STRANA 6

SKUTE%SKÉ NOVINY

POZVÁNKA DO DIVADLA

KULTURNÍ KALENDÁŘ LEDEN 2010

Z Brna přijíždí Charleyova teta
V lednu do Skut&e zavítá další soubor, který jsme na pódiu kulturního
klubu dosud nem5li možnost vid5t.
S komedií Charlyova teta nás p:ijedou pobavit herci M5stského divadla
Brno. Nejslavn5jší hra Jovana-Brandona Thomase s oblíbenou záplatkou
zám5ny osob u nás proslula v podání
Vlasty Buriana a pozd5ji Lubomíra
Lipského. Také inscenace brn5nského divadla rozveseluje diváky všech
v5kových kategorií.
O &em humorná hra pojednává?
Studenti Charles a Jack cht5jí strávit
den se svými dívkami, ale tehdejší

p:ísné mravy si žádají p:ítomnost dFv5ryhodné osoby. Shodou okolností
má Charleyho navštívit bohatá teta
z Brazílie. Její p:íjezd se ne&ekan5
opozdí, a tak studenti vezmou vše
do svých rukou. Tetu v p:estrojení
zahraje spolužák Babs …
Jedna p:ekvapivá situace st:ídá
druhou a vše je proloženo nádherným humorem, který vychází z t5ch
nejlepších anglických tradic a který
je zárukou kvalitní divácké zábavy.
Vstupenky na p:edstavení jsou
v prodeji na odboru kultury M5Ú od
14. prosince.
/bal/

1. 1. – 10. 1., městské muzeum
USMÍVÁNÍ

Výstava kresleného, malovaného a řezbovaného humoru Pavla Matušky je otevřena pouze
do 10. ledna. Nezapomeňte se přijít pobavit.
Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 7 – 15 let 10,- Kč

čtvrtek 7. 1. – 18 hodin, městské muzeum
RÁJ KOMODSKÝCH DRAKŮ

Pro naše diváky chceme to nejlepší
Milí návšt5vníci kulturního
klubu! P:i kulturních po:adech,
jako jsou divadla, koncerty a další
akce po:ádané v Klubu stejn5 jako
i v rámci p:edprodeje vstupenek
na tato p:edstavení se velmi &asto
setkávám nejen s vašimi pochvalami. Ob&as si vyslechnu i n5jaký
podn5t &i dokonce výtku. Ke t:em
nej&ast5jším bych se rád vyjád:il.

Všechna místa jsou dobrá
Velmi &asto slýchám vaše p:ipomínky k možnosti zakoupit si abonentku, p:edevším kvFli tomu nejlepšímu místu. Osobn5 trávím p:i
rFzných p:edstaveních ve velkém
sále kulturního klubu pom5rn5 dost
&asu a musím :íci, že v jednotlivých
sedadlech nevidím p:íliš velký rozdíl a stejný kulturní zážitek si odnáším, aN sedím v druhé nebo v t:i-

Do cen p:edstavení &asto významn5 zasahují náklady na dopravu.
V p:ípad5 nedalekého Východo&eského divadla Pardubice (na snímku
jejich Yerná komedie, kterou jsme uvedli 2. 12.) jsou velmi p:ijatelné,
jiná je situace u divadel z Prahy, Brna, Opavy, Liberce apod. P:esto vám
chceme dop:át co nejširší výb5r z &eské divadelní scény.

Na tom něco je …
Jist i vám "as od "asu p#ijde mailem zpráva, zamyšlení, vtip, p#ání, nebo
jiná forma psaného textu, kterou nejen, že okamžit a bezmyšlenkovit nesmažete jako obt žující, ale naopak – #eknete si na tom n co je, uložíte si ji,
nebo ji pošlete i svým známým. Práv to jsem se rozhodla ud lat i já – p#edat
zprávu dál. Kdo ví, t#eba si také #eknete: Na tom n co je …
/bal/

Prohlašuji - NEDLUŽÍM NIC!
Znovu, již po n5kolikáté, jsem se roz&ílil nad neomalenou drzostí médií,
která mn5, jakožto ob&anovi, periodicky vnucují myšlenku, že mám jakýsi
podíl na státním dluhu a vypo&ítávají mi výši mého údajného podílu.
Znovu dFrazn5 opakuji, že jsem si od nikoho nic nepFj&il a nikomu tedy
nic nedlužím. Nikdo, ani stát, není oprávn5n pFj&ovat si mým jménem a zadlužovat mne. De facto by se jednalo o trestný &in. Nic také nikomu nebudu
splácet. Mou osobu si tento stát p:ivlastnil, aniž by se mne na cokoliv ptal,
v okamžiku mého narození, ale to neznamená, že si se mnou mFže d5lat, co
chce, respektive - zadlužit mne.
Pokud je stát podnikatelskou jednotkou a nedokáže splácet své dluhy,
pak z0ejm: musí vyhlásit bankrot a musí být zrušen.
To ale neznamená, že mám být zrušen i já. Dluh by m5l být naú&tován
podílov5 všem, kte:í tomuto státu vládli v dob5 od vzniku dluhu. Já jsem tyto
osoby nikdy nevolil a jsem, co se tý&e jejich jednání (proti n5muž jsem &asto
protestoval), zcela bez viny.
Z každých 100 K&, které vyd5lám, si tento stát vezme 55 – 64 % K& formou rFzných typF zdan5ní. Další peníze si ode mne stát bere formou daní z
nemovitostí a jiných forem zdan5ní. Když si za zlomek skute&né hodnoty mé
práce, kterou mi stát milostiv5 ponechá, cokoliv koupím, je toto cokoliv také
již mnohokrát zdan5no cestou od t5žby suroviny k [nálnímu výrobku a jeho
prodeji. I zde platím v cen5 výrobku státu odvody.
Stát mi ú&tuje nejrFzn5jší poplatky. Platím tém5: nejdražší elekt:inu v Evrop5 a p:i tom jsem ob&anem energetické velmoci. „Hospodá: stát“ platí za
kilometr silnice t:ikrát tolik, co kdekoliv jinde, a tak dále.
Stát mne p:ipraví zhruba o t:i &tvrtiny hodnoty všeho, co vytvo:ím a vyd5lám a tyto prost:edky prošustruje nebo p:erozd5lí neznámo kam. Ani to mu
však nesta&í, ješt5 se mne a mé potomky pokouší zadlužit. Kdosi neznámý
si na tento stát nabírá nehorázné pFj&ky, jako by byl stát jen n5jakým bílým
kon5m zlo&inecké organizace.
Stát, nebo kdosi, kdo se za jeho nálepku schovává, si ode mne bere n5kolikrát v5tší bern5, než si panstvo kdy dovolilo vzít od poddaného. Udržuje mne
v chudob5, abych si nevyskakoval, aby mi snad ani nenapadlo z p:ebytkF
založit [rmu, za&ít podnikat a zam5stnávat jiné.
Sám stát však pracovní místa nezajistí a t5m, kdo nemají práci, pak bezostyšn5 p:erozd5luje to, co sebral mn5, aniž by se mnou cokoliv konzultoval.
A tel mn5 ješt5 oznamuje, jak mne zadlužil, za což pochopiteln5 nikdo
nenese odpov5dnost, to ud5lala n5jaká anonymní nezodpov5dná krize. A zítra
na mne pošle t:eba exekutora, aby mi sebral i to poslední, co mi ješt5 zbylo.

nácté :ad5. Ovšem proti diváckému
gustu…. N5kolikrát jsem se setkal
s návrhem odm5nit stálé odb5ratele
abonentek jakýmsi „p:ep:edprodejem“. P:eloženo do &eštiny to
znamená možností zakoupit si abonentku a tedy vybrat si místo ješt5
p:ed zahájením vlastního p:edprodeje. Taková varianta by jist5 byla
vhodná a sám bych tuto odm5nu pro
naše v5rné hosty vítal. Bylo by to
ovšem možné pouze v p:ípad5, že
bychom zavedli n5kolik abonentních skupin. Pak by i nový abonent
m5l možnost dostat se p:i divadle
na to „ top“ sedadlo. V p:ípad5 jedné abonentní skupiny by však tato
místa byla vždy okamžit5 rozebrána
a na samotný p:edprodej by potom
zbývala zadní místa vnímaná v5tšinou divákF jako ta horší. Tuto situaci ale nechci p:ipustit, neboN jakkoli
si vážím všech stálých p:edplatitelF, nechci v žádném p:ípad5 omezovat nové nebo t:eba i ty ob&asné
abonenty.
P0íští p0edprodej abonentek
bude odpoledne
N5kolik divákF si v souvislosti
s abonentkami st5žovalo, že jako
pracující lidé nemají možnost zarezervovat si ta pravá místa, pokud
je p:edprodej zahájen ve všední
den v dopoledních hodinách. Proto jsme se rozhodli nap:íšt5 termín
p:edprodeje vždy sm5:ovat tak, aby
byly v tomto sm5ru šance co možná

nejrovn5jší pro všechny, tedy na odpolední hodiny.
Ceny se odvíjejí od kvality
Abonentky na jarní cyklus sezóny 2010/2011 byly oproti t5m loUským zdraženy o padesát korun. Samoz:ejm5 jsem se setkal s dotazy na
dFvod tohoto zdražení. Od po&átku
našich abonentních cyklF po&ítáme
cenu abonmá tak, aby byla pokryta
všechna divadelní p:edstavení p:i
plném obsazení sálu. P:i pohledu
do programu divadel, která zde hrála p:ed dv5ma lety a dnes, je vid5t,
že vkus divákF prochází zm5nou a
to nás nutí pátrat po stále kvalitn5jších a zároveU nákladn5jších p:edstaveních. Proto jsme pro další cyklus vypustili i jakékoli p:edstavení
amatérského nebo poloprofesionálního divadla, které cenu abonentky
vždy výrazn5 zlevnilo, ale mnohdy
jsme na n5 nezaznamenali p:íznivou
odezvu. Proto museli p:edplatitelé
p:iplatit o padesát korun více.
Vážení abonenti, ale i ob&asní návšt5vníci kulturního klubu, v tomto
&lánku jsem odpov5d5l na n5kolik
&asto kladených dotazF, ale nepochybuji, že jich mFže být daleko
více. Pokud máte jakýkoli podn5t na
zlepšení Kulturního klubu, ur&it5 jej
neváhejte odeslat na petr.sedlak@
skutec.cz nebo t:eba osobn5 sd5lit
p:i jakémkoli setkání nap:íklad p:i
divadle .
Petr Sedlák,
odbor kultury a M:Ú

Turistické informační centrum Skuteč vás zve na cestopisné povídání a projekci fotografií Tomáše
Hradce v prostorách městského muzea. Objevte s námi kouzlo potápění v okolí ostrova Komodo
– ostrova, kde žije největší ještěr světa – varan komodský.
Vstupné: 30,- Kč

sobota 9. 1. – 20 hodin – KKS
TŘÍKRÁLOVÝ PLES

První ples společenské sezóny tradičně pořádá Římskokatolická farnost – Děkanství Skuteč.
K tanci a poslechu vám bude hrát skupina MIX Příjemné prostředí, dobrá hudba a jako vždy
bohatá tombola jsou zárukou, že se určitě budete dobře bavit. Předprodej v Květinářství p.
Sokola na Palackého náměstí od 28. 12. 2009.
Cena včetně místenky 100,- Kč

středa 13. 1. – 19 hodin – KKS
CHARLEYOVA TETA – MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

Posledním představením podzimního divadelního cyklu bude hra slavného anglického autora J.
B. Thomase. Situačně konverzační komedii Charleyova teta vám přijede zahrát herecký soubor
Městského divadla v Brně. Těšit se můžete na klasický anglický humor s řadou překvapivých a
neodolatelných scének. Volné vstupenky jsou v prodeji na odboru kultury MěÚ od 14. prosince.
Vstupné: 180,- Kč

Sobota 16. 1. – 19 hodin – KKS
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM HLINSKO

Ke vzpomínkám na ukončení střední školy neodmyslitelně patří také vzpomínky na maturitní
ples. Tuto slavnostní událost zažijí v prostředí kulturního klubu také maturanti z hlineckého
gymnázia. Předprodej vstupenek i vlastní organizaci plesu zajišťuje škola.

19. 1. – 14. 2., městské muzeum
XYLEM – DŘEVO

Seznamte se s krásou a významem dřeva, poznejte rozmanitost jeho struktury u jednotlivých druhů i možnosti jeho využití. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 19. ledna
v 18 hodin. Výstavu můžete navštívit denně od 9 do 12 a 13 do 17 hodin až do 14.
2. 2010.
Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 7 – 15 let 10,- Kč

Sobota 23. 1. – 19 hodin – KKS
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM SKUTEČ

Studenty posledního ročníku skutečského gymnázia čeká významná společenská událost
v podobě jejich maturitního plesu. Předprodej vstupenek i vlastní organizace plesu
probíhá plně v režii školy.

MEZIGENERAČNÍ MŮSTEK
Pokud ob&as nevíte, o &em p:íslušníci mladší generace mluví, bude
tu pro vás po celý rok náš „mezigenera&ní mFstek“. Jednotlivé pojmy
vám bude co nejsrozumiteln5ji vysv5tlovat mFj kolega Petr Sedlák.
Pokud by vás zajímal n5jaký konkrétní výraz, budeme rádi za vaše
nám5ty.
/bal/

FACEBOOK ( fejsbuk )
Z angli0tiny, doslova p5eloženo „kniha tvá5í“

Sobota 30. 1. – 19 hodin – KKS
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM HLINSKO

Také druhá maturitní třída studentů Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku si jako dějiště svého
maturitního plesu zvolila prostory KKS. Předprodej vstupenek i vlastní organizaci plesu
zajišťuje škola.
5. a 6. 2.
13. 2.
19. 2.
19. a 20. 2.
24. 2.

Připravujeme na leden:

Skautský ples a dětský karneval
Maturitní ples gymnázia Skuteč
Koncert Jaroslava Hutky
Únorové a Skutečské Géčko - TKG Hlinsko
Divadlo – Markéta Lazarová

Moderní internetová stránka s možností vytvo:it si vlastní pro[l,
hledat pro[ly svých známých, komunikovat s p:áteli, chatovat (vysv5tlíme p:íšt5). Vystavovat svoje fotogra[e nebo nap:íklad vkládat
informace o svém aktuálním stavu nebo pocitech.
Pro[l na facebooku si mFže založit úpln5 každý, kdo má p:ístup
k internetu. Sta&í, když zadá adresu www.facebook.com a zaregistruje se. Registrace je bezplatná. Následn5 si sám vytvá:í svFj pro[l
vkládáním svých fotogra[í a textF. Vyplní cosi na zpFsob dotazníku,
kde uvede své vlastnosti, zájmy a koní&ky. Díky tomu ho pak mohou
kontaktovat lidé s podobnými zájmy a zálibami, mFže tak hledat nové
p:átele. Každý, kdo má svFj pro[l na facebooku, mFže se po n5m libovoln5 procházet a prohlížet si pro[ly ostatních a p:ihlašovat se svým
známým. V sou&asné dob5 je na facebooku 325 milionF aktivních uživatelF. Díky n5mu máte šanci kontaktovat se s lidmi, které jste již
hodn5 dlouho nevid5li.
P. Matuška: Ludwig Van Beethoven a jeho (dnes už) devátá

