
    

Dobrý den. Dovolujeme si Vás seznámit s uvažovanými projektovými záměry na změnu „Divadélka 
Mír“ ve „Spolkový Dům“, který má sloužit jako kulturní klubové zařízení amatérských spolků a 
sdružení města Chrudim. Přáli bychom si, aby se prostory určené pro spolkovou činnost, se 
zaměřením na kulturu a spolkovou činnost přestavbou vylepšily a ne zhoršily. Prezentovaný projekt 
podstatně zatím omezí využití stávající variabilní jevištní scény a zruší stávající výškově nivelované 
hlediště, které zajišťovalo pro návštěvníky dobrý výhled. Některá navržená řešení omezují i 
víceúčelové využití prostor, některá dokonce omezují přístup pro tělesně postižené osoby (přístup po 
schodech). Rádi bychom proto iniciovali některé zásadní změny k lepšímu o něž usilujeme již několik 
let. Proto zde zveřejňujeme připomínky spolku  Kacafírek (loutkářský spolek který zde působí již 
několik desetiletí) k veřejné diskusi a k podpoře zlepšení podmínek pro spolky se zaměřením na 
volnočasové vyžití dětí, mládeže a ostatních zájemců o klubové činnosti spolkové činnosti se 
zaměřením na kulturu.

Toto je text vylepený v okně u vstupu do „Divadélka Mír„  budoucího „Spolkového Domu“ 
(využili jsme tedy možnosti nahlédnout do dokumentace na Mú  v Chrudimi k připomínkování)



    

Toto je projektované vnitřní uspořádání v prostorách budoucího „Spolkového Domu“ z projektu (1NP)

(Pro porovnání viz naše připomínky vycházející z dlouholetého užívání 1NP-p1)



    

Toto je projektované vnitřní uspořádání v prostorách budoucího „Spolkového Domu“ z projektu (2NP)

(Pro porovnání viz naše připomínky vycházející z dlouholetého užívání k 2NP-p2)



    

Toto je projektované vnitřní uspořádání v prostorách budoucího „Spolkového Domu“ z projektu (řez)

(Pro porovnání viz naše připomínky vycházející z dlouholetého užívání k řezu –p3)



    

Toto je projektované vnější uspořádání u budoucího „Spolkového Domu“ z projektu 
(prostory okolí venku - vnitroblok)



    

Toto je projektované vnější uspořádání u budoucího „Spolkového Domu“ z projektu 
(prostory okolí venku - exteriéry)



    

Rádi bychom našli podporu k prosazení námi navrhovaných změn – případně aby jste i vy přispěli 
svými názory a připomínkami  k možnému vylepšení a zkulturnění stávajících a hlavně budovaných a 
projektovaných budoucích prostor Spolkového domu, který má sloužit jako kulturní klubové zařízení 
amatérských spolků a sdružení města Chrudim. 
Byli bychom rádi, abychom nepřišli o variabilní scénu a zešikmené hlediště se zázemím pro 
různorodou spolkovou činnost se zaměřením na kulturu kvůli některým nedomyšlenostem.
Rádi bychom návštěvu sálu a kulturních akcí v něm zpřístupnili i tělesně postiženým (vozíčkářům).
Přimlouvali bychom se aby zde mohla i fungovat stálá loutková scéna s využitím pro loutkářskou 
Chrudim, která nebude narušovat běh dění v Divadle Karla Pipicha. (Chrudim s přívlastkem 
„Loutkářská“ nemá dosud vlastní stálou loutkovou scénu s přiměřený vybavením – loutkové divadlo) 
Prohlédněte si celou předkládanou projektovou dokumentaci u žadatele podávajícího oznámení (na 
Mú Chrudim) o a porovnejte ji s našimi navrhovanými změnami a pokud to uznáte za vhodné 
podpořte naše myšlenky a návrhy.
Věříme, že spoluobčany - zejména  Chrudimáky, kteří jako daňový poplatníci na tuto akci také 
přispívají, naše připomínky zaujmou. (připomínky uvádíme v další samostatné části)

Za Kacafírek loutkářský spolek – vedoucí spolku Miloš Lédl

poznámka:
kontakty na Kacafírek loutkářský spolek viz naše internetové stránky
telefon vedoucí spolku:  603372626 (e-mail: remo_ledl@chrudim.cz)
jednatel spolku 603856912 , e-mail: kacafirek.cr@tiscali.cz 


