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CHRUDIMSKÁ BESEDA
Kurzy tance a společenského chování
Kurzy vede taneční mistr Aleš Novák s partnerkou.
Pátek 4., 11. a 25. září v 19 hodin • Velký sál Muzea
FOLKLORNÍ FESTIVAL
CHRUDIMSKÉ OBŽINKY 2015
Jako tradičně uvidíte výběr toho nejlepšího z folkloru,
letos z toho českého, moravského i slovenského –
v pátek večer v Muzeu barokních soch a po celou
sobotu na Resselově náměstí. Letos přijaly pozvání
pořádajících Chrudimské besedy a domácího
Národopisného souboru Kohoutek folklorní soubory
Břeclavan z Břeclavi, Formani ze Slatiňan, Hradecká
cimbálová muzika, Kuřátka z Chrudimi, Mladosť
z Banské Bystrice, Olšinka z Orlové, Postřekov
z Postřekova a Wahana Budaya z Ede. Pro děti je
připraven bohatý program, pro všechny pak řemeslné
dílny, skvělá lidová kuchyně a samozřejmě staročeský
jarmark. Více v letáku v Chrudimském zpravodaji.
Pátek 4. září – neděle 6. září
Den otevřených dveří památek
Viz leták v Chrudimském zpravodaji.
Sobota 12. září od 9 do 17 hodin
10. lesní slavnost na Čertově skalce
Rozloučení lesníků s letní turistickou sezónou.
Lesnické soutěže a zápolení, rukodělné dílny, divadlo,
hudba. Pořádají Městské lesy Chrudim ve spolupráci
s Chrudimskou besedou.
Neděle 13. září od 14 do 17 hodin • Rozhledna Bára
Antidiskotéka Jiřího Černého
Hlavní téma poslechového pořadu je Tom Waits,
americký písničkář, šansoniér, autor písní a herec.
Čtvrtek 17. září v 19 hodin • Vstupné: 90 Kč
Kavárna Divadla Karla Pippicha
Připravujeme:
Bramborový jarmark
Sobota 3. října od 9 do 12 hodin • Resselovo náměstí
Muzeum barokních soch
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin
OD KONVENTU K MUZEU BAROKNÍCH SOCH
Stálá expozice fotografií.
CODEX GIGAS
Výstava faksimilie největší rukopisné knihy světa.
53. ČESKOBUDĚJOVICKÝ MAPOVÝ OKRUH
Výstava fotografií českých a slovenských fotoklubů.
Zahájení výstavy v sobotu 12. září v 16 hodin.
KONCERT PRO VARHANY A LESNÍ ROH
Účinkují Fabio Agostini (IT), Angelo Agostini (IT),
Jeffrey McGuire (USA). Na programu G. P. Telemann,
G. Frescobaldi a A. Corelli. Koncert probíhá v rámci
Dne otevřených dveří památek.
Sobota 12. září v 16.30 hodin • Vstup volný
DC ANNIS SUPER OMNIA VINCIT VERITAS
Koncert Vysokoškolského uměleckého souboru
Pardubice, dirigent – MgA. Tomáš Židek Ph.D.
V programu skladby od doby Husovy až po
současnost, reflektující nejen Mistra Jana Husa
a českou reformaci, ale i evropskou duchovní
tradici jako takovou. Koncert je součástí programu
konference „Jan Hus, husitství a východní Čechy“,
široká veřejnost je srdečně zvána.
Čtvrtek 16. září ve 20 hodin • Vstup volný
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ „A“ – podzim 2015
Jana Hanušová, Miroslav Hanuš
CHABRUS
Veselé skoky se rozhodly nazkoušet novou taneční
grotesku, ve které zesměšňují postupy amerických
muzikálů. Dělají si legraci ze „světovosti“ české
show a hlavně samy ze sebe. Hrají: P. Duspivová /
N. Horáková, H. Hornáčková / K. Kudrnáčová a další.
Uvádí Divadlo Veselé skoky.
Pondělí 21. září v 19.30 hodin • Divadlo K. Pippicha
Stefan Canev • DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU
Lidová legenda s tragikomickými prvky o netradiční
repríze posledních hodin před upálením slavné
bojovnice Johanky. Žanetě, potulné herečce
a rebelce, se nabízí možnost volby – plazit se a žít,
nebo neplazit se a zemřít. Na cestě své duchovní
proměny se stává „Johankou“ a sama sobě „tvůrcem“.
Bůh a Kat, kteří Žanetu v její životní proměně utvrzují,
jsou také velmi netypičtí: z Boha lásky a naděje se
vyklube ubohý, nevraživý stařeček a rozpolcený Kat
je v zabíjení až nepochopitelně altruistický a lidský.
Hrají: Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička, Stanislav
Lehký. Uvádí Divadlo V Rytířské Praha.
Neděle 11. října v 19 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Eugeniusz Szybal • P.R.S.A.
Hra polského autora E. Szybala s podtitulem pět žen,
tři generace, jedna rodina, stejný osud. Život je plný
omylů! A tak se klidně může stát, že místo velkolepé
rodinné oslavy babiččina životního jubilea omylem
vypravíte funus. P.R.S.A. jsou hořkou rodinnou
komedií a dámskou jízdou nejen pro ženy. Hrají:
Kristýna Leichtová, Ilona Svobodová, Eva Lecchiová,
Jana Bernášková, Ivana Wojtylová, Jaromír Nosek /
Richard Trsťan. Uvádí Divadlo Palace Praha.
Pondělí 26. října v 19 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Edward Albee
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?
Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů
i absurdních krutých her je sondou do partnerských
vztahů. V novém překladu J. Joska. Je pozoruhodné,
že text, který vznikl v šedesátých letech minulého
století jako absurdní drama, dnes zdaleka tolik
absurdně nepůsobí. To, co se dříve jevilo jako nové
a překvapivé – drásavý pohled na strukturu vztahů,
kruté manželské hry, psychické i fyzické týrání
– dnes již dávno není na jevištích tabu. Hrají: Jindra
Janoušková, Jiří Kalužný, Jana Ondrušková, Josef
Pejchal. Uvádí Východočeské divadlo Pardubice.
Úterý 24. listopadu v 19 hodin • Divadlo K. Pippicha
Franc Liszt, Johann Sebastian Bach,
Richard Ševčík • OBRAZ DORIANA GRAYE
Baletní přepis románu Oscara Wildea si nezadá
s mystikou originálu a umocněna Lisztovou
a Bachovou hudbou předestírá divákovi fantaskní
příběh ve sledu dramatických skutků bohémského
hrdiny, jehož svědomí podlehne smyslnosti
výstředního života. Vášnivé emoce, sebestřednost
i erotická poživačnost jsou obdivuhodně přetlumočeny
novou původní choreografií Richarda Ševčíka.
Uvádí Divadlo J. K. Tyla Plzeň.
Neděle 29. listopadu v 19 hodin • Divadlo K. Pippicha
Cena předplatného: 1550 Kč

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ „B“ – podzim 2015
L‘ubomír Feldek • CYRANO
Autorský muzikál Ondřeje Brzobohatého a L‘ubomíra
Feldeka. Cyrano – muž bez bázně a hany, je
legendární postavou, symbolem cti, odvahy
a mužnosti, gaskoněc s proslule dlouhým nosem,
který se na smrt zamiluje do své sestřenice Roxany.
Touha a nenaplněná láska na pozadí válečných
bojů... Silný příběh umocněný romantickými písněmi
a famózní hudbou Ondřeje Brzobohatého. Hrají:
Ernesto Čekan, David Gránský / Přemysl Pálek. Eva
Burešová / Kateřina Velebová a další. Uvádí Divadlo
Radka Brzobohatého.
Středa 14. října v 19 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Kateřina Tučková • VYHNÁNÍ GERTY SCHNIRCH
Příběh o jednom osudu zlomeném dějinami,
o vině Čechů a Němců, o tom, zda je možno odpustit
a porozumět… Noc z 30. na 31. 5. 1945. Gerta
Schnirch, matka několika měsíční dcerky, je jen
s osobními věcmi „odsunuta“ společně s ostatními
brněnskými Němci směrem na Vídeň. Vyčerpávající
pochod skončí v Pohořelicích, kde mnoho vyhnanců
podlehne epidemii tyfu a úplavice. Gerta a některé
další německé ženy se zachrání při nucených pracích
na jižní Moravě, kde setrvají i po ukončení transportů.
Po znovuzískání československého občanství se
Gerta vrací do Brna, v němž prožívá další bouřlivé
události druhé poloviny dvacátého století... Hrají:
Sára Venclovská, Gabriela Štefanová j.h., Jan Lepšík,
Zbyšek Humpolec, Marie Ludvíková, Jan Grundman.
Uvádí Ha Divadlo Brno.
Neděle 15. listopadu v 19 hodin • Divadlo K. Pippicha
Pavel Ondruch • KURTIZÁNA
Nikdy není pozdě bořit překážky, zakoušet svobodu
a propadat lásce, nikdy není pozdě odmítnout
samotu. A nejlépe je to dělat s grácií a šarmem
jako prvotřídní pařížská kurtizána. Ale co se stane
s takovou umělkyní, když si až na sklonku své kariéry
přizná, že se zamilovala? A navíc do mladšího
chlapce, pro něhož ještě nedávno byla „milovanou
chůvinkou“? Mezi krásnou a zralou Leou de Lonval
a mladinkým požitkářem Fredem přezdívaným
Chéri vzkvete cit silnější než se dalo předpokládat.
Dramatizace dvou francouzských milostných románů
Sidonie-Gabriely Colettové plná romantiky a vtipu
o tom, jak důstojné, krásné a přitom bolestivé
a strašné může být stárnutí ženy. Hrají: Chantal
Poullain, Igor Orozovič, Regina Rázlová.
Uvádí Divadlo Ungelt Praha.
Čtvrtek 3. prosince v 19 hodin • Divadlo K. Pippicha
Lutz Hübner • ÚČA MUSÍ PRYČ
Dynamická komedie s překvapivými dějovými
zvraty a brilantním slovním humorem, jež se týkají
problému, který znají snad všichni rodiče, totiž
základní školy. Emoce vřou, v prvním pololetí
se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra
ve třídě je špatná... Kdo nese zodpovědnost?
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml.,
Kateřina Winterová, Linda Rybová, Igor Chmela,
Petra Špalková. Uvádí Divadlo Verze Praha.
Prosinec 2015
Cena předplatného: 1290 Kč
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koncertní předplatné – podzim 2015
798. chrudimský hudební pátek
Komorní filharmonie Pardubice
Slavnostní koncert u příležitosti konference „Jan Hus,
husitství a východní Čechy“. Komorní filharmonie
Pardubice. V programu A. Dvořák, F. MendelssohnBartholdy, A. Hnilička. Zpěv – Jiří Hájek, dirigent
– Tomáš Židek.
Pátek 18. září v 19 hodin • Velký sál Muzea
799. chrudimský hudební večer
Komorní orchestr Jaroslava Kociána
Koncert s překvapením. Sólisté (housle) – Zdeňka
Felgrová, Jitka Nováková, Andrea Herrmanová,
Petra Kleislová, dirigenti – Bohuslav Mimra
a Jana Mimrová. V programu A. Vivaldi, J. S. Bach,
W. A. Mozart, E. Grieg a L. Janáček.
Čtvrtek 8. října v 19 hodin • Velký sál Muzea
800. chrudimský hudební pátek
Moravská filharmonie Olomouc
Slavnostní osmistý chrudimský hudební pátek.
Violoncello – Dominika Hošková, dirigent – Petr
Vronský. Program: F. Škroup – Chrudimská předehra,
C. Saint-Saëns – Violoncellový koncert a moll,
A. Dvořák – Symfonie č. 9 e moll „Novosvětská“.
Pátek 30. října v 19 hodin • Velký sál Muzea
801. chrudimský hudební večer
Guitar4mation, vídeňské kytarové kvarteto
Koncert k mezinárodnímu dni studentstva. Petr Saidl
(Česká Republika), Martin Wesely (Rakousko),
Michal Nagy (Polsko), Martin Schwarz (Rakousko).
V programu F. Chopin, Ch. Corea, E. Halffter,
J. Dominguez aj.
Úterý 17. listopadu v 19 hodin • Velký sál Muzea
802. chrudimský hudební pátek
Chrudimská komorní filharmonie
Vánoční koncert k poctě Jakuba Jana Ryby
(1765 – 1815), letošního jubilanta
Chrudimská komorní filharmonie. Smíšené sbory
– Slavoj Chrudim, Rubeš Skuteč, Vlastimil Litomyšl.
Sbormistr – Zdeněk Kudrnka, dirigent a sbormistr –
Martin Profous. Program: A. Vivaldi – Gloria RV 589,
J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“.
Pátek 18. prosince v 19 hodin • Velký sál Muzea
Cena předplatného: 1200 Kč
MĚSTSKÉ KINO CHRUDIM
www.kinochrudim.cz
DOMÁCÍ PÉČE
Komedie / drama / ČR / 2015 / 92 min. Režie: Slávek
Horák. Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová)
při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje
spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však
dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat
mimo prostředí, které zná. Dále hrají: Bolek Polívka,
Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová a další.
Středa 9. září v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
Dobrodružný / komedie / USA / 2015 / 96 min / tit. Režie:
John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein. Na filmová
plátna se vrací bláznivá dovolená s novou generací
Griswoldových. Hrají: Ed Helms, Christina Applegate,
Charlie Day, Chevy Chase, Beverly D‘Angelo.
Čtvrtek 10. září v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč

JURSKÝ SVĚT • 3D
Akční / dobrodružný / sci-fi / thriller / USA / 2015 /
125 min / dab. Režie: Colin Trevorrow. Před
dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického
milionáře, který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří
DNA vypěstovat Jurský park s živými exponáty.
Od té doby se ale mnohé změnilo, park jede na
plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených
návštěvníků, kteří s očima navrch hlavy sledují v akci
desítky „vyhynulých“ živočichů. Jenže vedení parku
stále hledá nové způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci
ještě víc zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace.
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard a další.
Čtvrtek 10. září v 19.30 hodin • Vstupné: 120 Kč
BEZ KALHOT XXL
Komedie / USA / 2015 / 115 min / tit. Režie: Gregory
Jacobs. Děj filmu navazuje na první film tři roky poté,
kdy Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra
a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tampy
se chystají hodit ručník do ringu. Hrají: Channing Tatum,
Amber Heard, Jada Pinkett Smith, Matt Bomer a další.
Pátek 11. září v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
TERMINATOR GENISYS • 3D
Sci-fi / akční / thriller / USA / 2015 / 126 min / tit /
nevhodné do 12 let. Režie: Alan Taylor. Budoucnost je
temná. Soudný den v devadesátých letech minulého
století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se
od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému
systému Skynet. Hrají: Emilia Clarke, Arnold
Schwarzenegger, Jason Clarke, Jai Courtney.
Pátek 11. září v 19.30 hodin • Vstupné: 130 Kč
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Akční / fantasy / USA / 2015 / 94 min / dab /
nevhodné do 12 let. Režie: Josh Trank. Ben, Sue,
Johnny a Reed jsou obyčejní mladí outsideři, kteří
mají sklony k bádání a překonávání hranic známého
světa. Jedním z jejich cílů je i rozlousknutí problému
interdimenzionálního cestování. Jakmile mají dojem,
že tento úkol zvládli, vydají se na nebezpečnou cestu
do alternativního vesmíru.
Sobota 12. září v 15 hodin • Vstupné: 110 Kč
MÉĎA 2
Komedie / USA / 2015 / 115 min / dab / nepřístupné
do 15 let. Režie: Seth MacFarlane. Urostlé a blonďaté
pokladní Tami-Lynn nevadí, že je její manžel chlupatý
po celém těle a navíc měří o metr a půl míň než ona.
On by jí na oplátku chtěl dopřát miminko, jenže jaksi
technicky... plyšák a lidská bytost... Nakonec se
rozhodnou pro umělé oplodnění.
Hrají: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried a další.
Sobota 12. září v 17 hodin • Vstupné: 100 Kč
ANT-MAN
Akční / sci-fi / komedie / USA / 2015 / 117 min / dab /
nevhodné do 12 let. Režie: Peyton Reed. Podvodník
Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou
schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale současně
znásobit svou sílu, se musí ujmout role hrdiny
a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi
(Michael Douglas) ochránit tajemství, skrývající se
v jeho úžasném obleku Ant-Mana, před zcela novými
nebezpečími, která ho ohrožují.
Sobota 12. září v 19.30 hodin • Vstupné: 100 Kč
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MIMONI
Animovaný / komedie / rodinný / USA / 2015 / 91 min /
dab. Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin. Zamysleli
jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí
a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží
Gruovi, padouchovi s velkým P?
Neděle 13. září v 15 hodin
Vstupné: 115 Kč / 90 Kč pro děti do 15 let
FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN
Dokumentární / životopisný / ČR / Kanada / 2015 /
102 min. Režie: Tomáš Hodan. Film se ohlíží za
životem, dílem a významem klasika světového filmu.
Zároveň odhaluje inspirativní zdroje jeho tvorby, ohlas
ve světě a nahlédne do kuchyně průkopníka filmových
triků. Hrají: Karel Zeman (a.z.), Tim Burton, Magda
Vášáryová, Ludmila Zemanová, Josef Lukáš.
Neděle 13. září v 17 hodin • Vstupné: 80 Kč
VYNÁLEZ ZKÁZY
Dobrodružný / fantasy / Československo / 1958 /
81 min. Režie: Karel Zeman. Geniální vynálezce,
profesor Roch, je na pokraji objevu látky, která může
ve špatných rukou zničit svět. A právě takové ruce
má hrabě Artigas, tajemný a temný dobrodruh, který
ve své ponorce brázdí světová moře, potápí lodi
a bohatství, kterého se tak zmocní, je mu nástrojem
k ovládnutí světa. Hrají: Arnošt Navrátil, Lubor Tokoš,
František Šlégr, Miloslav Holub.
Neděle 13. září v 19.30 hodin • Vstupné: 80 Kč
ŽIVOT JE ŽIVOT (představení pro seniory)
Komedie / ČR / 2015 / 95 min / nevhodné do 12 let.
Režie: Milan Cieslar. Hlava rodiny, morousovitý
a přísný František by po boku svých tří dcer rád
viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají
vynikající talent nacházet si pravý opak. Hrají: Ondřej
Vetchý, Simona Stašová, Miroslav Táborský a další.
Čtvrtek 17. září v 10 hodin • Vstupné: 60 Kč
PAŘÍŽSKÁ BLBKA
Komedie / Francie / 2015 / 82 min / tit / nevhodné
do 12 let. Režie: Eloïse Lang, Noémie Saglio. Když
je vyhozena z dalšího zaměstnání, rozhodne se
třicetiletá Camilla, blbka od narození, nadobro
skoncovat s ordinérním životem. Cíl je jasný: zaslouží
si mít život lepší než zbytek lidstva.
Čtvrtek 17. září v 17 hodin • Vstupné: 100 Kč
MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ
Akční / dobrodružný / USA / 2015 / 132 min / tit /
nevhodné do 12 let. Režie: Christopher McQuarrie.
Hrají: Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson,
Jeremy Renner, Ving Rhames, Alec Baldwin...
Čtvrtek 17. září v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
PIXELY
Akční / komedie / sci-fi / USA / 2015 / 106 min / dab.
Režie: Chris Columbus. Když si mimozemšťané
chybně vyloží videozáznamy klasických videoher
jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou
jednotek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných
videoher. Prezident Will Cooper je nucen vyzvat na
pomoc svého nejlepšího kamaráda z dětství, aby se
ujal vedení týmu ostřílených pařanů s cílem vetřelce
porazit a zachránit tak naši planetu. Hrají: Adam
Sandler, Josh Gad a další.
Pátek 18. září v 17 hodin • Vstupné: 100 Kč

HITMAN: AGENT 47
Akční / krimi / thriller / USA / 2015 / 96 min / tit /
nepřístupné do 15 let. Režie: Aleksander Bach.
Agent 47 je elitním a dokonalým zabijákem, který
byl pomocí genetických experimentů vyšlechtěn jako
dokonalý vražedný stroj. Jeho nadcházejícím cílem je
korporace, která má v úmyslu zmocnit se vytvořeného
genu a pomocí něj vytvořit armádu zabijáků, jejichž
schopnosti předčí dokonce i vlastnosti agenta 47.
Hrají: Rupert Friend, Hannah Ware a další.
Pátek 18. září v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
BARBIE ROCK´N ROYALS
Animovaný / pohádka / muzikál / USA / 2015 / 84 min /
dab. Režie: Karen J. Lloyd. Muzikálová pohádka
pracuje s oblíbeným motivem záměny dvou naprosto
odlišných charakterů. Jednou z aktérek kardinálního
nedorozumění se stane křehká princezna Courtney
(Barbie), která původně mířila na letní přípravný tábor
pro dívky s modrou krví, místo toho se však ocitla na
kempu pro rockery...
Sobota 19. září v 15 hodin
Vstupné: 115 Kč / 90 Kč pro děti do 15 let
PAPÍROVÁ MĚSTA
Drama / Romantický / USA / 2015 / tit / 109 min /
nevhodné do 12 let. Režie: Jake Schreier. Hrdinou
příběhu je Quentin Jacobsen (Nat Wolff), normální,
trochu bojácný kluk, který má od dětství rád
nespoutanou sousedku se jménem dlouhým jako
její nohy: Margo Rothovou Spiegelmanovou (Cara
Delevingne). Spíše než by byli kamarády, je ale
Quentin pravidelným svědkem jejích neuvěřitelných
dobrodružství a také jejím tajným ctitelem.
Sobota 19. září v 17 hodin • Vstupné: 100 Kč
KURÝR: RESTART
Akční / Francie / Čína / 2015 / 96 min / tit. Režie:
Camille Delamarre. Profesionální kurýr Frank Martin
se musí proti své vůli spojit s nájemnou vražedkyní
Annou, aby zlikvidovali skupinu bezcitných ruských
překupníků s lidmi.
Sobota 19. září v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč
V HLAVĚ
Animovaný / komedie / rodinný / USA / 2015 / 102 min /
dab. Režie: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen.
Období dospívání může být velice komplikované,
a Riley, která je vytržena ze svého starého života
na americkém Středozápadu poté, co se její otec
musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do San
Francisca, není žádnou výjimkou.
Neděle 20. září v 15 hodin • Vstupné: 100 Kč
LABYRINT: ZKOUŠKy OHNĚm
Akční / sci-fi / thriller / USA / 2015 / 129 min / tit /
nevhodné do 12 let. Režie: Wes Ball. V dalším
pokračování Labyrintu čelí Thomas a jeho kamarádi
Placeři zatím největší výzvě: hledají informace o
tajemné a mocné organizaci známé jako W.C.K.D.
Neděle 20. září v 17 hodin • Vstupné: 110 Kč
VETŘELCI
Sci-fi / akční / USA / Velká Británie / 1986 / 137 min /
tit / nevhodné do 12 let. Režie: Ridley Scott. Hrají:
Sigourney Weaver, Michael Biehn, Paul Reiser,
Lance Henriksen.
Neděle 20. září v 19.30 hodin • Vstupné: 110 Kč

město chrudim
regionální muzeum v chrudimi

městské kino chrudim
GALERIE ART

SEDMERO KRKAVCŮ (představení pro seniory)
Pohádka / Fantasy / ČR, SR / 2015 / 97 min. Režie:
Alice Nellis. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol.
Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je
prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh
o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdy
a opravdové lásky... Hrají: Martha Issová, Sabina
Remundová, Václav Neužil ml. a další.
Čtvrtek 24. září v 10 hodin • Vstupné: 60 Kč
Filmový klub
Takovej barevnej vocas letící komety
Dokumentární / ČR / 2015 / 100 min. Režie: Václav
Kučera. Dokumentární film o Filipu Topolovi, skladateli,
textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci,
jehož tvorba zasáhla tři generace. Charismatický
rocker na sebe začal strhávat pozornost již od svých
třinácti let, jeho potřeba svobodného vyjadřování
však v komunistickém Československu brzy narazila.
On a jeho kapela se tak z donucení stali součástí
undergroundové scény... Snímek odkrývá, jak se
v životě a postojích Filipa Topola odrážela doba před
i po sametové revoluci, jeho posedlost hudbou
a láska k Mozartovi, ale také závažná nemoc...
Čtvrtek 24. září ve 20 hodin
Vstupné: 90 Kč, pro členy 60 Kč
EVEREST
Dobrodružný / drama / thriller / USA / VB / 2015 /
121 min / tit / nevhodné do 12 let. Režie: Baltasar
Kormákur. Film inspirovaný neuvěřitelnými událostmi
při pokusu dosáhnout vrchol nejvyšší hory světa
Mount Everest. Hrají: Robin Wright, Keira Knightley ...
Pátek 25. září v 17 hodin • Vstupné: 120 Kč
GANGSTER KA
Krimi / drama / thriller / ČR / 2015 / 90 min. Režie:
Jan Pachl. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje
vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod.
Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády
právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka
okrádá stát o miliardy korun. Je si ale dobře vědom
hranice, kterou nesmí překročit. Tou hranicí je fyzická
eliminace kohokoliv ze svého okolí. Hrají: Hynek
Čermák, Predrag Bjelac, Vlastina Svátková...
Pátek 25. září v 19.30 hodin • Vstupné: 120 Kč
OČIMA FOTOGRAFKY
Dokumentární / ČR / SR / 2015 / 81 min. Režie:
Matej Mináč. Slovenská fotografka Zuzana
Mináčová je uznávanou profesionálkou, která
ovlivnila tvář slovenské i české fotografie. Respekt
i obdiv si vydobyla svými uměleckými experimenty,
legendární jsou její fotografie domácích i světových
filmových hvězd, které zvěčnila coby dlouholetá
spolupracovnice MFF Karlovy Vary.
Neděle 27. září v 17 hodin • Vstupné: 90 Kč
ÚŽASNÝ BOCCACIO
Historický / drama / Itálie / Francie / 2015 / 120 min /
tit / nepřístupné do 15 let. Režie: Paolo Taviani,
Vittorio Taviani. Florencie, Itálie, rok 1348. Z původní
stovky povídek Boccacciova Dekameronu si Paolo
a Vittorio Tavianiové zvolili pět plných fantazie, lásky,
touhy a groteskních úkladů. Hrají: Lello Arena, Paola
Cortellesi, Carolina Crescentini...
Neděle 27. září v 19.30 hodin • Vstupné: 90 Kč

město chrudim
JAN HUS, HUSITSTVÍ A VÝCHODNÍ ČECHY
Město Chrudim zve širokou veřejnost na konferenci
„Jan Hus, husitství a východní Čechy“, která se bude
konat ve dnech 16.–18. září ve Velkém sále Muzea.
Akce proběhne v rámci 600. výročí upálení Mistra
Jana Husa. První den konference vystoupí přední
čeští historici Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.,
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. a teolog ThDr. Martin
Chadima, Th.D. V dalších dnech přednesou své
příspěvky regionální badatelé, např. PhDr. Jan
Frolík, PhDr. Jan Musil, Mgr. Ivo Šulc, Mgr. Pavel
Kobetič a další. Podrobný program konference
s časovým harmonogramem získáte v Turistickém
informačním centru Chrudim nebo jej najdete na
internetových stránkách města www.chrudim.eu.
Součástí programu je také koncert Vysokoškolského
uměleckého souboru Pardubice pod vedením MgA.
Tomáše Židka Ph.D. ve čtvrtek 16. září od 20 hodin
v Muzeu barokních soch a komentovaná exkurze
po chrudimském okolí (Kočí, Práčov, Podlažice,
Předhradí, Lažany), která se koná v pátek 18. září
od 9 hodin. K poslechu konferenčních příspěvků i na
obě doprovodné akce je zvána široká veřejnost. Pro
více informací a přihlášky na exkurzi se obracejte na
Ing. Blanku Pavlišovou, ( 469 657 691,
blanka.pavlisova@chrudim-city.cz
REGIONÁLNÍ MUZEUM v chrudimi
Široká 86, ( 469 620 330
info@muzeumcr.cz, www.muzeumcr.cz
Návštěvní doba: Út–Ne 9–12, 13–17
Expozice:
ALFONS MUCHA – PLAKÁTY
UMĚLECKÉ ŘEMESLO
MOZAIKA Z DĚJIN REGIONU
EXPOZICE LIDOVÉHO NÁBYTKU
Pro MŠ, ZŠ a SŠ jsme připravili edukační programy.
Výstavy:
CHRUDIM – BRÁNA ŽELEZNÝCH HOR
ANEB KAMENY SE VALÍ NA CHRUDIM
Výstava potrvá do neděle 6. září.
CESTA DO MINULOSTI
Archeologický výzkum obchvatu Chrudimi
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 10. září v 17 hodin.V letech
2011 až 2013 byl proveden nejrozsáhlejší záchranný
archeologický výzkum při stavbě obchvatu Chrudimi.
Bylo prozkoumáno více než 2000 archeologických
objektů, které pokrývaly rozsáhlé období zahrnující
více než 7000 let naší minulosti od mladší doby
kamenné po raný novověk. Návštěvníci výstavy se
budou moci seznámit s výsledky výzkumu, nebudou
chybět modely pravěkých hrobů, keltských pecí,
cihlářské dílny a středověké cesty. Výstava potrvá do
neděle 22. listopadu. Pro děti a mládež bude k dispozici
edukační program, pro veřejnost přednáškový cyklus
ve spolupráci s PhDr. Janem Frolíkem:
Život a smrt na cestě minulostí
Čtvrtek 24. září v 17 hodin
Kupci, řemeslnící a vojáci na cestě minulostí
Čtvrtek 8. října v 17 hodin
Život v pravěké a raně středověké osadě
Čtvrtek 22. října v 17 hodin

muzeum loutkářských kultur

regionální muzeum v chrudimi
pod širokými schody
galerie art

CESTA SVĚTLA – SVĚTELNÉ TECHNOLOGIE
(Z archeologických a historických sbírek)
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 17. září v 17 hodin.
Výstava Cesta světla je malou připomínkou letošního
Mezinárodního roku světla. Představí základní typy
svítidel podle zdrojů světla – od ohně (louče) až
k elektrickému světlu. Návštěvník uvidí různé typy
svícnů a luceren, olejových lampiček, petrolejových
lamp a secesních stínidel, karbidky i fotografie
starého plynového osvětlení v Chrudimi, ale i takovou
zajímavost, jako je mechanismus Křižíkovy obloukové
lampy. Předměty pocházejí z archeologických
a historických sbírek Regionálního muzea v Chrudimi,
Regionálního muzea v Litomyšli, Městského muzea
ve Skutči a Městského muzea v Chrasti. Výstava
potrvá do neděle 15. listopadu.
Akce:
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA JEDNU Z NEJSTARŠÍCH
ČESKÝCH OPON
Opona ze starého chrudimského divadla – jedna
z nejstarších zachovalých českých opon (Jan
Kokeš, před rokem 1854). Přispívat může každý na
registrované číslo účtu 107-9991200257/0100 nebo
do jedné ze tří zapečetěných kasiček, které jsou
umístěny v Turistickém informačním centru města
Chrudim, v Auto Slavíček s.r.o. a přímo v muzeu.
Více informací na našich stránkách.
POD ŠIROKÝMI SCHODY
Vodní zdroje Chrudim, U Vodárny 138
( 469 637 101, vz@vz.cz, www.vz.cz
Výstava:
Kde rostou naše endemity
Vernisáž výstavy v úterý 1. září v 18.30 hodin
Výstava potrvá do pátku 25. září.
Návštěvní doba: Po–Pá 8–16
Přednášky:
Kde rostou naše endemity
(o rostlinách vyskytujících se jen v Česku)
Naděžda Gutzerová
Úterý 1. září v 19 hodin
Připravujeme:
cyklus Čtvrtky pod Širokými schody
(17. ročník)
Prvé setkání 1. října v 19 hodin. Letošním tématem
budou mýty starého Egypta. Vstup volný.
GALERIE ART
Světlana a Luboš Jelínkovi, www.galerieart.cz
Návštěvní doba: Po–Pá 14–17.30, So 9–11.30
Jan Koblasa – Malé sochy
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 10. září v 17 hodin.
Výstava potrvá do čtvrtka 29. října.
Výstavní síň Galerie Art Chrudim
Jan Koblasa – Velké sochy
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 10. září v 18 hodin.
Galerie města Pardubic na Příhrádku
Pavel Vašíček – Obrazy
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 10. září v 17 hodin.
Výstava potrvá do pátku 30. října.
Gorické sklepy Galerie Art Chrudim

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR
Břetislavova 74, 537 60 Chrudim
( 469 620 310
puppets@puppets.cz, www.puppets.cz
Návštěvní doba: Út–Ne 9–18
Vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč,
více o vstupném na webu.
Stálá 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.
Říše loutek – 95 let bez přestávky
Výstava se koná u příležitosti 95 let nepřetržité
činnosti amatérského souboru Říše loutek Praha.
Výstava potrvá do 28. února 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 28. února
2016.
Vítejte v říši divů
Historie ochotnického divadla obce Sudslava
Výstava reprodukcí opon vznikla ve spolupráci se
Spolkem Genius loci Sudslava o. s.
Výstava potrvá do neděle 25. října.
Akce:
Den otevřených dveří památek
Dům Matěje Mydláře bude pro návštěvníky otevřen
od sklepů po věž. Připravena bude i tematická dílna.
Kdo byl vlastně Matěj Mydlář, který stojí za renesanční
podobou sídla MLK?
Sobota 12. září od 9 do 18 hodin
Tet trung thu – vietnamský den dětí
Proč se ve Vietnamu slaví den dětí zrovna na podzim?
Jaké pochoutky se k této příležitosti připravují? Přijďte
s námi oslavit Svátek středu podzimu do muzea
s ochutnávkou tradičních sladkostí. Připravena
bude i tematická dílna a hry. Zúčastněte se soutěže
o nejoriginálnější lampion a připojte se do průvodu,
který začíná před MLK ve 20 hodin.
Pátek 25. září od 16 do 20 hodin
Vstupné: 80 Kč
Mezinárodní den seniorů
aneb kreslíme v expozici
K příležitosti Mezinárodního dne seniorů jsme
připravili tvořivý den v MLK. K dispozici bude několik
malířských stojanů a návštěvníci si budou moci kreslit
přímo v expozici nebo výstavách, na terase, ve věži
nebo na ulici před MLK. Celý program je pro seniory
(60+) zdarma, pro ostatní návštěvníky za cenu
vstupného.
Čtvrtek 1. října od 9 do 18 hodin

o.s. promusic a o.s. machr
tš amor
o.s. altus
spr habrov
z.s. zelený dům

atrium café
ls ahoj
ds j .n.štěpánka
fotoklub chrudim

Atrium café
Atrium café, Resselovo náměstí 12
atrium-cafe@email.cz
Xavier Baumaxa v Atriu
Podrobnější informace budou zveřejněny na webu,
facebooku a na plakátech. Podle počasí bude
vystoupení venku (v atriu), případně uvnitř kavárny.
Rezervace / prodej vstupenek osobně v kavárně
(atrium café) nebo prostřednictvím e-mailu:
atrium-cafe@email.cz.
Pátek 11. září v 18 hodin
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR AHOJ
lstumpf@seznam.cz, www.chrudimka.cz/ahoj
Čarodějské pohádky
Loutkové pohádky s čarodějem Čáryráryfukem, hrané
černodivadelní technikou. Premiéra. Předprodej
vstupenek v Divadle Karla Pippicha a v informačním
centru. Středa 30. září v 17 hodin
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
DIVADELNÍ SPOLEK J. N. ŠTĚPÁNKA
www.divadelnispolekchrudim.cz
Divadelní předplatné „Ochotnické menu“
Chrudimský ochotnický spolek přináší ve své
dramaturgii vedle vlastní inscenace to nejzajímavější
z amatérské divadelní scény.
Peter Shaffer • Amadeus
(v překladu Martina Hilského)
Úspěšné drama proslavené oscarovým filmem Miloše
Formana. Nastudování souboru z Klapý získalo celou
řadu ocenění. Režie: Jaroslav Kodeš.
Uvádí Rádobydivadlo Klapý.
Pátek 16. října v 19 hodin • Divadlo Karla Pippicha
Carlo Goldoni • LHÁŘ
Divácky oblíbená Goldoniho komedie ztvárňující
příběh mladého sukničkáře Lelia, který lže stejně tak
samozřejmě jako dýchá. Režie: Petr Sádek.
Uvádí DS J. K.Tyl z Lomnice nad Popelkou
Neděle 22. listopadu v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Bez obřadu
Francouzská komedie Pouic Pouic známá
z filmového zpracování s Luisem de Funésem,
tentokrát v autorské úpravě souboru. Děj inscenace
diváka přesvědčí o tom, že i lidé hodně bohatí mohou
mít velké starosti. Režie: Karel Bříza.
Uvádí DS J. N. Štěpánka Chrudim.
Pondělí 14. prosince v 19 hodin • Divadlo K. Pippicha
Cena předplatného: 210 Kč
Cena na jednotlivá představení: 100 Kč
FOTOKLUB CHRUDIM
( 774 812 876, 777 020 937
fotoklub.chrudim@tiscali.cz
53. ČESKOBUDĚJOVICKÝ MAPOVÝ OKRUH
V sobotu 12. září se uskuteční vyhodnocení
53. mapového okruhu České Budějovice, kterého
se účastní a letos i pořádá Fotoklub Chrudim. Jedná
se o tradiční akci, v jejímž rámci si fotokluby z české
i slovenské republiky zasílají a vzájemně si hodnotí
své fotografie. Nejlepší fotografie jednotlivých
fotoklubů budou vystaveny v Muzeu barokních soch
od 12. září.

Občanské sdružení Promusic Chrudim
o. s. MaChr za Chrudim malebnou
www.zvonek.chrudim.cz
CHRUDIMSKÝ ZVONEK
15. ročník hudebního festivalu folkové, country
a trampské hudby. Program: Mimikoš – Luže • Kdoví
– Chrudim • Chrpa – Chrudim / Pardubice • Jiří
Dědeček – Praha • Kantoři – Hradec Králové • JUDr.
Ivo Jahelka – Jindřichův Hradec. Projekt podporuje
Město Chrudim a Pardubický kraj. Předprodej
vstupenek v informační centru.
Sobota 12. září ve 14 hodin
Areál letního kina Chrudim
Vstupné: 70 Kč v předprodeji v informačním centru,
100 Kč na místě
Taneční škola AMOR
kurz Orientálního (břišního) tance
Zahájení v září. Místo a datum bude upřesněno
na stránkách amor-orient.com. Tanec je ženám
doporučován gynekology, neurology i ortopedy.
Trpíte bolestmi zad? Tento tanec vám od bolestí
pomůže. Přijďte si vyzkoušet. Bližší informace
a přihlášky: A.Moravkova@quick.cz, ( 728 684 634.
Občanské sdružení Altus
( 723 004 397, gutzer@centrum.cz
Cyklus vycházek do přírody:
Krok za krokem přírodou
Netopýří noc
Jiří Rejl. Večerní vycházka podél Chrudimky
a náhonu, pozorování netopýrů při setmění a určování
pomocí detektoru, který zachytí jejich zvuky lidskému
uchu neslyšné. Baterky vhodné. Pátek 4. září, sraz
v 19.30 hodin na nábřeží Chrudimky, u kostela sv.
Kateřiny. V případě deštivého počasí se bude konat
náhradní program – přednáška o netopýrech ve
Vodních zdrojích Chrudim v 19.30 hodin. Akce se
koná díky finanční podpoře Pardubického kraje.
ZO ČSOP – Klub ochránců SPR Habrov
Vlastivědná stezka krajem Chrudimsky
Úvodní přednáška Ing. Milana Morcha, předsedy
ZO ČSOP Nasavrky – představí naučnou stezku od
pramene Chrudimky až do našeho města.
Čtvrtek 17. září v 17 hodin
kinosál Muzea barokních soch
z.s. Zelený dům Chrudim
( 469 811 145 (Ing.Tibor Schwarz, DiS)
www.zelenydum.estranky.cz
Beseda o dopravě a promítání
o maršrutkách na Ukrajině
a moderně severských zemí
Pojďte se dozvědět o možnostech dopravy ve
východní Evropě. Víte co je to maršrutka? Lektor
Tibor Schwarz ze Zeleného domu Chrudim Vás
seznámí i s moderní dopravou v severských zemích.
Na závěr nás čeká krátká vycházka po krásách
Městských sadů Chrudim. Akce se koná v rámci
Evropského týdne mobility.
Středa 16. září od 9 do 11.30 hodin
Sraz před budovou Ivtasu v Městských sadech
Chrudim (při Pardubické ulici)

jazykové centrum v chrudimi
kurzy zebra s. r. o.

agora, o. s. šance pro tebe
zdravíčko chrudim
spolek edda

AGORA, O. S. ŠANCE PRO TEBE
Štěpánkova 92, ( 469 623 501
lukas@sance.chrudim.cz, www.sance.chrudim.cz
Nepál – ze života Tamangů
Opravdová tvář Nepálu a jeho krásy pár vteřin před
katastrofou. Poznejte radosti i strasti Tamanských
obyvatel. Život pod střechou světa a jiná dobrodružství
humanitární pracovnice Radoslavy Jelínkové.
Úterý 1. září v 18 hodin • Vstup zdarma
Promítání dokumentu Into The Fire
Into the fire je investigativní dokument, který
zachycuje situaci uprchlíků a migrantů v Řecků tváří
v tvář úsporným opatřením a narůstajícímu rasismu.
Uprchlíci opouštějí své země, aby našli bezpečí.
Díky hranicím s Tureckem, představuje Řecko
jednu z hlavních bran do Evropy. Poté co vstoupí na
evropskou půdu, evropská legislativa brání v dalším
pohybu po zemích EU. Uprchlíci se v Řecku nicméně
potýkají s vážnými nedostatky v azylovém řízení,
musí přebývat v otřesných detenčních centrech.
Úterý 8. září v 17.30 hodin • Vstup zdarma
Malá cukrářská Show
Skupina matek se rozhodla upéct Vám pořádnou
porci větrníků. Naučíte se postup, výrobu těsta
a náplní. Pečení větrníků je vhodné jak pro velké, tak
i malé cukráře/řinky, protože pečení je radost. Přijďte
s námi okusit cukrářskou pochoutku… Čerstvé
větrníky se na Vás těší.
Úterý 15. září v 17.30 hodin • Vstup zdarma
Koncert: Granulom, Conquestio
Pátek 18. září ve 20 hodin • Vstupné: 60 Kč
Tádžický Pamír
Povídání Tomáše Retky o jeho cestách po Pamíru
a dalších zajímavých místech Tádžické republiky.
Autor není horolezec, spíše než o horské masivy se
zajímá o lidi, kteří v jejich blízkosti žijí.
Úterý 22. září v 18 hodin • Vstup zdarma
Automatická kresba
Přednáška s workshopem, vede Jiřina Češíková.
Úterý 29. září v 18 hodin • Vstup zdarma
ZDRAVÍČKO CHRUDIM
Filištínská 143, ( 731 708 892, 737 926 802
www.mujzdravyzivot.cz
Sushi bar
Středa 2. září
Bezplatná poradna v Chrudimi
Úterý 8. září od 14.30 do 15.30 hodin
Zelenina a naše zdraví
Bezplatná přesnáška.
Čtvrtek 17. září od 16 do 17 hodin
SPOLEK EDDA
( 776 759 744, edda-chrudim.cz
Dětská tisková konference
s chrudimskými delegáty z Mini Plzně 2015
Všechny srdečně zveme! Více na FB: Mini Chrudim
2016. Pátek 11. září v 17 hodin • Kavárna V Mraveništi
výstava PLAY v Mladé Boleslavi
Zájemci o společnou cestu za unikátním interaktivním
projektem se mohou hlásit na ivana.hruba@eddachrudim.cz, ( 732 479 254, více na webu www.
edda-chrudim.cz. Sobota 19. září

Jazykové centrum v Chrudimi
Podfortenská 103, ( 603 943 593
gabriela.smetanova@email.cz
Zápis do jazykových kurzů 2015/2016
angličtiny, španělštiny a ruského jazyka
Malé skupiny, kurzy pro děti od 1. třídy, kurzy pro
maminky s dětmi.
Novinka: kurz K maturitě s úsměvem
Přípravný kurz pro studenty, kteří chtějí úspěšně
zvládnout maturitu z Aj. Kurz vede akreditovaný lektor
MŠMT. Přihlášky posílejte na: gabriela.smetanova@
email.cz, telefonujte na 603 943 593, osobně ve
čtvrtek 3. září a pátek 4. září od 15 do 17 hodin
Těšíme se na vás.
KURZY ZEBRA s.r.o.
Erbenova 383, Chrudim 4, ( 773 350 405
www.kurzy-zebra.cz, info@kurzy-zebra.cz
Jazykové kurzy v malých skupinkách
3 – 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
Den otevřených dveří
Úterý 1. září od 17 do 18 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 říjnového „Chrudim dnes“ je 15. září

