
KAREL PIPPICH  

 Karel Pippich

  
 

1. Kdy a kde se Karel Pippich narodil?  
A) 21. dubna 1849 Zlonice  
B) 21.dubna 1949 Zlonice  
C) 21.dubna 1749 Zlonice  
  
  

2. Kdy a kde zemřel Karel Pippich?  
A) 29. března 1921, Chrudim  
B) 29. března 1821, Chrudim  
C) 29. Března 1721, Chrudim  
  
 

3. Kde Karel Pippich studoval?  
A) Vystudoval univerzitu třetího věku  
B) Vystudoval gymnázium a právnickou 
fakultu v Praze  
C) Vystudoval gymnázium a DAMU  
  

4. Co Karla Pippicha nejvíce bavilo?  
A) Četba, malování  
B) Hudba,  četba  
C) Hudba , divadlo  
   Divadlo K.P. 

   
5. Co bylo díky Karlu Pippichovi v 
Chrudimi otevřeno?  

A) Divadlo a knihovna   
B) Divadlo a kino  
C) Divadlo a sokolovna  

Sokolovna v Chrudimi 

   

 
6. Karel Pippich bych autorem...  

A) článků v sokolském tisku, příležitostných 
básní, divadelních her a textů k písním  
B) článků do denního tisku, sochařských děl a 
textů k divadelním hrám  
C) článků do sokolského tisku, známých 
malířských děl a textů básní   
 
  

7. Čeho byl Karel Pippich starosta?  
A) Chrudimi  
B) Východočeské župy  
C) Chrudimských pionýrů   

Sokol Chrudim 

 
  

8. Kde v Chrudimi se nachází Pamětní 
deska Karla Pippicha s jeho podobiznou?  

A) V kostele  
B) V divadle  
C) V sokolovně  

Pamětní deska Karla Pippicha                                  

  
9. Od roku 1874 působil v Chrudimi 
jako  

A) politik  
B) advokát  
C) prodavač  
  

10.  Kolik měl karel Pippich dětí?                 
A) jedno 
B) dvě 
C) tři 
 
Zajímovost : dům kde žil Karel Pippich 

 



Odpovědi: 

1)A,2)B,3)B,4)C,5)C,6)C,7)B,8)C,9)B,10)A 

Zajímavosti k dopovědím: 

1) Narodil se 21. dubna 1849 ve Zlonicích jako syn právníka Emanuela Pippicha 

2) Zemřel v noci z 28. na 29. března 1921. Na pohřbu v Chrudimi mu za účasti 670 sokolů v krojích 

3) Vystudoval gymnázium a právnickou fakultu v Praze. Po soudní praxi vstoupil roku 1874 do kanceláře svého otce v 

Chrudimi. Firmu později převzal a do konce života vedl. 

4) V Chrudimi se zapojil do pořádání hudebních a divadelních představení. Roku 1882 se stal po Aloisu Gallatovi ředitelem 

chrudimského Spolku divadelních ochotníků.  Díky jeho zásluhám a podpoře kulturního a společenského života se 

Chrudimi začalo říkat „Athény východních Čech“. 

5) Opona, zavěšená v chrudimském Divadle Karla Pippicha, je velmi vzácná. Patří totiž k nejstarším v Česku. Místní 

divadelníci si ji objednali v roce 1850.    

6) Některá jeho dramata se hrála v 80. a 90. letech 19. století, a to i na pražských scénách. Projevovala se v nich autorova 

vzdělanost, divadelní zkušenosti a pečlivost provedení, jejich většímu úspěchu ale bránil nedostatek dramatického talentu. 

7) Aktivně se účastnil i sokolského hnutí. 15. února 1885 byl zvolen předsedou chrudimské organizace.Prosazoval tělovýchovu 

žen a jejich účast na vystoupeních; zprvu se však stavěl proti tomu, aby jim bylo přiznáno právo volit. V roce 1887 byl zvolen 

místostarostou východočeské župy a o osm let později jejím starostou. 

8) Doba působení Karla Pippicha v Chrudimi se řadí k jedněm z největších novodobých rozkvětů města.  Bohatý kulturní 

a společenský život, který tam organizoval, vedl k tomu, že se Chrudimi začalo říkat „Athény východních Čech“ 

9) Právník, politik, herec, režisér, hudebník, zpěvák, spisovatel, organizátor, filantrop, vlastenec, Sokol. To je výčet řady 

rolí Karla Pippicha, významného občana, který se také výrazně podílel na podobě města takového, jaké známe dnes. 

10) Syn K.P. Emanuel Pippich se zasloužil například o to, že založil v Chrudimi první pěvecký soubor, nebo že přispěl 

vzniku chrudimského parku, pivovaru a nového muzea. 
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