terapeutické dílně MOMO
Ukážeme Vám, jakou cestu urazí vlna od ovečky po
hotové plstěné výrobky. Budete si moci sami plstění
vyzkoušet. Dozvíte se, jak dílna funguje a kdo a proč
v ní vlastně pracuje. Součástí programu bude i malé
občerstvení a kulturní program.
Čtvrtek 28. května od 9 do 17 hodin
Skutečné příčiny pracovních
a finančních potíží
Jednodenní konstelační seminář. Seminář vede
terapeut a lektor seberozvojových seminářů
Mgr. Pavel Veselý. Více o něm jeho práci na
www.cestouksobe.cz. Přihlašování: Pavel Veselý,
pavel@cestouksobe.cz, ( 777 065 146 nebo Honza
Rodina, info@devcatkomomo.cz, ( 775 780 950.
Sobota 30. května od 9 do 18 hodin
Cena semináře: 1200 Kč, záloha 400 Kč
BABIČČIN DVOREČEK LICIBOČICE
( 608 728 699, masykorka@seznam.cz
www.dvorecek-liciborice.cz
Den řemesel pro děti
Nejen děti si mohou prohlédnout i vyzkoušet různá
řemesla, pohladit i nakrmit si zvířátka na statku
a v oboře a občerstvit se domácími dobrotami
v malém obchůdku. Srdečně Vás zveme.
Pátek 8. května od 10 do 17 hodin
Vstupné: 40 Kč/osoba,děti do 3 let zdarma
AGORA, O. S. ŠANCE PRO TEBE
Štěpánkova 92, ( 469 623 501
lukas@sance.chrudim.cz, www.sance.chrudim.cz
https://www.facebook.com/sanceprotebe
Vystoupení Hudebního kroužku Prachovice
pod vedením Pavlíny Douchové
Úterý 5. května v 17.30 hodin
Já, moje romská rodina a Woody Allan
Promítání filmu. Úterý 12. května v 17.30 hodin
Odpoledne s Faitrade
Úterý 19. května v 17 hodin
Bubenická dílna
Úterý 26. května v 18.30 hodin
SPOLEK EDDA
( 420 776 759 744
renata.kasparova@edda-chrudim.cz, edda-chrudim.cz
Chrudimská koloběžkiáda
Pořádají Edda a FitKoloběh – Renata Kašparová,
akce se bude konat za podpory společnosti Kostka
– český výrobce koloběžek – a Zdravého města
Chrudim. Dopoledne závod koloběžek, odpoledne
sportovní doprovodný program, po celý den zajištěno
občerstvení. Program pro malé i velké. Pozor –
nejedná se o profi závod. Koloběžkiáda je o radosti
z pohybu. Přijďte si užít den plný pohybu.
Neděle 24. května od 9 do 17 hodin • Městský park

jídelna kruh zdraví
( 731 168 210
jidelna@kruhzdravi.cz, www.kruhzdravi.cz
Zdravé vaření s láskou
Vendula Pospíšilová a Dana Šťastná. Na akci je třeba
se přihlásit e-mail: jidelna@kruhzdravi.cz nebo
na ( 732 277 628
Čtvrtek 7. května v 17.30 hodin • Vstupné: 100 Kč
Zelené potraviny v celostním
pohledu na zdraví
MUDr. Svatava Zatloukalová, přednáška a beseda.
Pondělí 11. května v 18.30 hodin • Vstupné: 60 Kč
Škola malého stromu
Dramatizace stejnojmenné knížky o malém
indiánském chlapci z kmene Čerokí. Hrají Iveta
Dušková a Petra Bílková z Divadla Kampa. Vhodné
pro děti od 6 let a pro všechny generace dospělých.
Představení trvá 1,5 hodiny bez přestávky. Místenky
lze zakoupit v předprodeji nebo v Kruhu zdraví.
Po představení zdravý raut pro všechny.
Pondělí 11. května v 17 hodin
Malá scéna divadla Karla Pippicha • Vstupné: 110 Kč
Feng Shui
Večerní workshop – prožitkový večer, který vás
rychleji sblíží se starým uměním, které nám i dnes
pomáhá zkvalitnit život. Hana Kopecká.
Středa 13. května v 18 hodin • Vstupné: 333 Kč
OM HEALING
Zpívání mantry OM v léčivém kruhu. Martina Pytlíková
Párvatí. Čtvrtek 21. května v 18.30 hodin
Vstupné dobrovolné
POHYBOVÉ STUDIO PADMA
Fibichova 196 (naproti lékárně Harmonia)
( 774 955 798, www.padmastudio.cz
HATHA JÓGA s Michalem
Rezervace na info@padmastudio.cz
Neděle 17. května od 9.30 do 11 hodin • Cena: 150 Kč
HORMONÁLNÍ JÓGA s Olgou
Rezervace na info@padmastudio.cz
Neděle 24. května od 8.30 do 11 hodin • Cena: 220 Kč
TÝDEN RESPEKTU K PORODU
vstupenky a info: www.respektkporoduchrudim.cz
Moderní látkové plínky
Praktický workshop s Hanou Štumpovou.
Pondělí 18. května od 10 do 12 hodin
Z břicha na břicho aneb nošení dětí
Praktický workshop s Andreou Průšvicovou.
Úterý 19. května od 10 do 12 hodin
Masáže dětí a miminek
Praktický workshop s Blankou Stablerovou.
Čtvrtek 21. května od 15 do 17 hodin
Péče o maminku a miminko od společnosti Weleda
Praktický workshop.
Čtvrtek 21. května od 17 do 17.30 hodin • Vstup zdarma
Jemná jóga pro těhotné s Bárou Bobkovou
Čtvrtek 21. května od 17.45 do 18.45 hodin
Vstup zdarma
Aglow
Čichám, čichám člověčinu
Přednáška pro ženy. Hostem bude Lubona Šťastná.
Úterý 12. května v 17 hodin
Církev bratrská ve Filištínské ulici

sbor cb
zdravíčko chrudim

římskokatolická farnost chrudim

Římskokatolická farnost Chrudim
Školní náměstí 56, ( 734 435 201, 469 622 029
farnost@farnost-chrudim.cz, www.farnost-chrudim.cz
Noc kostelů – pátek 29. května
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vzhůru srdce!
Zahájení vyzváněním na zvony sv. Dominik
a sv. Vavřinec • od 17.30 do 17.45 hodin		
Vítejte!
Mše svatá • od 18 do 18.45 hodin
Vstup volný
Volná prohlídka kostela, na požádání s výkladem.
Od 19 do 22 hodin
Škola pana varhaníka
Prohlídka hudebního kůru a varhan, varhanní ukázky
pod vedením regenschoriho MgA. Tomáše Židka.
Od 22 do 23 hodin
Dobrou noc!
Večerní modlitba a požehnání • ve 23 hodin
Pošta do nebe
Možnost napsat vzkaz Bohu – prosbu za sebe, své
blízké, za to, na čem Vám záleží. My se za Vaše
úmysly budeme modlit.
Méně známé kostely nedaleko Chrudimě
„Od kolébky po hrob“ aneb křesťanské rituály
Okružní autobusová jízda. Navštívíme kostel
Nanebevzetí Panny Marie ve Vejvanovicích; kostel
sv. Martina, biskupa v Hrochově Týnci; kostel
sv. Michaela, archanděla v Trojovicích a kostel
sv. Kříže v Honbicích. V jednotlivých kostelech
čeká návštěvníky krátká komentovaná prohlídka
a povídání o křesťanských rituálech, provázejících
člověka celým životem. Odjezd autobusu od kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v 19 hodin,
příjezd na stejné místo ve 22 hodin.		
Kostel sv. Michaela
Volná prohlídka kostela, na požádání s výkladem
Od 19 do 21 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice
Volná prohlídka, na požádání s výkladem
Od 20 do 22 hodin
Ukázky duchovní hudby • ve 21 hodin
Evangelický kostel v Pardubické ulici
Májový koncert
Koncert pěveckých sborů ZUŠ Chrudim
(Fiori Cantanti, Květinky a Petrlíček) • v 18 hodin
Výtvarná dílna pro děti i dospělé
Pod vedením Jany Brabcové (výroba drobných ozdob
korálkovou technikou – ve farním sále)
v 19.30 hodin
Koncertní vystoupení Tomáše Najbrta
Koncert písničkáře, hrajícího na loutny, kytary,
historické a lidové nástroje • ve 20.30 hodin
Parádně pokecal
Projekce autorského filmu režiséra Tomáše Pavlíčka
„Parádně pokecal“ • ve 21.30 hodin
Modlitba a požehnání
Během večera bude také možnost prohlédnout si
kostel a výstavku publikací, souvisejících s životem
a dílem M. J. Husa; už tradičně bude ve farním sále
k dispozici obchůdek s Fair Trade výrobky a také
drobné občerstvení • ve 23 hodin

Husův sbor Církve československé
husitské v Husitské ulici
Otevření kostela • v 17.30 hodin
Úvodní bohoslužba • v 18 hodin
Vystoupení zpěvačky Moniky Maškové • v 18.50 hodin
Vystoupení pěv. sboru Malikchor • v 19.30 hodin
V případě zájmu povídání o historii
Církve československé husitské • ve 20.30 hodin
Závěrečná pobožnost • ve 23.50 hodin
Uzavření kostela • v 0.15 hodin 		
Časy jsou pouze orientační, změna programu
vyhrazena! Akce probíhá s podporou města Chrudim.
Sbor Církve bratrské
Filištínská 27, www.cb.cz/chrudim
Noc kostelů
Dětský program, hudební vystoupení, historická
prohlídka a překvapení.
Pátek 29. května od 18 do 22 hodin
ZDRAVÍČKO CHRUDIM
Filištínská 143, ( 731 708 892, 737 926 802
www.mujzdravyzivot.cz
sushi bar
Středa 6. května od 11 do 15 hodin
kurz hubnutí
2. lekce. Úterý 12. května v 15 hodin
bezplatná poradna v Chrudimi
Středa 13. května ve 14.30 hodin
odpoledne otevřených dveří
Úterý 19. května od 13 do 18 hodin
Seymour Koblin – Láska a strava
Úterý 26. května v 15 hodin • Vstupné: 150 Kč
Základ zdraví = správně fungující střeva
Bezplatná přednáška. Čtvrtek 28. května v 15 hodin

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 červnového „Chrudim dnes“ je 15. května

