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SKUTE!SKÉ NOVINY

POZVÁNKA DO DIVADLA

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR 2010

Na skutečském jevišti vypukne válka, těšte se na výbuchy smíchu
Až dosud se v divadelních p@edstaveních uvedených na jevišti Kulturního
klubu Skute% @ešila ve v:tší mí@e témata, ve kterých se nacházely hlavn: ženy
– mezilidské vztahy, láska, výchova d:tí, nev:ra apod. Ryze mužské téma
bylo zpracováno snad jen v Mužích v offsidu.
Nyní máme pro naše siln:jší polovi%ky p@edstavení, kterým nemohou být
za žádných okolností zklamány. P@itom není pochyb o tom, že na své si p@ijdou i ženy.
Všechny abonenty i ostatní p@íznivce divadla %eká p@edstavení Divadla A.
Dvo@áka v P@íbrami Jak jsem vyhrál válku. Vzniklo podle nesmrtelného
a kultovního vále%ného románu Patricka Ryana z roku 1963, v n:mž válku bere vážn: snad jen jeho hlavní protagonista, poru%ík britské spojenecké armády Ernest Goodbody. Protože mu schází zkušenost, zoufale se snaží
dohnat vše nadšením. A% svérázný d1stojník z1stává naivn: p@esv:d%en o
bezpodmíne%né oddanosti své jednotky, je stále více z@ejm:jší, že zásady vo-

jenské taktiky se tu spíše než v boji
za Krále a Vlast uplat\ují p@i zápolení
o zdroje alkoholického %i erotického
uspokojení. Donkichotský Goodbody
se b:hem n:kolikaleté anabáze snaží
vrátit válce její d1stojnost, ale i vy
záhy pochopíte, že jde o absurdní po%ínání - válka je beznad:jn: sm:šnou
záležitostí a smích je také to jediné,
%ím ji lze porazit.
Chcete vid:t, jak na skute%ské pódium vyjede tank, %i jak se vojáci budou
plavit po mo@i?
Pak nezapome\te p@ijít na p@edstavení dne 25. b3ezna od 19 hodin. Krom:
p@íbramských herc1 vás budou bavit i Ond@ej Brousek ml. A Dalibor Gondík.

Smyčcový soubor
Základní umělecké školy ve Skutči

Muzeum sout"ží
Ministerstvo kultury jR a Asociace muzeí a galerií jR vyhlásilo
další ro%ník Národní sout:že muzeí
Gloria musaealis 2009. K vzniku
této sout:že, která v letošním roce
vstupuje již do osmého ro%níku,
vedla vyhlašovatele snaha p@isp:t ke
všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného
chápání smyslu jejich existence jako
strážc1 významné %ásti národního
kulturního d:dictví.
Do kategorie Muzejní výstava
roku podalo svoji p@ihlášku i naše
M:stské muzeum, a to s nedávno
dokon%enou stálou expozicí „Muzeum obuvi a kamene“. Našimi soupe@i jsou i takové známé instituce jako

nap@. Moravské zemské muzeum,
Západo%eská galerie v Plzni, Památník národního písemnictví, Muzeum
jeského ráje v Turnov:, Mendelovo
muzeum (Masarykova univerzita) a
další. Z m:stských muzeí se sout:že
ú%astní nap@. Muzeum m:sta Brna a
také Muzeum hlavního m:sta Prahy. Ke dni uzáv:rky skut. novin
bylo p@ihlášeno 18 projekt1 v naší
kategorii. Vyhodnocení provádí
sedmi%lenná porota nezávislých
odborník1, kterou jmenovali vyhlašovatelé sout:že. Výsledky sout:že
budou slavnostn: zve@ejn:ny u p@íležitosti Mezinárodního dne muzeí
dne 18.5.2010. V každé kategorii
bude vyhlášeno po@adí t@í nejlep-

V letošním školním roce vznikl
na ZUŠ V. Nováka ve Skut%i nový
smy%cový soubor. Toto mladé t:leso má v koncertním obsazení dvanáct %len1 a v p@ípravném odd:lení
se p@ipravuje dalších šest mladých
hudebník1. Žáci v souboru mohou
uplatnit dovednosti, které získali
v individuálních hodinách a rozší@it
si tak své znalosti v kolektivní h@e.
Pod vedením Aleše K@ivského
komorní soubor úsp:šn: absolvo-

val jedno soust@ed:ní a dva koncerty: 8. 12. 2009 v M:stském muzeu a
15. 12. 2009 v KKS Skute%.
V sou%asné dob: smy%cový soubor nacvi%uje nový repertoár pro
p@ipravované %ervnové koncerty ve
Skut%i a v Prose%i. Repertoár tvo@í
skladby starých mistr1 a populárních autor1 r1zných hudebních období. Na t:chto koncertech poprvé
zahrají oba soubory spole%n:.
ZUŠ. V. Nováka

ších, p@i%emž nejúsp:šn:jší uchaze%
na prvním míst: obdrží certiIkát o
získání ceny, trofej sout:že i Inan%ní odm:nu.
Ve %tvrtek 11/2 shlédli naše expozice %lenové odborné komise,
kte@í si nechali podrobn: vyložit
tématiku kamenickou i obuvnickou.
Se zájmem si prohlédli i památník
Vít:zslava Nováka. Z nových expozic byli dle svých slov p@íjemn:
p@ekvapení, protože s tak rozsáhlým
zám:rem se b:žn: setkávají pouze
u daleko v:tších institucí. Rovn:ž
vyjád@ili sv1j obdiv nad podporou
kultury, kterou m:sto Skute% zast@ešuje.
Muzea a galerie v jeské republice pe%ují o více než 60 milión1
sbírkových p@edm:t1, ro%n: p@ipraví na 2000 výstav, navštíví je p@es 8

milión1 návšt:vník1. P@es to všechno se m1že zdát, že jsou n:kdy na
okraji zájmu spole%nosti, zahlcené
p@ílivem snadno dostupných lákadel
konzumního rázu. Muzea a galerie
(muzea výtvarného um:ní) p@edstavují významný prvek v turistické
nabídce všech kraj1 naší zem:, jejich sbírky vypovídají o naší identit:
a spojují nás a naše "nyní" s "minulým" i s "budoucím". Jsme rádi, že
ve skute%ském muzeu se da@í díky
nov: vybudovaným expozicím i
pom:rn: kvalitnímu zázemí depozitá@1 držet úrove\ pé%e o více než
35 tisíc sbírkových p@edm:t1 i jejich
prezentaci na velmi dobré úrovni.
Více informací o sout:ži na
stránkách Asociace muzeí a galerií
- www.cz-museums.cz

čtvrtek 4. 3. – 19 hodin, KKS
TRAVESTI SHOW – KOČKY

S více jak dvouhodinovou show nazvanou „Horečka noci“se skutečskému publiku poprvé
představí travesti skupina Kočky. Těšit se můžete na spoustu legrace, písniček a domácích i
zahraničních hitů. Svět blýskavých šatů, umělých řas a vysokých podpatků na vás čeká v kulturním klubu. Prodej vstupenek probíhá na odboru kultury MěÚ Skuteč.
Vstupné: 190,- Kč

čtvrtek 4. 3. – 18 hodin, městské muzeum
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – RUMUNSKÝ BANÁT

O putování českými osadníky osídlenou oblastí Rumunska budou všem zájemcům o nevšední
zážitky předávat Petr Sedlák a Jiří Bárta. Díky fotografiím i poutavému vyprávění se dozvíte
něco o tamní přírodě, lidech i zvycích.
Vstupné dobrovolné

sobota 6. 3. – 20 hodin, KKS
PLES HOKEJISTŮ

O tom, že se hokejisté umí otáčet také na tanečním parketě, se můžete přesvědčit na jimi
pořádaném společenském plese. O dobrou náladu a hudbu k tanci se postará skupina Chorus
Jaromíra Bečky. Stejně jako loni i letos se můžete těšit i na předtančení.
Cena vstupenky včetně místenky 100,- Kč

pátek 12. 3. – 20 hodin, KKS
HASIČSKÝ PLES

Příjemnou zábavu všem návštěvníkům slibuje tradiční hasičský ples. K tanci i poslechu ve velkém
sále kulturního klubu zahraje Šeucouská muzika a skupina QUATRO Pardubice. Chybět nebude
ani bohatá tombola. Předprodej vstupenek probíhá v trafice U Jardy.
Cena vstupenky včetně místenky 100,- Kč

neděle 14. 3. – neděle 11. 4.
TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ 2010

Program VII. ročníku festivalu je uveden na samostatných plakátech. Info najdete i na
www.skutec.cz Předprodej vstupenek zajišťuje odbor kultury MěÚ.

středa 25. 3. – 19 hodin, KKS
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU

Představení, které tu ještě nebylo – válka na jevišti a plná legrace k tomu! Divadlo A.
Dvořáka z Příbrami sklízí ohlasy s výborným zpracováním slavného románu Patricka
Ryana. Skvělým hereckým výkonům dominují Dalibor Gondík a Otakar Brousek ml.
Volné lístky jsou v prodeji na odboru kultury MěÚ.
Vstupné 190,- 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 duben:
6. 4.
19. 4.
28. 4.
30. 4.

Do re mi fa – Sůl nad zlato (div. představení pro děti)
Úžasná svatba – divadelní představení
Koncert skupiny OLYMPIC
Pálení čarodějnic

Skončila jedna kamenická legenda
V sobotu 20. února zem@el kameník pan František Novák ze SkutGe.
Již od svých 14 let pracoval v kamenolomu a této práci v podstat: zasv:til
celý sv1j život. Kameni%inu m:l nesmírn: rád a ve svém oboru byl považován za jednoho z nejlepších z té staré a poctivé kamenické gardy. Laik jen
zt:ží m1že pochopit, že kámen pro toho, kdo s ním s láskou pracuje, je živý
a pan Novák pat@il ke generaci kameník1, kte@í s tímto materiálem dokázali
rozmlouvat. Kdo jste ho znal, v:nujte mu spolu s námi vzpomínku.
František Novák ml.
 Už jste si naplánovali prohlídku stálých expozic? Um:lý lom je sice zachumelený, ale o to kouzeln:jší! Krom: obuvnictví a kamenictví lze
navštívit krátkodobé výstavy, které se v muzeu obm:\ují každý m:síc. Muzeum a informa%ní centrum také zajištuje pravidelný cyklus p@ednášek.
Sledujte www.muzeum.skutec.cz

Studenti sext a kvinty skute%ského gymnázia p@ipravili v rámci hodin
výtvarné výchovy kalendá@ na rok 2010. Tento kalendá@ je sestavený z fotograIí m:sta Skut%e, tak jak jej jist: neznáte. Je nejenom vhodným dárkem,
ale p@edevším dokumentací krásných skute%ských budov, které tady byly
postaveny místními ob%any, jimž záleželo na zvelebení m:sta.
Kalendá@ je k dispozici v kancelá@i školy.

Masopust na Skutečsku
Tradi%ní masopustní obch1zky pobavily domácí obyvatelstvo i návšt:vníky obcí Rad%ice a Zbožnov. I letošní rok nabídl pestrou p@ehlídku masopustních masek, od t:ch tradi%ních až po novinky, mezi které pat@ila nap@.
komunistická scénka s pionýry, V. I. Leninem a V. Stalinem v hlavních
rolích. Vedle tradi%ních a oblíbených rituál1 nechyb:lo samoz@ejm: ani
dobré jídlo pití, tanec a zp:v. Víc fotograIí, jejichž autorem je Petr Sedlák,
si m1žete prohlédnout na webových stránkách m:sta: www.skutec.cz

