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a) Základní údaje o organizaci
Chrudimská beseda, městské kulturní středisko, 
příspěvková organizace města Chrudim
Široká 85, 537 01 Chrudim
IČO: 00182745     DIČ: CZ00182745

Chrudimská beseda, městské kulturní středisko, navazuje na dlouholetou tradici 
Měšťanské besedy. Ta vznikla původně jako dvojjazyčný spolek. První zmínku  
o jejím založení nalezneme už roku 1846, stanovy spolku byly pak schváleny  
24. 2. 1847. Právě ze stanov se můžeme dozvědět, že účelem nového spolku byla: 
„společenská zábava svých členů, k tomu rozmluvy, čtení dovolených novin 
a časopisů, hudba, zpěv a dovolené hry“. Roku 1847 měla Měšťanská beseda 
102 členů, ti se scházeli ve spolkových místnostech, které tvořily čtyři pokoje  
v prvním poschodí Modestinova domu čp. 54/I (dům stál naproti hlavnímu 
kostelu, před Balustrádou, byl zbořen v roce 1955). Českou část Měšťanské 
besedy tvořili zámožní chrudimští občané, německou část (početně slabší) pak 
úředníci krajského úřadu  a důstojníci místní posádky, podle všeho k národnostním 
neshodám mezi členy nedocházelo. 

 Měšťanská beseda se po roce 1860 zcela počeštila. Toho času již sídlila 
na hlavním náměstív domě čp. 134/I, kde byl v prvním poschodí nejen sál, ale  
i jiné místnosti, které skvěle sloužili ke kulturním účelům. Právě zde se v jednom  
z pokojů začala scházet část členů Měšťanské besedy, která 31. 12. 1858 (tedy na 
Silvestra) založila stolní společnost jménem „Sůva“. Své jméno si členové zvolili 
podle velikého obrazu sovy ve zlatém rámu. Sami členové se nazývali sůvisté 
nebo sůvčata a pokládali se za nejveselejší část Měšťanské besedy, jejich úkolem 
prý bylo: „plašení zármutku, pěstování dobrého rozmaru, popíjení dobrého pivka, 
natahování večera přes půlnoc, podporování všeho, co jest lidumilné, šlechetné, 
dobré a chutné, utvrzování se ve svornosti, provozování šprýmů a provádění 
švand a frmolů besedních“. Členové také zasedali u velikého kulatého stolu, 
aby si byli všichni rovni. V roce 1901, když byla dokončena výstavba komplexu 
zamýšleného pro Průmyslové muzeum v Chrudimi se sem Měšťanská beseda 
přestěhovala. Měšťanská beseda sídlila ve společenské novobarokní části 
muzea, zde byla místnost v prvním poschodí bočního křídla pojmenována právě 
Sůva (název přetrvává dodnes). Nejen změna poměrů způsobila, že roku 1926 
Měšťanská beseda zanikla. 

 Roku 1992 byla založena Chrudimská beseda, ta navázala právě na tradici 
Měšťanské besedy. Jako kdysi Měšťanská beseda sídlí v překrásných prostorách 
novobarokní části Muzea. Chrudimská beseda je středobodem veškerého 
kulturního a společenského života ve městě a stejně jako ve druhé polovině  
19. století Měšťanská beseda je v tomto směru naprosto nenahraditelná.
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70. loutkářská Chrudim

70. ročník Loutkářské Chrudimi proběhl v termínu 30. 6. – 6. 7. 2021 za pověření 
a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, Spolek 
pro vydávání časopisu Loutkář a město Chrudim prostřednictvím organizace 
Chrudimská beseda.
 
Po celou dobu festivalu probíhali odborné semináře, tento rok se jich otevřelo 17. 
Seminaristé měli kromě odborné péče v semináři zajištěny vstupenky na 
představení hlavního programu a vybraného inspirativního programu. Každý den 
byl završen rozborovým seminářem o viděných inscenacích hlavního programu 
za účasti pětičlenného lektorského sboru. 

V hlavním programu letos soutěžilo 9 inscenací:
1) Divadelní klub školka, Most / Zimní vzpomínka
2) Je to tajný, ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř / Míchat v hrncích
3) Hana Voříšková + Tom Mohr, Choceň / Haló, chci ven!
4) Convivium, ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř / Hra o duši
5) Osamocená, Hradce Králové / ckd
6) Úplněnahé divadlo, Veselí n. M. / Nepravá tvář
7) Vozichet, Jablonec nad Nisou / Kramářská píseň: O starých dívkách
8) MaMaMa, Mračov / O modrém hrnci, který rád vařil rajskou omáčku
9) Hana Voříšková, Choceň / Rýžování

Výsledky 70. Loutkářské Chrudimi:
Cena lektorského sboru byla udělena:
Haně Voříškové a Tomáši Mohrovi za hudebně-poetický vklad v inscenaci Haló, 
chci ven!
Souboru Convivium ze ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř za inscenaci Hra o duši
Úplněnahému divadlu z Veselí nad Moravou za kolektivní práci na inscenaci 
Nepravá tvář
Haně Voříškové za osobitou výtvarně-poetickou výpověď v inscenaci Přesýpání

Nominace na mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův 
Hronov 2020:
Hana Voříšková, Choceň: Přesýpání
Convivium, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř: Hra o duši
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Open program byl složen z následujících inscenací:
1) Teatro Matita, Slovinsko / Býti Don Quijotem
2) Buchty a loutky, Praha / Jak jsme vznikli, aneb hodný a zlý prezident
3) Divadlo Milana Šťastného / Tři prasátka
4) Vi.tvor, Praha / Kde budeme bydlet
5) Divadlo b, Praha / Pohádka lesní
6) Divadlo Víti Marčíka / O holčičce, která se ještě nenarodila
7) Zatím, Liberec / Sedmero krkavců
8) Cirk La Putyka, Praha / Kaleidoscop
9) Čmukaři, Turnov / Čert to vzal
10) KALD DAMU, Praha / Bajky, O jako Otesánek, DinOpera,
11) Divadlo Bořivoj, Praha / Dva kašpaři
12) Gianluca Di Matteo, Neapol, Itálie / Pulcinella
13) ŠKROBOTNÍK, ŠLUNDRA A ŠIBROVÁ, CZ / Baba – Jága, (noha-hnát)
14) Divadlo DRAK, Hradec Králové / Do hajan, Šípková Růženka
15) Divadlo Polárka, Brno / Slon a mravenec

Během celého týdne byly pro širokou veřejnost připraveny kreativní dílny. Každý 
den byl zakončen koncertem v areálu Letního kina. Výběr byl pestrý – The 
Backwards, Pískomil se vrací, Leona Machálková, Tereza Mašková & band, David 
Koller. 
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Chrudimské dožínky 2021

Folklórní festival se koná pravidelně od roku 1993 vždy v měsíci září. Tento rok 
podruhé již jako Chrudimské dožínky.  Festival zahrnuje nejen přehlídku folklórních 
souborů z České republiky i zahraničí, ale i bohatý doprovodný program – jarmark 
s tradičními výrobky, tvořivé dílny pro děti i dospělé, pohádkové představení pro 
děti.    

 Celý letošní festival se opět odehrál v prostorách Klášterních zahrad  
v Chrudimi ve dnech 3. – 5. září. Kvůli koronavirové pandemii se festivalu 
zúčastnily z původních šesti pouze tři soubory – domácí Národopisný soubor 
Kohoutek, Folklórní soubor Lipka Pardubice, Taneční soubor Antigoni – Řecká 
obec Krnov-město, Folklórní soubor Malé Zálesí – Luhačovice, Prácheňský 
soubor písní a tanců ze Strakonic.

 V předvečer festivalu vystoupila Aneta Langerová. Folklórní soubory se 
představily v pořadu Noc v tanci a zpěvu. V sobotu dopoledne proběhlo pozvání 
na odpolední komponovaný pořad s názvem To nejlepší z úrody. Před obědem 
zahrálo Divadýlko z pytlíčku pohádku Prasečí slečinky aneb prasečinky. Večer  
v Klášterních zahradách patřil Merendě – lidové veselici s výukou tanců. 

 V neděli dopoledne se soubory zúčastnily ranní bohoslužby v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a s Chrudimí se rozloučily krátkým vystoupením před 
kostelem.

 Celá akce byla financována z rozpočtu Chrudimské besedy. Částkou 
20.000 Kč přispěl Pardubický kraj. Dramaturgii festivalu připravili členové 
Národopisného souboru Kohoutek 
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Letní barokní scéna 2021
Opravdu neskutečně nás těší, že i v této nelehké době celá řada návštěvníků 
navštívila dnes už tradiční festival – Letní barokní scéna. Přijeli si odpočinout od 
každodenního stresu a nechali se hýčkat a okouzlit překrásnými tóny barokní 
hudby, bohatými kostýmy a procházkami po malebném historickém centru 
královského věnného města Chrudim. Letní barokní scéna probíhala v období 
od 13. do 15. srpna 2021. 

V tomto roce byl program následující:

Cirkus trochu jinak – OnTheRoad – pátek 13. srpna v 15 hodin – nádherné 
artiskické vystoupení v Klášterních zahradách

Smyčcové kvarteto SČF – pátek 13. srpna v 18 hodin – filmová hudba v podání 
smyčcového kvarteta v Klášterních zahradách

Zahajovací barokní ohňostroj – pátek 13. srpna po 22 hodině, Klášterní zahrady. 
Umění ohňostrojů zažilo v Evropě největšího rozmachu právě v období baroka. 
Diváci se sledováním dechberoucího barokního ohňostroje s hudebním 
doprovodem přenesli opět do období her, radovánek, majestátnosti a zažili 
nevšední zážitek.

Skupina historického šermu Compagnia della Morte – sobota 14. srpna – po 
celý den v Klášterních zahradách – hlavní šermířské vystoupení ve 13 a v 17 
hodin, neděle 15. srpna – po celý den v Klášterních zahradách – hlavní šermířské 
vystoupení v 11 a v 15 hodin…Pro návštěvníky, kteří se vždy toužili projít historickým 
vojenským ležením, vidět mušketýra v akci, zažít nefalšovaný šermířský souboj, 
vystřelit si z muškety, vyzkoušet si zbroj, obtěžkat nejrůznější historické zbraně, 
prostě zažít pořádnou akci. Byla v programu připravena profesionální skupina 
historického šermu Compagnia della Morte, právě s ní mohli návštěvníci všechno 
tohle zažít a nejen to, dokonce si to i vyzkoušet na vlastní kůži.

Putování starou Chrudimí s bratrem Fortunátem – každý den ve 22:15 hodin, 
sraz před Muzeem barokních soch. Projít se historickým jádrem města můžete 
kdekoli, ovšem pouze v Chrudimi vás jím provedl „bezhlavý kapucín“ Fortunát. 
Ti, co měli pro strach uděláno se pak v noci za doprovodu luceren s bratrem 
Fortunátem vydali na tajuplnou a nebezpečnou výpravu za chrudimskými 
legendami. Ať už si návštěvníci vybrali první či druhou variantu, zažili s bratrem 
Fortunátem nejzajímavější pouť svého života.

Celodenní bohatý program pro všechny generace zakončili večerní koncerty 
hudebního souboru Ensemble Damian pod vedením Tomáše Hanzlíka, ten uvedl: 
Sobota 14. srpna ve 20 hodin – Piráti, Neděle 15. srpna ve 20 hodin – Torso 
Tomáš Hanzlík: Lancelot a Alexandrina, Sobota 15. srpna ve 20 hodin – C. A. 
Badia: La Psiche.
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Vánoce v zahradách 2021

V tomto roce jsme poprvé pro návštěvníky připravili adventní akci Vánoce  
v zahradách, která probíhala od 20. do 23. 12 2021 (vždy od 15 do 20 hod). Celé 
zahrady byly nádherně vyzdobeny, v podvečer ozářila stromy vánoční světýlka, 
uprostřed zahrad byl krásný adventní věnec i se svíčkami a návštěvníci se mohli 
dokonce vyfotit ve „vánočním chrudimském okénku“ a pro nejmenší byl připraven 
i kolotoč. V zahradách byla celá řada stánku, nejen s vánočním sortimentem, ale 
také s nejrůznějšími pochutinami. Bylo zde umístěno také pódium, na kterém 
návštěvníci mohli každý den od 16:30 shlédnout pohádku (LS Ahoj Chrudim)  
a následně od 18:00 koncert:

20.12. – Slavoj Chrudim
21.12. – Drum For Fun
22.12. – Salvátor Chrudim

Poslední den 23.12. bylo pro návštěvníky připraveno velké pódium, kde si od 
18:00 vychutnali Českou mši vánoční. Velmi nás potěšilo, že akci navštívilo velké 
množství lidí a měla velký ohlas.
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Opravy, novinky
Muzeum barokních soch
V roce 2021 jsme i přes nepřízeň osudu (rostoucí vlhkost v kryptě) dále pokračovali 
v rozvoji našeho druhého prohlídkového okruhu pro rodiny s dětmi. Dokončil 
se film „O třech ztracených hlavách kapucína Fortunáta“ a koupil se nápojový 
automat, který se použije jako výplň zpovědnice, z které děti při správné odpovědi 
a projití prohlídkového okruhu dostanou výhru.

Vinárna
Do nově zrestaurované Vinárny přibyly v roce 2021 stoly a židle a Vinárna je tedy 
kompletně vybavena.

Webové stránky
V roce 2021 jsme vytvořili nové také měnili webové stránky podle nového 
vizuálního stylu.
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c) Rozbor hospodaření     
 příspěvkové organizace

1.  hospodaření příspěvkové 
    organizace CHB

částka typ fondu

112.797,86 Kč fond odměn

313.152,20 Kč FKSP

1.023.505,29 Kč rezervní fond

2.217.112,46 Kč fond reprodukce 

2. peněžní fondy:
Stav k 31. 12. 2021

náklady 
za organizaci

výnosy 
za organizaci

výsledek 
hospodaření

z toho doplňková 
činnost

z toho doplňková 
činnost

26.126.799,93 Kč

26.219.637,05 Kč

6.823.761,92 Kč

6.919.571,36 Kč

92.837,12 Kč

návrh na rozdělení zlepšeného 
výsledku hospodaření: 
fond odměn: 50.000 Kč
rezervní fond: 0
nerozděleno: 42.837,12 Kč

pohledávky: 610.129 Kč
závazky: 1.805.289,84 Kč
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4. péče o spravovaný majetek 
Řádná inventura probíhala od 1. 10. do 31. 12. ve všech budovách, které 
Chrudimská beseda spravuje – Muzeum, Městské kino Chrudim, Divadlo 
Karla Pippicha, Muzeum barokních soch, Spolkový dům). V roce 2021  byly 
provedeny opravy a renovace (viz str. 20 výroční zprávy).

částka

150.000 Kč

40.000 Kč

25.000 Kč

120.000 Kč*

20.000 Kč

20.000 Kč

30.000 Kč

22.733 Kč

315.625 Kč

310.800 Kč

15.431.000 Kč

neinvestiční

neinvestiční

neinvestiční

neinvestiční

neinvestiční

neinvestiční

neinvestiční

neinvestiční

neinvestiční

neinvestiční

neinvestiční

70. loutkářská Chrudim Pardubický kraj

Choralia Chrudim Pardubický kraj

Chrudimské dožínky Pardubický kraj

Choralia Chrudim MKČR ORNK

Přehlídka ŠDPS Pardubický kraj

Letní barokní scéna Pardubický kraj

Přehlídka ŠDPS MKČR ORNK

Provoz Muzea 
barokních soch

covid

covid

provoz 
Chrudimské besedy

MK ČR Samostarné 
oddělení muzeí

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu

město Chrudim

typ dotace účel poskytovatel

3. čerpání účelových dotací
Stav k 31. 12. 2021

*39 557 bylo vráceno z důvodu nevyčerpání dotace – důvod: covid 19




