STRANA 6

SKUTE SKÉ NOVINY

POZVÁNKA
NA PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVU
Tajemství z depozitářů a archivů
Výstava, kterou m žete až do
17. !íjna navštívit v M"stském muzeu ve Skut#i, vám nabízí pohled
do stoleté minulosti. Ano, sbírky
za#aly být shromaž$ovány práv"
roku 1910, kdy se ustavil muzejní
spolek. Vaši rodi#e, prarodi#e, ale
i mnozí z vás, #tená! Skute#ských
novin, p!isp"li do sbírek n"jakým
darem. V prvém roce získalo muzeum celkem 189 sbírkových p!edm"t , nyní jich uchovává na 35
tisíc. Jsou mezi nimi v"ci oby#ejné
i neoby#ejné – záleží vždy na úhlu
pohledu, v"ci zdánliv" bezcenné
i mimo!ádn" hodnotné.
Bez rozdílu všechny však mají
spojitost se skute#skou historií
a pevn" spojují to co bylo, s tím

co je nyní. P!ij$te se podívat, jak
vypadaly v"ci osobní pot!eby žen
a muž na po#átku minulého století, jak vypadal dámský a pánský
sokolský kroj, jaké chladné a palné
zbran" muzeum ukrývá. Vystavena
je !ada p!edm"t lidové zbožnosti,
ukázka malovaného skla s místními
motivy, výšivky, žehli#ky, dýmky
a ku!ácké pot!eby, prapory, pohlednice, plakáty, tiskoviny, vyhlášky
z 1. a 2. sv"tové války, reklamy
místních prvorepublikových Þrem
a další a další v"ci.
Vstupné je symbolické 10,a 20,- K#, otev!eno je každý den od
pond"lí do ned"le od 9 – 12 a od
13 – 17 hodin.
L. Aksler

DIV A DLO

O DV Á Ž N É H O

DIV Á K A

KULTURNÍ KALENDÁŘ ŘÍJEN 2010

M iláč e k

(B e l – A m i)
G uy d e M aup assant

Divadlo Mladá Boleslav uvede v rám ciprojektu DOD
nejnavšt!vovan!jšíinscenaciroku 2009 – Milá"ek.
P#ij$te absolvovatjednu lekcikurzu „cestu nahoru“
s Georgem Duroyem v prost#edípa#ížské bohém y a
sm etánky.

6 . 10 . 20 10 o d 19 ho d .
zařaze no m im o ab o nm á
vstup né 16 0 ,- K č
K U LT U R N Í K LU B S K U T E Č

úterý 5. října – 8.30 a 10.00 hodin, KKS
ALADINOVA LAMPA

Pohádkové představení Divadelního souboru Mladá scéna Ústí nad Labem je určeno dětem
mateřských škol a prvního stupně škol základních. Přijít však mohou i maminky s dětmi na
mateřské dovolené.
Vstupné 30,- Kč/žák

středa 6. října – 19 hodin, KKS
MILÁČEK – DIVADLO ODVÁŽNÉHO DIVÁKA

Prvním představením pod hlavičkou „Divadlo odvážného diváka“ bude divadelní zpracování
románu Guy de Maupassanta – Miláček. Příběh Gerge Duroye a jeho cesty „nahoru“ v prostředí
pařížské bohémy a smetánky vás zcela jistě neponechá lhostejnými. Buďte odvážní a přijďte
absolvovat lekci o morálním úpadku, která může být aktuální i dnes.
Zařazeno mimo abonmá, v předprodeji na odboru kultury je dostatek vstupenek i na ta nejlepší
místa.
Vstupné 160,- Kč

čtvrtek 7. října – 19 hodin, KKS
LEGENDA O RADYNI

Se svým novým představením ke skutečskému publiku přijíždí ochotnický divadelní soubor
Heyduk ze sousedního Předhradí.
Vstupné dobrovolné

čtvrtek 7. října - 18 hodin, městské muzeum
BARVY KOLUMBIE

Cestopisné povídání a projekce fotografií Reného Nekudy vás zavede do jedné z nejpestřejších
zemí světa. Prožijete výstup na ledovec i objevování Ztraceného města, starověkého sídla
domorodých indiánů. Seznámíte se s latinsko-americkou mentalitou, kávovou oblastí…
Vstupné: plné 30,- Kč, snížené 10,- Kč

14. 9. – 17. 10., městské muzeum
TAJEMSTVÍ Z ARCHÍVŮ A DEPOZITÁŘŮ

Nahlédněte do rozmanitých sbírek městského muzea. Uvidíte ukázky zbraní, dýmek, žehliček,
malovaného skla, pečetidel, praporů, razítek, sokolských i hasičských předmětů. Výstavu
připomínající 100. výročí založení muzea lze navštívit denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin až
do 17. 10. 2010.
Vstupné: plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč

úterý 19. října – 19 hodin, KKS
RAINMAN

Na probíhající výstav" si máte možnost prohlédnout !adu unikátních
sbírkových p!edm"t , které nenaleznete ani na stránkách práv" vydaného
kalendá!e na r. 2011. Ten si p!i návšt"v" muzea lze také zakoupit.

POZVÁNKA D O D IVAD L A
R ain man – D ivadlo pod P almovk ou
Pražské Divadlo pod Palmovkou
se ve Skut#i p!edstavilo už n"kolikrát. Vzpome%me nap!. jedine#nou
Gazdinu robu nebo v #ervnu posledn" uvedenou hru A& žije královna.
Nyní máte p!íležitost zhlédnout další unikátní p!edstavení autora Dana
Gordona - Rai
nman.
Jde o p!íb"h velmi p!ekvapivého setkání dvou bratr , který jist"
znáte zejména z oscarového Þlmu
nato#eného v roce 1988, ve kterém
herecky excelovali Dustin Hoffman a Tom Cruise. Skv"lá divadelní adaptace britského scénáristy
Dana Gordona m"la premiéru v
londýnském divadle Apollo Theatre v zá!í 2008, kde byla nadšen"
p!ijata a b"hem necelých #ty! m"síc se uskute#nilo na sto padesát
p!edstavení. Hra vyvolala zna#ný
zájem v divadlech po celém sv"t", nicmén" podmínky spole#nosti
MGM on Stage byly natolik p!ísné, že se teprve druhé uvedení této
divadelní adaptace na sv"t" koná
práv" v Divadle pod Palmovkou.
Charlie Babbitt je prototypem
nezodpov"dného amerického ßoutka hrajícího se životem „vabank“.
Nechybí mu nic - krom" zdravé
pokory a up!ímn" projeveného citu.
Ke svému p!ekvapení se jednoho
dne dozví, že zem!elý otec odkázal
sv j obrovský majetek jeho staršímu bratru Raymondovi, který je po-

stižen autismem. Charlie, který o existenci bratra nem"l
dosud ani pon"tí, se rozhodne ne#ekanou situaci obrátit ve
sv j prosp"ch. Svého bratra unese z psychiatrické lé#ebny
v domn"ní, že se mu poda!í získat #ást d"dictví po otci
jako výkupné. Složité soužití obou bratr plné ne#ekaných komplikací, ale také komických i dojemných situací,
nakonec oba bratry ne#ekan" sblíží.
P estaveníbylopremi
érov! uvedenovDivadle pod
Palmovkou letos v b eznu,vy jejmáte možnostvid!t
19. íjnaod19hodinvKulturním klubuSkute". Volné
vstupenky v cen! 180,
-K" jsou v prodejina odboru
kulturyaškolství.
/bal/

S další vynikající hrou se v podzimním abonmá představí Divadlo pod Palmovkou. Příběh
sourozenců, z nichž jeden je autista a které sblíží až smrt otce, je znám především z filmové
podoby s Dustinem Hoffmanem. I v divadelní podobě se dočkáte ojedinělých hereckých
výkonů. Volné vstupenky jsou v předprodeji na odboru kultury a školství.
Vstupné 180,- Kč

neděle 24. října – 10 – 15 hodin, KKS
III. DEN S DECHOVKOU

Po ohlasech z předchozích dvou ročníků mají všichni příznivci dechovky možnost opět
prožít nadmíru příjemný den v kulturním klubu. K poslechu i k tanci všem návštěvníkům
zahraje Dechová hudba BEKRAS z Litomyšle, GOLČOVANKA Tomáše Kotěry z Golčova
Jeníkova a domácí ŠEUCOUSKÁ MUZIKA. Občerstvení je po celý den zajištěno.
Vstupné 100,- Kč

26. 10. - 21. 11., městské muzeum
Výstava kreseb a grafiky Jana Netušila

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 26. 10. 2010 v 18 hodin za hudebního doprovodu
skupiny Ýmo Mihai unplugged. Výstavu lze navštívit denně od 9 do 12 a od 13 do 17
hodin až do 21. 11. 2010.
Vstupné: plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč

Připravujeme na listopad:

15. 11.
16. 11.
30. 11.

Koncert Pavla Nováka ml. pro MŠ a ZŠ
Koncert SPIRITUÁL KVINTET
Amadeus – Východočeské divadlo Pardubice

Zprávy ze skutečské knihovny
PODVE ERNÍ

JARMARK!
Zveme vás na tradi ní skute ský jarmark - 2. #íjna od 9 hodin.
Na nám$stí u budovy m$stského ú#adu, za dešt$ uvnit#, budeme
prodávat nové i starší knihy, jen to nejlepší zboží pro Vás! Jedna kniha za 5,- K , dv$ za 10,- K , sešity Rodokaps!, detektivek, Ve er!
pod Lampou za korunu, ty nejkrásn$jší kousky pouze za 20,- K ,
Harlekýnky pro ženy za 5,- K . P#ij%te v as, p#edpokládáme velký
zájem kupujících.

TÝDEN KNIHOVEN – 4. - 10. !íjna 2010
Skute ská knihovna p#ipravila pro tená#e rozší#enou výp!j ní
dobu i v pond$lí a v pátek od 9.00-11,30 hod a 12-14,30 hod. D$ti
mají po celý týden registraci zdarma a nov$ registrovaný dosp$lý
tená# m!že své d$ti p#ihlásit do knihovny zdarma. Registrace platí
do konce roku 2010.

ÍNA!
Do konce roku 2010 ješt" uvedeme tato divadelní p!edstavení:
30. 11. Amadeus – Východo#eské divadlo Pardubice
20. 12. HrdýBudžeš
– Divadlo A. Dvo!áka P!íbram
Sledujte i další pozvánky na:
www.skutec.cz

TENÍ - ZA ÍNÁME!

„Podve erní tení“ – z d!vodu konání akce v muzeu jsme naše
první "TENÍ p#esunuli na 1. #íjna 2010 v 17.00 hodin. Zveme do
knihovny všechny d$ti a jejich p#átele každého v$ku. Paní knihovnice vás seznámí se spisovatelem, který nenudí a bude vám íst
z jeho knih.

ÍNA!

ÍNA!

"ína o ima Jana F. Teistera - beseda 21. #íjna 17.00 hodin v budov$ M$stské knihovny ve Skut i, vstupné dobrovolné, p#ekvapení
zajišt$no.

PRODEJ KNIH
V p#edváno ní dob$ op$t v knihovn$ prodáváme krásné nové knihy pro d$ti z nakladatelství THOVT. Sortiment bohatý, ceny bez obchodní p#irážky. Levn$ji nenakoupíte. Knihy si m!žete prohlédnout
v oknech knihovny, na webu knihovny www.knihovna-skutec.cz a
hlavn$ nezávazn$ v d$tském odd$lení knihovny. Nejlevn$jší knihy
již za 60,- K .
M!K Skute"

