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SKUTEČSKÉ NOVINY

JARNÍ DIVADELNÍ ABONMÁ
v Kulturním klubu Skuteč nabídne další pětici výborných představení
Zajistěte si včas Vaše oblíbená místa v hledišti, nebo udělejte radost svým
blízkým hodnotným a milým vánočním dárkem. Předprodej jarního divadelního
abonmá (únor – červen 2011) zahájímeve středu 8. 12. od 16 do 18.30 hodin.
Cena abonentky čítající pět představení činí 980,- Kč.

C. S. Foerster – AFRICKÁ KRÁLOVNA
15. 2. 2011
Divadlo Palace Theatre Praha
Příběh o nečekané lásce uprostřed války
Divadelní hra stejně jako stejnojmenný film vypráví o dobrodružství, která prožijí na počátku první světové války
v nitru německé východní Afriky kanadský dobrodruh Allnutt a anglická misionářka Rosie, prchající na malém
parníčku před německými vojáky.
Těžko by se hledal nesourodější pár než jsou oni dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své lodi Africká
královna kdeco, a jediné, po čem touží je v klidu a závětří užívat života. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní
život. Spořádaná dcera ze slušné farmářské rodiny netouží po ničem jiném než po dobrodružství a odvážných činech,
samozřejmě v rámci spořádané středostavovské morálky. Tito dva se souhrou náhod ocitnou spolu na jedné lodi, a to
doslova, navíc v obklíčení nepřítele. Na své cestě k britskému území musí překonat řadu překážek.
Nezáviděníhodná situace - překážejí si, lezou si na nervy, mají naprosto rozdílný názor
na pití alkoholu, zpěv náboženských písní,
na to, jak se postavit německé hrozbě, i na
to, co je nebo není vlasteneckou povinností.
Přesto spolu nakonec dokáží projet nebezpečnými peřejemi, přežít nepřátelskou palbu,
zrádné mělčiny, ztroskotání i útoky komárů a
původní vzájemnou nevraživost proměnit ve
velikou lásku.
Humorný i dramatický příběh o tom,
k čemu dokáže chytrá a odvážná žena přinutit muže, odehrávající se v Africe uprostřed
první světové války, baví čtenáře i diváky už
řadu let, a přesto neztrácí nic ze své působivosti.

Jaroslav Žák, Hana Burešová
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
7. 3. 2011
Městské divadlo Brno
Hudební komedie ze života študáků a kantorů
Co je štěstí? Muška jenom zlatá!“ „Teď vám názorně předvedu, jak se básník stává trpaslíkem.“ „Snědl jsem párek
nevalné chuti a nepřišlo mi volno.“ „Ich habe gesagt!“ Tyto vpravdě kultovní hlášky pocházejí - jak všichni ctitelé české
filmové klasiky dobře ví - z legendárního snímku Martina Friče „Škola základ života“.
Již méně je známý fakt, že filmový scénář vznikl na základě divadelní komedie, kterou na výzvu E. F. Buriana napsal
středoškolský učitel Jaroslav Žák. A ten vycházel z vlastní humoristické prózy Študáci a kantoři, jež se těšila u dobových
čtenářů mimořádnému ohlasu. A tak lze dnes říct, že Žákovy neopakovatelné postavičky „študáků“ a „kantorů“ - stejně
jako autorovo laskavě ironické vidění školy coby sportovního zápasu - jsou právem nesmrtelné. Ba dokonce lze tvrdit,
že dokud bude existovat škola, budou platit i brilantní a hluboce vtipné Žákovy postřehy o ní. Žákova divadelní verze se
stala rovněž základem adaptace Hany Burešové; jsou do ní navíc dějově zakomponovány populární písničky třicátých let,
které v inscenaci živě hraje a zpívá studentská kapela. S humorem i nadsázkou jsou tu nahlíženy typické školní situace,
zobrazující "věčný boj" študáků a kantorů, mezi nimiž poznáváme povědomé typy a charaktery prostředí nejen školního,
ale vůbec českého.

Charlotte Brontëová – JANA EYROVÁ
17. 5. 2011
Městská divadla pražská – Divadlo ABC
Adaptace slavného anglického románu
o zapovězené lásce a děsivém tajemství
Autorkou jednoho z nejslavnějších románů všech dob - Jana Eyrová - je Charlotte Brontëová. Vydán byl v roce 1847 a dodnes se řadí
ke světovým bestsellerům. Podle knižní předlohy vznikla i divadelní
hra, kterou máte možnost zhlédnout v podání herců pražského Divadla
ABC. Čeká vás pět kapitol ze života Jany – její dětství v Gateshead,
kde je tyranizována svou tetou, nesnadná léta v Lowoodské škole, její
první zkušenost guvernantky na zámku Thornfield, kde se seznamuje
s mužem svého srdce – záhadným Edwardem Rochesterem, pobyt v
rodině jejího bratrance Johna Riverse a konečně happy-end, kdy se
znovu setkává s milovaným mužem.
Jana Eyrová si svým charakterem, statečností a vytrvalostí získává
úctu i lásku lidí kolem sebe. Sází na absolutní poctivost lidí, na jejich
hodnocení podle vlastností a ne podle společenského postavení.
Román, který postupně odkrývá jednotlivé vrstvy strašlivého tajemství, je nabitý událostmi, překvapivými dějovými zvraty, silnými emocemi, tedy vším, co má dobrý divadelní příběh
mít. V titulní roli Evellyn Pacoláková, držitelka ceny Thálie pro umělce do 33 let.

Georges Feydeau - DÁMSKÝ KREJČÍ
22. 6. 2011
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Malá lež je mrzká, ale velká lež, to je umění!
Francouzský dramatik Georgese
Feydeau bývá pokládán za zakladatele moderního pojetí situační
komedie. Jeho bláznivé, vzrušující
komedie z prostředí pařížské lepší
společnosti baví publikum už přes
sto let. Čerpají z každodenních situací, které však přivádí až k těm nejkomičtějším extrémům. Feydeauovy
postavy přitom nejsou nikdy samoúčelně směšné samy o sobě, ale teprve
v situaci, do níž je vrhl autor.
Jednou z jeho nejlepších a nejslavnějších komedií je Dámský krejčí.
Hlavní hrdina, ženatý pařížský lékař,
se vrací z plesu v Opeře, kde měl mít
schůzku s jednou svou pacientkou.
Jenže ne všechno vychází jak by si přál, naopak: zdá se jako by se proti němu spikl celý svět. Manželka a její matka,
žárlivý manžel a neúnavný domácí jsou jednotlivé složky, ze kterých vzniká výbušná směs nečekaných situací a
zvratů.
Feydeau své hry psal vlastně jako jakási ponaučení – ukazuje nám, kam až může vést lež, nevěra a faleš. V žádném
případě se ale nemusíte bát nějakého suchopárného moralizování. Naopak – těšit se můžete na královskou zábavu.
Feydeaua nelze hrát samoúčelně, jako líbivé, zábavné „repertoárové číslo“. Hrát Feydeaua znamená totální herecké zaangažování, fyzické i psychické, v každém okamžiku divadelního představení. A přesně to vám nabídnou herci
Divadla F. X. Šaldy v Liberci.
Na viděnou při divadelních představeních se těší Lenka Balounová a Petr Sedlák.
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Ručník a osuška BELLE
froté

ručník 50 x100 cm 149,-

99,179,-

osuška 70 x140 cm

Dale Wasserman
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
13. 4. 2011
Divadlo pod Palmovkou Praha
Příjemný odpočinek ve státním psychiatrickém
ústavu je určitě lepší než rok v lapáku. Asi. Snad …
Do psychiatrické léčebny přichází nový
pacient. Jeho příchodem se změní klidná
atmosféra ústavu i chování pacientů zklidněných prášky. Randall Patrick McMurphy byl
na léčení poslán soudem. On sám si z toho
hlavu moc nedělá, protože se tím může vyhnout pracovní farmě.
Brzy však tento suverén začíná zjišťovat,
že se nejedná o hotel, ale o léčebný ústav,
který má přesně daná pravidla. Nad jejich
přísným dodržováním má bdít vrchní sestra
Ratchedová. Ona a Randall spolu začínají
vést malou válku o to, kdo oddělení ovládne.
Počáteční obdiv a respekt ostatních pacientů
se postupně začíná rozplývat, protože sestra
Ratchedová má hodně přesvědčivé metody
a Randall si brzy uvědomí, že na rozdíl od
vězení může zůstat v ústavu navždy. Je třeba
začít hrát novou hru.
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Povlečení BAVLNA 2+2
na 2 postele, 2 přikrývky
140x200 cm a 2 polštáře
70x90 cm, různé vzory

triko

349,-

289,-

Triko, spodky
THERMOFORM
hřeje a přitom
dokonale odvádí
pot z povrchu těla,
vel. M - XXL

spodky

359,-

299,-

Anatomický polštář BAMBUS

ze speciální viscoelastické pěny tvarované
pro dosažení optimální polohy a krční páteře

Prodejna

SKUTEČ, Palackého nám. 245, tel.: 469 685 354 po - pá 8,30 - 12,00 12,30 - 17 hod.,
so 4.12., ne 5.12. 8-12 hod. • so 11.12., ne 12.12. 8-14 hod. • so 18.12., ne 19.12. 8-15 hod.

