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Markéta Lazarová – středověk na jevišti KKS
P"edstavením Markéta Lazarová
v podání Východo9eského divadla
Pardubice startuje další, jarní divadelní abonmá. Po komediálním
žánru p"ichází opDt na "adu dílo klasické 9eské literatury - Román Vladislava Van9ury Markéta Lazarová
je situován do mladoboleslavského
kraje, do 9asG, „kdy král usiloval o
bezpe9nost silnic, maje ukrutné potíže se šlechtici, kte"í si vedli doslova zlodDjsky, a co je horší, kte"í prolévali krev málem se chechtajíce“.
Kniha až nedovolen+ krásná
a omamná, 2ekl F. X. Šalda
PrávD díky této 9asové a místní
neur9itosti nelze považovat Marketu Lazarovou za klasický historický
román, t"ebaže se zcela prokazatelnD odehrává v dávné minulosti,
podle historikG pravdDpodobnD nDkdy v období vrcholného st"edovDku, tj. 13. století. Nevystupují v ní
reálné historické osobnosti a ani dDj

se nepod"izuje dobovým reáliím. Ve
své dobD byl Van9urGv román p"ijat
s nadšením, v Lidových novinách
zvítDzil v anketD o nejzajímavDjší
knihu roku 1931. V roce 1967 byl
román s velkým úspDchem QlmovD
zpracován režisérem Františkem
Vlá9ilem s Magdou Vášáryovou v
hlavní roli.
Prudký sled a poutavé
zpracování
Hra vás, oproti románu nebo Qlmu, naprosto beze zbytku vtáhne
do atmosféry st"edovDku vDrným
vypodobnDním tehdejších mravG a
zvyklostí, kostýmG i využitím zbraní. Z celého p"íbDhu 9íší jakási raubí"ská dobrodružnost. Díky vysoké
kvalitD Van9urou použitého jazyka
se výraznD liší od jiných zbojnických románG. Vše se odehrává
v rychlém sledu, ráz na ráz, divák
sleduje osudy celých rodG v té nejnebezpe9nDjší dobD a vnímá iluzi

velebnD plynoucího 9asu, jenž zmítá
lidským životem.
P"íbDh Markéty Lazarové je p"íbDhem oslavujícím lásku, životní plnost a intenzitu, družnost, aktivitu a
odvahu. Srde9nD vás zveme, p"ijYte
se podívat, jak se režisérovi Ji"ímu

Seydlerovi a hercGm naší krajské
scény poda"ilo tento p"íbDh ztvárnit
na prknech, která znamenají svDt.
P2edstavení uvede Kulturní
klub SkuteA 24. února (s ohledem
na délku p2edstavení) výjimeAn+
už od 18 hodin.
/bal/

čtvrtek 4. 2. – 18 hodin, městské muzeum
BAMBUTI – nejmenší lidé světa

Turistické informační centrum Skuteč zve na cestopisné povídání a projekci fotografií Milana
Daňka Bambuti – nejmenší lidé světa. Cestujte s námi po stopách Pavla Šebesty - Otce Pygmejů.
Vstupné: 30, Kč děti 7 - 15 let 10,- Kč

pátek 5. 2. – 20 hodin, KKS
SKAUTSKÝ PLES

Na společenském plese pořádaném Junákem – svazem skautů a skautek ČR, střediskem
„Ležáky“ Skuteč se můžete bavit a tančit při hudební produkci skupiny MAT 4 pod vedením
Zdeňka Merkla. Skautský ples nabízí tradičně bohatou tombolu. Předprodej vstupenek probíhá
od 18. 1. v květinářství p. Sokola na náměstí.
Vstupné 100,- Kč včetně místenky

sobota 6. 2. – 13 hodin, KKS
KARNEVAL PRO DĚTI

Stejně jako každým rokem, i v r. 2010 připravili skauti tradiční Dětský karneval. Kromě
nezbytné hudební produkce DJ Luďka Dostála se děti mohou těšit i na množství oblíbených
soutěží a tombolu.
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti zdarma

JAROSLAV HUTKA V MUZEU
Jste p"íznivci lidových písni9ek a folkové
hudby? Pak si rozhodnD nenechte ujít koncert
9eského fokového hudebníka, skladatele a písni9ká"e Jaroslava Hutky. Ve9er bude vDnován
dvacetiletému výro9í sametové revoluce, které
jsme si p"ipomnDli v roce 2009. Koncert probDhne v komorní atmosfé"e zrekonstruovaného
mDstského muzea v pátek 19. února od 18
hodin.
Co možná o Jaroslavu Hutkovi nevíte, je,
že je absolventem umDlecké prGmyslovky. Na
konci šedesátých let za9al vystupovat s Vladimírem Veitem (Hutka a Veit). PozdDji se svým
vlastním hudebním programem, ve kterém
mimo jiné popularizoval moravské lidové písni9ky. Získal si velké množství p"íznivcG, nDkolikrát byl vyhodnocen jako písni9ká" roku.
V roce 1977 se zú9astnil III. festivalu druhé
kultury na Hráde9ku u Trutnova a stal se signatá"em Charty 77. KvGli soustavné policejní
šikanD opustil v "íjnu 1978 eeskoslovensko a

žil v emigraci v Nizozemsku. Po pádu komunismu se hned v roce 1989 vrátil a již v listopadu zpíval na Letenské pláni. PostupnD se z nDho
stal kritik 9eské postkomunistické demokracie
a angažuje se i v politice.
Dnes si vydává svou tvorbu sám. Vypaluje
CD na svém domácím po9íta9i, sám si kreslí
a tiskne obaly a sám je prodává nebo rozdává
na svých koncertech. Svou edici pojmenoval
„Samopal“ a dal si za úkol vydat veškerou svou
tvorbu na CD. Vystupuje p"evážnD v malých
sálech a klubech, obvykle spole9nD s kytaristou
Radimem Hladíkem. Mnozí z vás možná znají
jeho fejetony 9i poezii nebo si vzpomenou, že
se podílel na tvorbD cyklG eT P"íbDhy železné
opony a V zajetí železné opony.
Máte-li chuf strávit p"íjemný ve9er s hezkými písni9kami a zavzpomínat si s Jaroslavem
Hutkou na události již dávno uplynulé, ale nezapomenuté, budeme se na vás tDšit 19. února
v MDstském muzeu Skute9.
/bal/

TRAVESTI SHOW KO&KY
ÚNOROVÉ
A SKUTEČSKÉ GÉČKO "HORE&KA NOCI"
Podívaná v podobě tanečních soutěží
TKG Hlinsko o. s., tane9ní klub po"ádá ve skute9ském Kulturním klubu
další ro9ník tane9ní soutDže s názvem Únorové a SkuteAské GéAko. SoutDž
ve sportovním tanci párG v kategorii dDtské, juniorské a hlavní (tj. dospDlí)
probDhne ve dnech 20. a 21. února, vždy od 10 hodin.
Kdo navštívil shora jmenováná klání v lohském roce, ví, že jde o nadmíru
atraktivní podívanou. Pružné dívky v p"ekrásných šatech (af už pro tance
klasické 9i latinsko-americké), elegantní mladí pánové, ladné pohyby, šarm
a energie v každém kroku.
Co by však byla soutDž samotná bez divákG? Tanec se v posledních letech právem znovu stává velice atraktivním sportem, vDnuje se mu 9ím dál
více mladých lidí. DGkazem je i vzrGstající zájem o tane9ní kurzy. Možnost
p"ihlížet soupe"ení na tane9ním parketD a témD" profesionálním výkonGm
se však tak 9asto nenabízí. Proto neváhejte a navštivte ÚNOROVÉ A SKUTEeSKÉ GÉeKO ve dnech 20. – 21. února v Kulturním klubu ve Skut9i.
Budete srde9nD uvítáni. SoutDž je po"ádána s podporou MDsta Skute9 a Pardubického kraje ve spolupráci Pardubickou divizí eSTV.
/bal/

Kulturní klub Skute"
- 4. 3. 2010, 19 h., cena:190 K"

úterý 9. 2. – 8.30 hodin, KKS
DĚTI PIRÁTŮ A OSTROV POKLADŮ

Divadelní představení pro děti MŠ a ZŠ v podání divadelní společnosti eMILLIon.
Představení mohou navštívit i maminky s dětmi na mateřské dovolené.
Vstupné 30,- Kč

sobota 13. 2. – 20 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.

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. 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

pátek 19. 2. – 18 hodin, městské muzeum
KONCERT JAROSLAVA HUTKY

Se vzpomínkou na dvacetileté výročí sametové revoluce, které jsme si připomněli v listopadu 2009, vystoupí v nadmíru příjemném a komorním prostředí městského muzea se
svým koncertem Jaroslav Hutka. Těšit se můžete na známé písně i pohodovou atmosféru.
Předprodej vstupenek probíhá od 18. ledna na odboru kultury MěÚ.
Vstupné 70,- Kč

sobota 20. – neděle 21. 2 od 10 hodin, KKS
ÚNOROVÉ A SKUTEČSKÉ GÉČKO

Atraktivní soutěžní klání, se kterým se do skutečského Kulturního klubu přesunul taneční
klub TKG Hlinsko. Ve dvoudenní celostátní taneční soutěži sportovních párů se představí
účastníci z České republiky i ze zahraničí. Uvidíte páry všech věkových kategorií, včetně
dětí do 11 let.

středa 24. 2. – 18 hodin, KKS
MARKÉTA LAZAROVÁ

Nové divadelní abonmá zahájí představení Východočeského divadla Pardubice – Markéta
Lazarová. Jeden z nejsilnějších příběhů české klasiky od Vladislava Vančury nás vtáhne
do drsné atmosféry středověku a nechá nás přesvědčit se o tom, že láska se může
zrodit i uprostřed krutosti a zla. Volné lístky jsou v prodeji na odboru kultury MěÚ od
25. ledna.
Vstupné 170,- Kč

27. 2. – 26. 3., městské muzeum
JUNÁCKÁ VÝSTAVA

Skutečský skauting slaví 90 let. Přijďte se seznámit s jeho zajímavou historií. Výstavu
můžete navštívit denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin až do 26. 3. 2010.
Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 7 – 15 let 10,- Kč

Připravujeme na březen:
4. 3.
6. 3.
12. 3.
25. 3.
14. 3. – 11. 4.

Nevíte co se 9tvrte9ním ve9erem? Chcete se parádnD odvázat a za"ádit na
hity, které máte rádi? Chcete vidDt Madonnu, Tinu Turner, Zagorovou nebo
Helenu Vondrá9kovou na jednom pódiu? Zveme vás poprvé na hvDzdnou
TRAVESTI SHOW KOYKY s jejím novým programem "HOREYKA
NOCI"! Hostem po"adu bude tentokrát sl. Felisa alias Pity z Vyvolených.
Více jak dvouhodinová efektní show, která válcuje kulturní domy a divadla
po celé republice, p"ijíždí právD k vám.
Spoustu legrace, písni9ek a hitG, které máte rádi, 9eské i zahrani9ní hvDzdy. Dve"e do svDta šminek, šatG, t"pytu, umDlých "as a vysokých podpatkG
v MEGA TRAVESTI SHOW eESKÁ REPUBLIKA se vám otev"ou 4. 3.
2010 v 19 h. v Kulturním klubu Skute9, p"edprodej vstupenek na odbor
kultury MDÚ Skute9. Více na www.travestikocky.cz

Travesti show skupiny KOČKY
Ples HC Skuteč
Ples SDH Skuteč
Divadlo – Jak jsem vyhrál válku
TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA
HUDEBNÍ SKUTEČ 2010

z výstavy Xylem v mDstském muzeu

