
   Kina Chrudimska

Kino Mír Heřm.
Městec
26. 09.
19:30 Kingsman: Zlatý kruh

27. 09.
17:00 Špunti na vodě (Bio senio-
rů)
19:30 Červená

28. 09.
17:30 Zahradnictví: Dezertér
20:00 Black Sabbath: The End of
The End

30. 09.
09:00 Pásmo pohádek
14:00 Pásmo pohádek
16:30 Zahradnictví: Dezertér
Druhá kapitola rodinné kroniky se
odehrává na pozadí převratných
událostí v letech 1947-1953. Hlavní
postavou je majitel noblesního ka-
deřnického salonu Valentino v
centru Prahy Otto Bock a jeho ro-
dina, kterou zde zaměstnává.
Všichni s ohromným úsilím reali-
zují svůj sen, jenže přichází zlom po
únorovém komunistickém puči.

Kino
MFC Hlinsko
26. 09.
19:30 Zabiják a bodyguard
Nejlepší bodyguard na světě dosta-
ne nového klienta, nájemného
vraha, který musí svědčit u Mezi-
národního soudního dvora. Aby se
včas dostavili k soudnímu řízení,
musí oba zapomenout na to, že
jsou tak trochu jiní.

Městské kino
Chrudim
28. 09.
17:00 Zkrátka kraťas
20:00 Filmový klub – Vážený ob-
čan

29. 09.
17:00 Kingsman: Zlatý kruh 2D
19:30 Zahradnictví: Dezertér

30. 09.
15:00 Lego Ninjago 2D
17:00 Zahradnictví: Dezertér
19:30 Zkrátka kraťas

Vokální uskupení Kvintetky v Bojanově

Bojanov – Do posledního
místa zaplněný farní kostel v
Bojanově v páteční večer
předznamenal další kulturní
zážitek na již pátém koncertu
letošního muzicírování.
Vokální uskupení Kvintetky
vzniklo na jaře roku 2009. Pě-
tice zpěvaček – Jana Trojano-
vá, Olga Vašíčková, Michaela
Šupíková, Ivana Říhová a Ka-
mila Chaloupková spolu kon-
certují již delší dobu. O hu-
dební doprovod se postaralo
Duo Instrumo – Štěpán a Mo-
nika Bucharovi. Soubor má za
sebou mnoho vystoupení do-

ma i v zahraničí. Ne náhodou
nám připadají některá jména
povědomá. Známe je totiž z
jejich vystoupení na minulých
ročnících festiválku.
Repertoár souboru je pestrý.
Koncert se z části nesl v duchu
písní „O lásce ve všech jejich
podobách“ a byl proložen re-
citací krátké prózy nebo veršů,
která ještě umocnila celkový
dojem. Koncert byl zahájen
instrumentální skladbou a ná-
sledně zpěvem z kúru. Vy-
slechli jsme i lidovou píseň v
netradičním aranžmá – zpě-
vačky se rozmístily jednotlivě

po ploše kostela. Atmosféra
byla více než srdečná a na zá-
věr zaznělo mnoho obou-
stranných poděkování. Obe-
censtvo nechtělo za opakova-
ného potlesku soubor pustit
domů. Došlo tak celkem na 3
přídavky. To mluví za vše a
díky ještě jednou.
Letošní úspěšný festiválek
spěje ke svému konci, poslední
koncert bude v den svátku sv.
Václava. Hudba v bojanovském
kostele ale sídlí trvale, zejmé-
na v podání zdejšího chrámo-
vého sboru. Těšíme se na vás!
Text a foto: Vlastislav Beran

Tipy pro vás

Restaurace
Monaco najíždí
na zimní
víkendové akce
Slatiňany – Tomáš a jeho „stu-
dent“ Lukáš vás srdečně zvou na
velkolepou 1. víkendovou akci na
Monacu. A hned z kraje si pro vás
připravili zvěřinové hody. Tomášo-
vy domácí výrobky, co byly pre-
zentovány v Hospůdce Pod Kop-
cem, se momentálně přesouvají na
Monaco. Chystají pro vás zvěřino-
vou paštiku, škvarkovou pomázán-
ku z kančích škvarků, vývar z
kachny, domácí kančí klobásu,
dančí guláš, jelení kýtu, kančí vý-
pečky, řízek z divočáka, zvěřinový
burger a samozřejmě nějakou slad-
kou odměnu na závěr. Už teď mů-
žete volat a objednávat vaše místa.

Akce se uskuteční od pátku do ne-
děle vždy od 11 do 21 hodin 29. září
– 1.října.
Rezervace na tel: 776 200 250 nebo
v restauraci 773 836 812.

Ptačí festivalová
neděle
Kochánovice – První říjnová ne-
děle od 14 do 17 hodin je již tradič-
ně zasvěcena Festivalu ptactva.
Udělejte si čas a pojďte pozorovat
ptáky do podzimní přírody na
Chrudimsko. Získáte mnoho infor-
mací jak o jednotlivých druzích, je-
jich životě, ohrožení a možnostech
ochrany, tak o fenoménu ptačí mi-
grace obecně.
Čeká vás pozorování ptáků v okolí
rybníků i na vodní hladině, kvízy a
poznávání zaměřené na ptačí oby-
vatele východních Čech. Provázet

vás budou zkušení ornitologové.
Můžete se těšit i na výtvarnou díl-
nu, kde budete mít možnost vyro-
bit si svého ptáčka na kolíčku.
Pro ty, kteří nevědí, kde jsou Ko-
chánovické rybníky, nabízejí orga-
nizátoři společný sraz ve Slatiňa-
nech na vlakovém nádraží ve 13
hodin.

Běh „Jen tak“
v Řestokách
Řestoky – Běh pro všechny, kteří
nejsou lhostejní k osudu druhých.
II.ročník charitativního běhu, ten-
tokrát pro Klárku Schinaglovou ze
Smrčku, se koná 30. září od 14 ho-
din – prezence od 13:15 v areálu
nohejbalového hřiště.
A vy, co běhat nemůžete, přijďte
fandit a alespoň ochutnat soutěžní
guláše.
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