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SKUTE%SKÉ NOVINY

Přehlídka dětských a mládežnických sborů Skuteč
V pátek 26. 3. a v sobotu 27. 3.
2010 se v Kulturním klubu Skute"
konala Mezinárodní p.ehlídka d-tských a mládežnických sborM, která
byla sou"ástí již sedmého ro"níku
hudebního festivalu Tomáškova a
Novákova hudební Skute".
P.ehlídka probíhá nesout-žní
formou a je to tak podle mého názoru, zvlášt- v p.ípad- d-tských
sborM, v po.ádku. Nejde p.ece m-.it
opravdovost srdce a up.ímný zápal
zp-vá"kM. Lze pouze s up.ímným
srdcem naslouchat a nechat se oslovit. Hlasy se rozezn-ly zpMsobem,
jaký neslýcháme každý den.
P.ehlídky se zú"astnilo sedm p-veckých sborM: DPS Cantando ZUŠ
Skute", DPS Kvítek ZUŠ Litomyšl,
Písni"ka ZUŠ Pardubice, Iuventus
Cantans ZUŠ Pardubice, Cantella
ZŠ Habrmanova, Iuventus, Gaude!
ZUŠ Jablonec nad Nisou a DSZ
Margarétka Bratislava.
V první den jsme mohli slyšet
sbory složené z mladších d-tí, kde
jako první vystoupil sbor DPS Cantando ZUŠ Skute". Za krátkou dobu
své existence (od 1. zá.í 2009), pod
vedením Zdekka Kudrnky, podal
p-vecký sbor velmi vynikající výkon. Tomu nasv-d"oval i potlesk
publika. Další p-vecký sbor nebyl
výjimkou. DPS Kvítek ZUŠ Li-

!

tomyšl pod vedením Lucie Kratochvílové pokra"oval v krásném
zpívání a hlavn- také v pohybu.
Tém-. každou písek m-l dopln-nou
zábavným pohybovým projevem.
Následoval p-vecký sbor op-t pod
vedením Zdekka Kudrnky Písni"ka
ze ZUŠ Pardubice. Tento p-vecký
sbor je p.ípravným odd-lením Pardubického d-tského sboru Iuventus
Cantans a p.edvedl jak jednohlasé,
tak i vícehlasé skladby, které p.esv-d"ily o tom, že p-vecký sbor pat.í mezi nejlepší p.ípravné p-vecké
sbory. Na záv-r koncertu vystoupil
DSZ Margarétka z Bratislavy pod
vedením Mgr. art. Jozefa Chabroke. Toto zakon"ení koncertu bylo
opravdu pMsobivé. Margarétka podala po všech stránkách jedine"ný
výkon (vynikající p-vecká kultura
i technika, p.irozený, pMsobivý výraz).
Druhý p.ehlídkový ve"er se
také mimo.ádn- vyda.il. Na koncert- se p.edstavily starší p-vecké
sbory. Vystoupení zahájil p-vecký
sbor Cantella ze ZŠ Habrmanova
v Hradci Králové, který vede P.emysl Ko"í. Jeho vystoupení bylo
velmi atraktivní díky rozmanitým
hudebním nástrojMm využitých
v n-kterých skladbách. Do t.etice
se p.edstavil Zden-k Kudrnka, ale

DPS Cantando ZUŠ Skute"

Andersenovská noc
kouzel a iluzí
Hlásíme, že se této ÚA (úsp-šné akce) 26. – 27. 3. zú"astnilo 15
d-tí z obou skute"ských základních
škol, 3 knihovnice, 2 páni u"itelé
– Št-pán Doležal a Jan F. Teister
(nejen u"itel, ale i .editel venkovské školy) a 7 pomocníkM - d-tí z 9.
t.ídy ZŠ Smetanova.
Noc prob-hla ve znamení: Noc
kouzel a iluzí, a spát jsme šli kolem druhé hodiny, aniž jsme zvládli
všechny sout-že a nápady, co jsme
p.ipravili. Asi uspo.ádáme podobnou "Noc" o prázdninách znovu ...,
jak jsme se p.edb-žn- domluvili.
Ale nep.edcházejme událostem.
Po p.íchodu a mírném organiza"ním chaosu (ostatn- p.edpokládaném ) se Št-pán Doležal
chopil kouzelnické hMlky a dal se
do kouzlení. Samoz.ejm-, jak je
v této branži obvyklé, za pomoci
vylosovaných asistentek, z kterých
se pozd-ji vyklubaly p.edem „zmanipulované“ pomocnice; jak ostatnse po kouzelnicku pat.í! Tak to totiž
vždy bylo a bude, že kouzelníci a
mágové jsou jen neobvykle obratní
a šikovní manipuláto.i a na tajemné
jevy nikdo z nich nev-.í! A naivní
jsme jenom my, jejich diváci …

A potom se vyrazilo do terénu!
Ano, jak jsme si pozd-ji zjistili,
d-tem se nejvíce líbila práv- tato
velká no"ní hra na skute"ském nám-stí, kde plnily celkem 9 úkolM
inspirovaných statusem devíti stanovišu, kde se podle plánku vždy
jednotlivé zastavení nacházelo. První stanovišt- d-ti navštívily dle "ísla
své hlídky, dále pak už voln-. A za
správnou odpov-v vždy obdržely
jeden díl z devítidílné skláda"ky
optické iluze M.C. Eschera, kterou
pozd-ji v knihovn- na "as skládaly. Chyb-jící dílky m-ly dodate"n- možnost získat za prvenství v
rMzných sout-žích probíhajících už
v prost.edí knihovny, zam-.ených
na iluze, kouzla, sout-žení ve tmatd... Celkovým vít-zem tohoto
klání se nakonec stala d-v"ata Bára
Novotná a Klára Mauerová. Gratulujeme.
Mimo sout-žení páni u"itelé
p.ipravili i dv- videop.ednášky o slavných iluzionistech a jedna
trochu morbidní o poh.ebních ob.adech ve sv-t-. My prost- máme
tahle hororová témata docela v
oblib- a nechceme se jich vzdát!;
báli jsme se takhle v knihovn- už
popáté, znovu
p.ipomínám.
- Soust.edíme
se paradoxn-,
na rozdíl od
v-tšiny zú"astn-ných knihoven, na starší
d-ti od 6-9.
t.ídy a vždy
znovu "ekáme
s nap-tím, zda
"zabereme".
Zatím jsme našt-stí pokaždé
„prošli“
vý-

nyní m-l p.ed sebou d-ti z Iuventus
Cantans. Výb-rový sbor a laureát
mnoha sborových cen ze sout-ží
a festivalM na koncert- p.edvedl
skladby z rMzných slohových období a myslím, že s vynikající p.ípravou. P.edposlední p-vecký sbor
Iuventus, Gaude! ze ZUŠ Jablonec
nad Nisou opravdu p.ekvapil. Na
jevišt- vystoupilo 64 d-tí a p.ed-

vedlo náro"né skladby, které mohutn- zn-ly celým sálem. Záv-r
koncertu pat.il op-t DSZ Margarétka z Bratislavy, který ukázal, že má
profesionální úrovek. P.i poslechu
skladeb se sólovými hlasy se až tajil dech. Myslím, že záv-r koncertu
zprost.edkoval poslucha"Mm nádherný um-lecký zážitek.
Lucie Šlégrová

KULTURNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2010

čtvrtek 6. 5. – Palackého náměstí
SKUTEČSKÝ MAJÁLES

Tradiční studentský svátek ve Skutči proběhne již poněkolikáté. Tentokrát vše proběhne v jednom
dni – dopoledne oblíbená Majálesová olympiáda, odpoledne městem projde průvod, na náměstí
bude vztyčena Májka a pak se studenti i návštěvníci budou až do 22 hodiny bavit při hudebních
produkcích. Nejočekávanějším hudebním hostem Majálesu bude skupina Vypsaná fixa.
Vstupné dobrovolné

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

středa 12. 5. – 19 hodin, KKS
N. V. GOGOL - HRÁČI

!

DZS Margarétka Bratislava

Dětský pěvecký sbor ZUŠ V. Nováka Skuteč
P-vecký sbor Cantando p.i ZUŠ
Vít-zslava Nováka ve Skut"i vznikl
v zá.í roku 2009. Navazuje na sborovou tradici školy a m-sta. První
vystoupení a p.edstavení d-tského
p-veckého sboru ve.ejnosti prob-hlo na váno"ním koncert- 15. prosince 2009 v Kulturním klubu Skute".
Tento koncert se konal ve spolupráci s místním smíšeným p-veckým
sborem Rubeš. Poté následovalo
další spole"né zpívání obou p-veckých sborM pod váno"ním stromem
na Skute"ském nám-stí 22. prosince 2009.
Za krátkou dobu své existence již
p-vecký sbor Cantando absolvoval
dv- soust.ed-ní. P-vecký sbor navšt-vuje 29 d-tí ve v-ku od 1. – 5.
t.ídy ZŠ a vytvá.í nové kamarádské
prost.edí, pot.ebné pro úsp-šnou
práci v p-veckém sboru. Vedení
ZUŠ v sou"innosti se sbormistrem Zdekkem Kudrnkou se snaží
o rozší.ení sboru, získáním dalších
nových pro sborový zp-v „zapálených“ "lenM.

Zden-k Kudrnka je absolventem
Konzervato.e Pardubice oboru hra
na akordeon ze t.ídy prof. Elišky
Andrýsové a žák Doc. Ing. Vlastislava Nováka (Konzervato. Pardubice) a Doc. Lubomíra Mátla na
JAMU Brno. Vzd-lání si doplnil na
dvou Mezinárodních mistrovských
kurzech v Bratislav- a Dunajské
Stred- u profesorM z Ruska, Rakouska, Francie a Polska. B-hem
studia získal n-kolik laureátských
titulM ze sout-ží - Ho.ovice, sout-ž
konzervato.í, CastelNdardo v Itálii,
Reinach ve Švýcarsku.
Jako dirigent dnes pMsobí v Pardubicích, kde je um-leckým vedoucím DPS Iuventus Cantans a
p.ípravných sborM Písni"ka a Sluní"ko, v Praze, Chrudimi a ve Skut"i, kde od 1. 9. 2009 vede p-vecký
sbor Cantando. Jeho korepetitorem
je MgA. Petr Hostinský.
V sou"asné dob- se p-vecký
sbor p.ipravuje na další koncert
konaný 21. kv-tna 2010 v KKS.
Lucie Šlégrová,

ZUŠ Vítězslava Nováka Skuteč
T ídní vystoupení v ZUŠ Skute"
stGeda 5.5. 18:00 p. u". P. Sudková a J. Švestka - smy"cové odd-lení
úterý 11.5. 18:00 p. u". L. Dostálová, P. Hostinský a P. Divošová
- p-vecké, klavírní a dechové odd-lení
stGeda 12.5. 18:00 p. u". J. Papež – dechové odd-lení
úterý 18.5. 18:00 p. u". I. Novotné a E. Žaludové
– kytarové a akordeonové odd-lení

Majáles

Městská divadla pražská, která už do Skutče přivezla řadu úspěšných her se v jarním
divadelním cyklu blýsknou s Gogolovou divadelní hrou Hráči. Mistrně napsaná a herecky
výborně obsazená komedie získala cenu odborné poroty na Grand Festivalu smíchu.
V hlavní roli vás o svých kvalitách přesvědčí Michal Dlouhý. Volné vstupenky jsou v prodeji
na odboru kultury MěÚ..
Vstupné 180,- Kč

sobota 15. 5. – cca 14 hodin, čerpací stanice Robin Oil
MOTORKÁŘSKÁ JÍZDA

Již tradiční motorkářská jízda z Pardubic do Hlinska pod sjezdovku se koná v sobotu 15.
května 2010. Kolona motorek v doprovodu policie ČR vyjede od Pardubic v 13 hodin a opět
navštíví město Skuteč. Tentokrát motorkáři zaplní prostory okolí čerpací stanice, kde bude
nejen pro ně připraven doprovodný program a občerstvení.
Jízda se opět koná na podporu Projektu bezpečné jízdy na motocyklu BENAMO.
Vstupné 180,- Kč

úterý 18. 5. – 8.30 a 10.00 hodin, KKS
JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL

Divadlo HP Praha sehraje pro děti MŠ a ZŠ půvabný pohádkový příběh o Krakonošovi a pyšné,
lakomé pekařce; příběh, který vychází z lidového přísloví „pýcha předchází pád“.
Přestavení mohou navštívit i maminky s dětmi na mateřské dovolené.
Vstupné 30,- Kč

pátek 19. 5. – 17 hodin, KKS
SOUBOROVÝ KONCERT ZUŠ

Na souborovém koncertě ZUŠ V. Nováka se představí žáci všech vyučovacích oborů – hudebního, tanečního, výtvarného i dramatického. Přijďte posoudit výsledky jejich celoroční práce.
Vstupné dobrovolné

sobota 22. 5. – od 9 do 12 hodin, Palackého náměstí
MÁJOVÝ JARMARK

Tradiční Májový jarmark proběhne opět ve znamení jarmarečního veselí, pouťových
atrakcí, ruchu u prodejních stánků a s tóny dechové hudby. V kulturním programu se
představí Dechový soubor ZUŠ V. Nováka Skuteč a Dechový soubor ZUŠ J. N. Filcíka
Chrast. Těšit se můžete na doprovodné vystoupení mažoretek TJ Sokol Chrudim. K dobré
náladě jistě přispěje i voňavé, chutné i pěnivé občerstvení u stánku místní rybářské
organizace.
Vstupné zdarma

Připravujeme na červen:
2. 6.
5. 6.
11. a 12. 6.
15. 6.

Představení Divadla DRAK pro ZŠ
Dětský den na koupališti
Roztančené střevíčky a cena TKG Hlinsko
Ať žije královna – divadelní představení

POZVÁNKA DO DIVADLA

/tvrtek 6. kv#tna 15:00 – prMvod m-stem, p.i kterém zahraje
Dechový orchestr ZUŠ Skute"

Hráči

Záv#re"ný souborový koncert

Nikolaj Vasiljevič Gogol

pátek 21. kv#tna 2010 17:00 v KKS Skute"

Sv#t, v n#mž se všechno to/í kolem karet a kde je falešný hrá/ obrán
ješt# v#tšími podvodníky, vykresluje ve své nesmrtelné a stále vd#/né
komedii Hrá/i Nikolaj Vasiljevi/ Gogol.
A" se to zdá neuv-.itelné, napsal Nikolaj Vasiljevi" Gogol pouze t.i divadelní hry. Všechny t.i jsou komedie a sta"ily k tomu, aby si jejich autor
získal trvalé místo na pomyslném nebi sv-tové dramatiky. Ve srovnání s
Revizorem a Ženitbou nejsou Hrá"i u nás ani ve sv-t- uvád-ni tak "asto,
neznamená to ovšem, že by snad byli hrou mén- kvalitní. Precizní, p.ekvapivou stavbou a mistrn- vedenými dialogy si Gogol vydobyl místo mezi
p.edními sv-tovými dramatiky.
D-j se odehrává v atraktivním prost.edí falešných karetních hrá"M, jejichž NlozoNe je jednozna"ná: „ bystrý vtip, jasný rozum a hlavn- žádné
ohledy.“ Z drobných karetních trikM, pitek a klábosení se pomalu rozvíjí
p.íb-h velkého podvodu s mnoha zvraty. Tragedie se stává komedií, hra
podvodM je stále spletit-jší a nakonec ústí v p.ekvapivou pointu. Hra, kterou
nastudovalo v režii Petra Svojtky Divadlo Rokoko, vytvá.í .adu velkých
hereckých p.íležitostí. Icharev ve vynikajícím podání Michala Dlouhého je
suverénem, kterému se život doslova prom-nil ve hru a naopak. Na tom, že
inscenace neztrácí vnit.ní dynamiku a nap-tí, však mají zásluhu všichni interpreti. Hrá"i získali cenu odborné poroty na GRAND
Festivalu smíchu.
Hrá/e uvede Kulturní klub Skute/
v rámci jarního abonentního divadelního
cyklu ve stGedu 12. kv#tna od 19 hodin.
Volné vstupenky v cen# 180,- K/ jsou
v prodeji na odboru kultury.
/bal/

Májový jarmark
sobota 22. kv#tna 9:00, vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Skute"
a Dechový orchestr ZUŠ Chrast u Chrudimi

Záv#re"ný koncert v Prose"i
stGeda 26. kv#tna 17:00 v Evangelickém kostele v PROSExI
born- a d-ti i sebe dokážeme stále
opakovan- zfamfrnit rMznými metodami. Dobrá p.íprava d-lá divy!!!
Nám, velkým, ud-lalo nejv-tší
radost kouzlení s portréty ú"astníkM. Nafotili jsme si p.edem všechny
ú"astníky a p.ipravili jejich portréty z pravých a levých obli"ejových
polovic. Jsou rozdílné, známá v-c.
Také tato p.ipravenost nám umožnila vyrobit pam-tní karti"ku z jedné strany jako koláž všech ú"astníkM v"etn- Andersena.
Doufejme, že se nám letos poda.í
ješt- jednoho „Andersena“ prožít,
a když ne, tak p.íští rok na konci
b.ezna znovu nashledanou.
Pod#kování
Akce se povedla a rádi d-ku-

jeme všem, kte.í nám bezúplatnv-novali svMj "as, své prost.edky,
své produkty – prost- moc nám
pomohli, aby to celé no"ní tajuplné
hemžení dob.e dopadlo. Tedy d-kujeme: Peka.ství Borová, panu
Jaroslavu Štrofovi a Lence Štrofové, našim tradi"ním dárcMm výborného chleba a pe"iv, panu u"iteli
Št-pánu Doležalovi ZŠ Smetanova
Skute"– motoru celé akce a našemu
stálému p.íznivci Janu F. Teisterovi
za poutavé vypráv-ní a vMbec za
to, že tu s námi byl. A dík pat.í také
sedmi pomocníkMm z deváté t.ídy
ZŠ Smetanova – Davidovi, Šárce,
dv-ma Nikolám, Honzovi, Markovi, Ji.ímu.
MK Skute/

