STRANA 6

SKUTEČSKÉ NOVINY

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Chcete se vánočně naladit? Přijďte 15. prosince od 19 hodin do KKS!
Vánoční koncerty Orchestru
Václava Hybše jsou fenoménem už
nesmírně dlouhou řadu let. Orchestr
s profesionálním zvukem, noblesní
vizáží a dominantou v podobě vynikajícího dirigenta plní sály napříč
celou Českou republikou. Vánoční
koncerty mají dokonale slavnostní
atmosféru, kterou umocňují pokaždé
jiní sólisté – ať už zpěvačky a zpěváci, tak i výborní instrumentalisté a
hudebníci. A co by byl koncert bez
milého průvodního slova? O to se
vždy postará populární moderátor.
Letošní „Vánoční koncert
2010“ se ponese v duchu oslav 75.
narozenin a 50. výročí založení

Orchestru Václava Hybše.
V roce 2010 slaví dirigent a aranžér Václav Hybš v plném pracovním nasazení 75 let svého života
a současně 50 let založení svého
orchestru. Na webových stránkách
orchestru se můžeme dozvědět, že
se narodil 3. 6. 1935 v Polici nad
Metují. Po absolutoriu na Státní
konzervatoři začínal jako trumpetista. Značnou část své trumpetové
kariéry působil v TOČRu, jehož
byl zakládajícím členem, pod vedením vynikajícího muzikanta Karla
Krautgartnera; hrál ale i v dalších
orchestrech a dokonce i v cirkusu
Praga. V šedesátých letech začal bu-

dovat svůj orchestr, který pod jeho
jménem vystupuje již 50 let na scéně
populární hudby. V letech 1969 –
1975 spolupracoval s Waldemarem
Matuškou a řadou dalších populárních zpěváků a zpěvaček. Za sebou
má celou řadu LP a CD.
Hlavními hosty koncertu jsou :
Iveta DUFKOVÁ – operetní zpěvačka a Vlastimil HARAPES- tanečník, herec a zpěvák, dále v programu vystoupí Irena Kousalová a
Jan Smigmator – zpěv a vynikající
houslistka Hana HLOŽKOVÁ.
Vstupenky na koncert v ceně
200,- Kč jsou v předprodeji na odboru kultury MěÚ Skuteč.
/bal/

KULTURNÍ KALENDÁŘ PROSINEC 2010

středa 1. 12. 2010 - 9. 1. 2011, městské muzeum
ČESKÉ A MORAVSKÉ BETLÉMY

Vernisáž vánoční výstavy proběhne ve středu 1. 12. 2010 v 17 hodin za hudebního doprovodu
pěveckého sboru Sluníčko, ZŠ Smetanova. Výstavu lze navštívit denně od 9 do 12 a od 13 do 17
hodin do 9. 1. 2011.
Vstupné: plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč

úterý 7. prosince - 18 hodin, městské muzeum
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ SKUTEČ

Základní umělecká škola V. Nováka vás co nejsrdečněji zve na Adventní koncert, na němž se
představí žáci školy.

Skuteč tančí dál
Ačkoli plesová sezóna ještě nezačala, ve skutečském kulturním
klubu se tančí již celý podzim. Od
září do listopadu zde probíhaly stále
oblíbené taneční kurzy, stejně jako
v minulých letech opět ve dvou
skupinách. Závěrečné Věnečky je
slavnostně uzavřely 12. a 13. listopadu.
Taneční pro manželské
a přátelské dvojice
Taneční parket však osiří jen

na krátkou chvíli. Na první ples
– Tříkrálový – se můžete těšit už
8. ledna 2011. Ale kromě plesů
se bude tančit i během týdne. Ve
středu 5. ledna (19 – 21 h.) budou
zahájeny Taneční pro manželské
a přátelské dvojice. Předběžně je
již nahlášeno téměř 20 párů. Pokud
máte zájem se zúčastnit, můžete
přijít na první lekci, kurzovné bude
vybírat na místě taneční mistr Josef
Tumpach. Za celý kurz zaplatíte
1200,- Kč za pár, popř. je možné

platit si jednotlivé lekce á 180,- Kč.
Pokračovací taneční
Na základní kurz tanečních navazují tzv. pokračovací taneční. Jde
o dalších šest lekcí, které budou
probíhat rovněž ve velkém sále
KKS a to buď v neděli v čase od
13 – 15 h. nebo v pátek od 18 – 20
h. První lekce se koná v neděli 23.
ledna 2011. Podrobný rozpis předá
účastníkům opět taneční mistr Josef
Tumpach (T: 602 161 184).

Oba výše uvedené kurzy pořádá
Město Skuteč a reaguje tím na zvýšený zájem o tanec. Velký sál v našem kulturním klubu nabízí velice
příjemné prostředí a je pro tanec
jako stvořený. Společně s tanečním mistrem Josefem Tumpachem
proto doufáme, že všichni účastníci
tanečních večerů budou spokojeni
a prožijí zde spoustu hezkých chvil.
Nezbývá tedy nic jiného, než
vám popřát krásnou, protančenou
zimu.
Lenka Balounová

dlouhodobě spolupracuje a pravidelně vystupuje.
Patříte-li tedy k příznivcům dechovky a nostalgicky vzpomínáte
na pořad Sejdeme se na Vlachovce,
který Josef Zíma pravidelně uváděl, nenechte si koncert Golčovanky s Pepíčkem Zímou v úterý 18.
ledna, výjimečně již od 18 hodin
ujít. Vstupenky si můžete zakoupit
v předprodeji, který na odboru kultury zahájíme 20. prosince tohoto ro
ku.
/bal/

Co se chystá v knihovně
Pozvánka pro všechny, co se neradi nudí
Druhé, listopadové Podvečerní
čtení v knihovně se povedlo. Bylo
nás tentokrát více, velkých i malých, a orientální pohádky z knihy
Karavana zaujaly - i s úvodním
krátkým představením architektury
Orientu a vysvětlením několika cizích slov. A pak už se jen četlo a četlo. Rádi bychom vás pozvali na třetí, předvánoční podvečerní čtení.
Uskuteční
se
ve
skutečské knihovně za světla svíček,
vůně a chuti vanilky a červeného
vína v pátek 3. 12. v 17,30 hodin.
Budou se číst vánočně laděné veselé pohádky Zbyňka Malinského a
i tentokrát máme pro vás překvapení. Nemusí číst jen knihovnice, mohou číst i hosté, jak ostatně nadšeně
navrhl jeden zúčastněný tatínek. A
to se počítá!
Zveme všechny, kteří mají rádi
čtení pohádek a vánoční atmosféru,
dospělé i děti.
Kdo z rodičů by rád předčítal, může
se předem přihlásit v knihovně na
domluvu (tel. 731 557 481) nebo
troufne-li si, můžete číst rovnou
spatra.
Naše druhá pozvánka je velmi
troufalá a neobvyklá. Experimentální, řekli bychom. A týká se tentokrát dospělých od 18 let nahoru
– těch, kteří mají odvahu. Odvahu
přihlásit se na knihovnickou soutěž
dvojic, Knihovnickou olympiádu.

K nápadu nás přivedla obdobná
soutěž pro žáky ZŠ, kterou jsme
před pár týdny už pošesté – a opět
s úspěchem – uspořádali (ve spolupráci se Štěpánem Doležalem, učitelem ZŠ Smetanova). Tak vás také
zveme a nebojte se. A na soutěž se
nemusíte důkladně připravovat, nebudeme zkoumat vaše IQ, jde nám
všem spíše společenskou zábavu
orientovanou mírně na český jazyk.
1. knihovnická olympiáda pro dospělé se uskuteční v úterý, 14. 12.
v 18.00 h.
Ale zda skutečně proběhne, záleží na Vás, přihlásíte-li se. Dvojice
jakéhokoli složení počínaje věkem
18 let, hlaste se prosím do 7. prosince v knihovně nebo předběžně na
tel. čísle 731 557 481. Těšíme se.
Na závěr připomínáme, že
v knihovně stále probíhá. Předvánoční prodej nových dětských
knih určených pro začínající a pokročilejší čtenáře za příznivou cenu
bez obchodní přirážky. A nabízíme
i knihy cizojazyčné pro stejnou kategorii čtenářů. Celou naši nabídku
naleznete na webu knihovny Skuteč: http://knihovna-skutec.cz/. A
náš stánek s knihami budete moci
najít i na adventní akci v ZŠ Smetanova v pátek 10. prosince o odpoledních a podvečerních hodinách.
Přijďte, darovat knihu je milé.
Městská knihovna Skuteč

Omlouváme se za chybnou inf. v minulém vydání SN
Kalendář na r. 2011 nestojí 40,- Kč , ale 45,- Kč a za tuto cenu se i prodává. Máte nejvyšší čas si jej zakoupit, pokud si své příbytky chcete zútulnit
právě touto tiskovinou. Kromě praktické pomůcky k zaznamenávání vašich
schůzek, důležitých dat i jiných poznámek získáte stručný přehled o širokém spektru exponátů, které bedlivě střeží a operovává Městské muzeum ve
Skutči. Dodávám, že kromě muzea jsou kalendáře v prodeji také v městské
knihovně a na pokladně ekonomického odboru MěÚ.
/bal/

Koncert v provedení Evy Křenkové a Ivety Novotné představí skladby autorů: F. Chopin, R.
Schumann, J. Dowland, S. L. Weiss, M. Giulianni, F. Molino. Zazní vánoční koledy i písně
sefardské a lidové.
Vstupné: předprodej 60,- Kč, na místě 80,- Kč

čtvrtek 9. prosince - 18 hodin, městské muzeum
INDIE

Cestopisné povídání a projekce fotografií Reného Nekudy vás provede kontrasty Indie kolébky několika světových náboženství, chudé a bohaté země zároveň. Poznejte Dillí, technicky vyspělé město Bangalore, parfumérskou oblast Mysur, plážové oblasti Bengálského
zálivu, světoznámý Taj Mahal…
Vstupné: plné 30,- Kč, snížené 10,- Kč

pátek 10. prosince – 9 hodin, KKS
VÁNOČNÍ KOUZLO

Divadelní představení s vánoční tematikou je určeno pro děti MŠ a nižších ročníků ZŠ. Při odchodu
z představení si každý dětský návštěvník odnese malou mikulášskou nadílku.
Vstupné 20,- Kč

Skutečským s Golčovankou
zazpívá Pepíček Zíma

Po jedné hudební legendě – Václavu Hybšovi, který nás se svým
orchestrem potěší v prosinci, se
v lednu můžeme těšit na další hudební legendu, kterou bezpochyby
je zpěvák JOSEF ZÍMA. Jeho vystoupení ve Skutči jsme avizovali
hned po skončení III. Dne dechovkou ve Skutči. Právě na této akci
jsme se s kapelníkem Golčovanky
panem Tomášem Kotěrou dohodli
na spolupráci. Dechová hudba Golčovanka totiž s Pepíčkem Zímou

středa 8. prosince - 18 hodin, městské muzeum
KOMORNÍ KONCERT

středa 15. prosince – 19 hodin, KKS
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

Orchestr Václava Hybše přijíždí do Skutče po několikaleté přestávce opět s bohatým programem.
V rámci svátečního koncertu vystoupí i vynikající sólisté: Iveta Dufková, Vlastimil Harapes, Irena
Kouslaová, Hana Hložková a Jan Smigmator. Předprodej vstupenek probíhá na odboru kultury a
školství MěÚ Skuteč
Vstupné 200,- Kč

pátek 17. – sobota 18. prosince, KKS
VÁNOČNÍ VÝSTAVA SPECIÁLNÍ ZŠ

Speciální základní škola pokračuje ve své tradici a i v letošním roce vás zve na svoji vánoční
výstavu. Ta bude probíhat v obou dnech od 9 – 17 hodin v malém sále KKS. Součástí výstavy
bude i Den otevřených dveří ve škole.

6. Knihovnická olympiáda
je za námi … a byla fajn
Každoročně, a někdy i 2x ročně,
pořádáme společně s panem Štěpánem Doležalem pro starší žáky
obou skutečských ZŠ netradiční zábavnou soutěž, která prověří jejich
literární i jazykové vědomosti.
V pátek 12. listopadu dopoledne
proběhla zatím poslední akce tohoto
druhu a každý, kdo se někdy zúčastnil, se rád vrací. Discipliny každý
rok obměňujeme, některé stálice
však zůstávají. Na rozdíl od „deváťáků“ na základní škole končících.
Ti litují, že už nemohou s námi
být! Zvláštností této olympiády je,
že v jednotlivých soutěžích sedí
na místě rozhodčích a časoměřičů
pomocníci – spolužáci soutěžících. Do poslední chvíle
však nikdo ani na jedné ze
zúčastněných stran netuší,
v čem se bude soutěžit, snad
kromě Hledání v katalogu a
tzv, Úklidu do koše.
Letošní vítězná trojka byla
z „dolní školy“, ale jak to
bude příště, je ve hvězdách…
V úterý 14. prosince 2010

chceme uspořádat obdobnou zábavnou společenskou soutěž pro
„starší“ od 18 let výše neomezeně –
dvojice mohou být pánské, dámské i
smíšené, tak se prosím včas nahlaste
(T: 469 350 707) .
Děkujeme za váš zájem a zde jsou
výsledky té poslední, 6. žákovské
olympiády:
1. Barbora Novotná
+ Šárka Macháčková
2. Urbanová Michaela
+ Šmahelová Lenka,
3. Katka Dospělová
+ Michaela Čápová
MK Skuteč

pondělí 20. prosince – 19 hodin, KKS
HRDÝ BUDŽES

Předposlední představení podzimního abonmá slibuje výbornou zábavu s přídechem nostalgického vzpomínání na doby (naštěstí) dávno minulé. Herecký soubor Divadla A. Dvořáka z Příbrami
s hostující Bárou Hrzánovou v hlavní roli jedenáctileté Helenky se představí v divadelní podobě
knižního bestselleru Ireny Douskové. Představení je zcela vyprodáno!
Vstupné 230,- Kč

úterý 21. prosince - 18 hodin, KKS
VÁNOČNÍ KONCERT PS RUBEŠ A ZUŠ V. NOVÁKA

Na společném koncertě se můžete těšit na vystoupení Dětského pěveckého souboru Cantando
při ZUŠ V. Nováka Skuteč, PS Rubeš a Chrudimské komorní filharmonie s dirigentem Martinem
Profousem. Nejprve zazní pásmo koled a vánočních písní, následovat bude Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby.
Vstupné 70,- Kč, děti zdarma

středa 22. prosince – 16 hodin
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM

Také letos se sejdeme u rozsvíceného vánočního stromu na Palackého náměstí, abychom si
vyslechli několik koled a vánočních písní v podání Dětského pěveckého sboru Cantando při ZUŠ
Skuteč. Současně zde skutečští skauti budou rozdávat Betlémské světlo lidem dobré vůle.

Připravujeme na leden:
Od 5. 1.
8. 1.
14. 1.
18. 1.
19. 1.
21. 1.

startují taneční pro manželské a přátelské dvojice
(každou středu od 19 – 21 h. v KKS)
Tříkrálový ples
Maturitní ples Gymnázia Hlinsko
Koncert Golčovanky s Pepíčkem ZÍMOU
Baronky – Divadlo Kalich Praha
Maturitní ples Gymnázia Skuteč

