STRANA 6

SKUTE%SKÉ NOVINY

POZVÁNKA DO DIVADLA - Úžasná svatba na jevišti KKS

N!které komedie vás pobaví,
ale zapomenete na n! už s padající
oponou. To ale není p5ípad komedie
Úžasná svatba, která nám ukazuje
jeden neuv!5itelný svatební den.
Ženich Bill se probouzí v apart-

má, které si pronajal
p5edem na svatební noc.
P5edchozí ve=er zapíjel
s kamarády svobodu ve
stejném hotelu, aby svatbu nezmeškal v p5ípad!,
že by se ve=írek protáhl. Zdá se, že myslel na
všechno, za chvíli ho má
p5ijít vzbudit jeho nev!sta, jenže ouha – se vším
se p5edem po=ítat nedá.
ZjišBuje, že není pod
pe5inou sám, že je s ním neznámá
dívka. Co se d!lo minulou noc?
NemEže si vzpomenout a za chvíli
nev!sta zaklepe na dve5e.
Kde honem neznámou ukrýt a
jak z toho vEbec ven, to je p5ed-

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
se prezentovala na tiskové konferenci v Praze
Festival klasické hudby nabízí vynikající koncerty za ceny dostupné všem
V prvním b5eznovém dni prob!hla v Praze v prostorách ^eského
muzea hudby tisková konference
k festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skute=. Program VII. ro=níku zástupcEm médií p5edstavili
=lenové festivalového týmu v =ele
se starostou Pavlem Novotným a
zástupkyn! ^eského muzea hudby,
se kterým M!sto Skute= dlouhodob! spolupracuje, PhDr. Markéta
Kabelková. Hostem tiskové konference byla i jedna z vystupujících,
houslová virtuoska Gabriela Demeterová.
P5edm!tem zájmu nebyl jen samotný program festivalu, ale i jeho
historie, dEvod vzniku a plány do
budoucnosti. ^etné dotazy sm!5o-

valy ke Gabriele Demeterové. Na
to, jak dlouho se rozmýšlela, zda
p5ijme nabídku k vystupování na
skute=ském festivalu, odpov!d!la,
že se v podstat! nerozmýšlela vEbec. Podobných aktivit, jako vyvíjí
práv! Skute= si nesmírn! váží, protože jsou výjime=né.
P5ekvapivou informací pro p5ítomné noviná5e byla odpov!m na
dotaz ohledn! výše rozpo=tu. Po5ádat m!sí=ní festival podobného rozsahu s rozpo=tem pod milion korun
a lidmi, kte5í se jeho p5íprav! v!nují
p5i svém každodenním vytížení na
radnici, si zaslouží obdiv. Tím spíš,
že snahou po5adatelE zEstává zachovat výši vstupného na co nejp5ijateln!jší výši. Nejdražší vstupenku

Protančený únor – plesy i soutěže
Únor ve skute=ském kulturním klubu prob!hl p5evážn! v atmosfé5e spole=enským plesE. Ta byla zpest5ena záležitostí ješt! „blýskav!jší“, a sice
tane=ními sout!žemi. Únorové a Skute=ské Gé=ko, po5ádané TKG Hlinsko,
se konalo ve dnech 20.- 21. 2. 2010.
Díky množství kategorií sportovního tance se ve dvou dnech uskute=nilo
celkem 16 sout!ží, v nichž se na parket! vyst5ídalo na 150 tane=ních párE.
Krom! blízkého okolí se sout!ží ú=astnily i páry z Brna, Ostravy, Hradce
Králové, Olomouce, Kutné Hory, Pardubic a z dalších míst celé ^R. O
úsp!šnosti párE po5adatelského tane=ního klubu sv!d=í níže otišt!né výsledky.
Výsledky: hobby sout.že 1) dosp&lí latinsko-americké tance (LAT)
1. místo: Jan Šoltys, Andrea Zemanová – Pardubice
2. místo: Otava Tomáš, Petra Jadrná – TKG Hlinsko
3. místo: Vojt.ch Pražák, Jana Seková -TKG Hlinsko
2) dosp&lí standardní tance (STT)
1. místo: Tomáš Otava, Petra Jadrná – TKG Hlinsko
2. místo: Jan Šoltys, Andrea Zemanová, Pardubice

MEZIGENERAČNÍ MŮSTEK
Pokud ob=as nevíte, o =em p5íslušníci mladší generace mluví, je tu
pro vás náš „mezigenera=ní mEstek“.

Geocaching
Doposud jsme v mezigenera=ním mEstku zEstávali neustále ve sv!t!
po=íta=E a internetu. Odtud bychom se, alespoM =áste=n!, mohli dostat
práv! v p5ípad! hesla „Geocaching“. A=koli je toto slovo pocházející,
jak jinak než z angli=tiny, stále cizí mnoha lidem, jeho p5íznivcE neustále p5ibývá. O co tedy vlastn! jde? Geocaching je moderní forma
turistiky, která spo=ívá v hledání ukrytých pokladE, neboli cache (kešek)
na všech možných i nemožných místech. Samotná keška je v odolné
krabi=ce uložený p5edm!t s malým blo=kem, kam se každý nálezce
zapíše. Objevitel kešky si mEže nalezený p5edm!t ponechat, ovšem za
p5edpokladu, že do schránky za n!j náhradou vloží p5edm!t stejné nebo
vyšší hodnoty.
Jak zjistit, kde se kešky nachází? Hra je založena na hledání, proto
jsou kešky b!žnému oku skryty na všemožných místech jak v p5írod!,
tak ve m!st!. Úkolem keška5e je tento úkryt odhalit. Na pomoc si mEže
vzít mapu p5ístupnou zaregistrovaným keška5Em na internetovém serveru www.geocaching.com. V té je možné zjistit sou5adnice jednotlivých
úkrytE. Sou5adnice potom musí keška5 zadat do GPS navigace, což je
další nezbytná pomEcka, a vydat se na lov. Jelikož se jedná o hledání
úkrytE, je nanejvýš dEležité, aby všechny skrýše zEstaly v utajení, tzn.
pokud keška5 hledaný úkryt objeví, musí se za všech okolností chovat
tak, aby si nikdo z kolemjdoucích nevšiml nápadného chování a nedošlo
tak k vyzrazení skrýše. V souvislosti s tím se pak mezi keška5i vžilo
speciální ozna=ení pro všechny nekeška5e tj. „mudlové“ – výraz pochází
z Harryho Potera, je to ten, který nic netuší.
Geocaching je moderní hra lákající stále více lidí. Mnozí lidé tak najdou cíl pro své procházky a výlety a zavítají tak na místa, kam by je
mnohdy nenapadlo se ani podívat. Geocachingu se mEže v!novat jednoduše naprosto každý nehled! na sta5í, fyzické schopnosti. Sta=í pouze
internet, GPS navigace, dEvtip a ohleduplnost k ostatním keška5Em.
/pes/

m!tem velmi svižn! napsané komedie, plné vd!=ných zápletek a
zám!n, která vás dokáže p5ekvapovat až do samotného konce. Mezi
5ádky, v bujaré sm!sici intrik, zm!n
a lží, se však skrývá i pot5eba zjistit,
kdo je kdo a jaký
je vlastn! každý
z nás. Tím spojuje to nejlepší ze
sv!tové
klasiky
s nejlepšími trendy
sou=asnosti a 5adí
se mezi nejlepší
komedie poslední
doby vEbec.
Úžasnou svatbu
uvede
Kulturní

klub Skute, v pond.lí 19. dubna
od 19 hodin. Volné vstupenky
jsou v prodeji na odboru kultury
M.Ú.
/bal/

lze po5ídit za t5i sta korun.
A=koli nemá Tomáškova a Novákova hudební Skute= zdaleka tak
dlouhou tradici jako Smetanova
Litomyšl, nabízí obyvatelEm Par-

dubického kraje velmi hodnotnou
alternativu návšt!vy unikátních
koncertE klasické hudby a jí p5íbuzných žánrE.
/bal/

KULTURNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2010

úterý 6. 4. – 8.30 a 10.00 hodin, KKS
DO RE MI FA – SŮL NAD ZLATO

Divadlo Drak Hradec Králové přijíždí s dalším ze svých představení pro děti z MŠ a mladší žáky ZŠ.
V čase probíhajícího festivalu uvidí děti, jak název napovídá, klasickou pohádku v nové, hudební
úpravě. Představení mohou navštívit i maminky s dětmi na mateřské dovolené.
Vstupné: 30, Kč

čtvrtek 8. 4. – 18 hodin, městské muzeum
KEŇA – BAREVNÁ ZEMĚ KONTRASTŮ

Cestopisné povídání a projekce fotografií Reného Nekudy vás provede kontrasty Keni…chudé a
bohaté země zároveň… Přijďte si poslechnout nevšední zážitky z masajské vesnice, národních
parků, Viktoriina jezera…Nahlédněte do života pohádkově krásné země.
Vstupné: plné 30,- Kč, snížené 10,- Kč

13. 4. – 9. 5., městské muzeum
PLANETA ZEMĚ MOCNÁ A ZRANITELNÁ

Geovědní výstava přibližuje několik pohledů na neobnovitelný svět neživé přírody.
Představí vám zajímavosti z regionální geologie i dvoumetrový geologický kaleidoskop.
Výstavu můžete navštívit denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin až do 9. 5. 2010.
Vstupné: plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč

pondělí 19. 4. – 19 hodin, KKS
ÚŽASNÁ SVATBA

Další představení v rámci jarního abonmá zhlédnou diváci v podání hereckého souboru
Moravského divadla Olomouc. Úžasná situační komedie současného britského dramatika vás
nepochybně odvede od starostí všedních dnů. Volné vstupenky jsou v předprodeji na odboru
kultury MěÚ.
Vstupné 170,- Kč

sobota 24. 4. – 15 hodin, KKS
POHÁDKA O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI

Karlovarské hudební divadlo zahraje všem dětem i dospělým pohádku s ekologickým zaměřením
O Balynce, dobrém štěněti. Přijďte se za symbolickou cenu bavit s dětmi do divadla!
Vstupné dospělí 10,- Kč, děti 5,- Kč

3. místo: Lukáš Hanus, Petra Novotná, TKG Hlinsko
3) junio7i II hobby
2.místo: Lukáš Hanus – Petra Novotná TKG Hlinsko
4) d&ti I hobby
1. místo: Jan Schütz, Adéla Niš=áková, Chrudim
2. místo – Holice
3. místo – Brno
Registrované páry :
1) Junior II D - LAT
1. místo – Brno
2. místo: Filip Sokol – Adéla Sokolová ,TKG Hlinsko
3. místo – Brno
2) Junior II D – STT
1.místo: Filip Sokol- Adéla Sokolová,TKG Hlinsko
2. místo: Brno
3. místo: Brno
Dosp!lí D STT – 1.,2., 3. místo: Hradec Králové, Brno, Hradec KrálovéDosp!lí D LAT: 1.,2., 3. místo: Týništ! nad Orlicí, Pardubice, Olomouc
Dosp!lí C STT: 1.místo: OndRej Bouška, Zuzana Pešlová, TKG Hlinsko
Dosp!lí C LAT: 1.místo: OndRej Bouška – Zuzana Pešlová, TKG Hlinsko
2., 3.místo: TK TŠ Novákovi Kutná Hora, TK Chrisstar Jihlava
Dosp!lí B STT : 1., 2., 3. místo: TŠ Starlet Brno(2x), TK Bonstep Hradec
Králové
Dosp!lí B LAT: 1. místo – TK TŠ Starlet Brno
2. místo: Jaroslav Kysela, KateRina Kyselová, TKG Hlinsko
3. místo: TKTŠ Krok Hradec Králové
Sout!že navštívili a na p5edávání cen se podíleli i zástupci m!st Skute=
(Lenka Balounová, odbor kultury) a Hlinsko (starostka PhDr. Magda K5ivanová). Po5adatelé i sout!žící si pochvalovali skv!lé zázemí, v=etn! výborného ob=erstvení hotelu Renospond Zderaz. K dispozici byl i profesionální
fotograf Radek Pavlík, který tiskl fotogra`e p5ímo na míst! a zna=ný zájem
zaznamenal i polský prodejce tane=ních bot.
Po5adatelé d!kují všem
350 divákEm za podporu i
povzbuzení a t!ší se na vid!nou p5i Roztan=ených
st5eví=cích (pro`lovém
po5adu TKG Hlinsko),
který v kulturním klubu
prob!hne v =ervnu. /bal/
foto R. Pavlík

středa 28. 4. – 19 hodin, KKS
KONCERT OLYMPIC 2010

Hudební lahůdkou letošního roku v kulturním klubu bude koncert legendárního Olympicu Petra
Jandy. Do Skutče přijíždí skupina, která je stálicí naší pop rockové scény a mnohonásobným
vítězem ankety Zlatý slavík, aby svým fanouškům zahrála své největší hity, stejně jako
skladby aktuálnějšího data. Předprodej vstupenek probíhá na odboru kultury již od 8. března.
Vyprodáno

pátek 30. 4. – 17.30 hodin, areál u koupaliště
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Tradiční Pálení čarodějnic se s ohledem na výstavbu sportovní haly už podruhé odehraje na prostranství u letního koupaliště. Zde se sejdeme, abychom podpálili hranici
a společně přivítali první májový den. Pro děti budou připraveny oblíbené soutěže, o
dobrou náladu se postará hudební duo „Na šlupky“. Občerstvení zajistí a na vaši účast se
spolu s pořadateli těší členové MO ČRS Skuteč.
Vstupné zdarma

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. V měsíci dubnu
festival uvede: 10. 4. – Stvoření, F. J. Haydn (kostel Hlinsko), 11. 4. – Rusalka, A.
Dvořák, KKS

Připravujeme na květen:
12. 5.
18. 5.

22. 5.

N. V. Gogol - Hráči - div. představení
Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil
– div. představení pro děti
Májový jarmark

P5írodními krásami Keni i
životem tamních obyvatel provedou návšt!vníky další p5ednášky v muzeu nádherné fotogra`e Reného Nekudy.
Skute=sko je oblastí, která
je co do množství hornin zna=n!
bohatá. Zajímavosti z regionální
geologie se mEžete dozv!d!t
na výstav! v m!stském muzeu.
K vid!ní bude i 2 m velký geologický kaleidoskop.

