
do 10. 6.,
městské muzeum

MUZEJNÍ NEJ
Obsahově pestrá výstava vynese z  přítmí de-
pozitáře nejrůznější věci – nejmenší, největší 
a jiná nej, dále předměty speciální, všední, ale 
také unikátní a  nejrůznější podivnosti. Zkrát-
ka uvidíte, co všechno lze najít ve skutečském 
muzeu.
 Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

do 10. 6.,
městské muzeum

OHLASY LIDICKÉ TRAGÉDIE
VE SVĚTĚ
POPULAČNÍ POLITIKA
A NACIONÁLNÍ SOCIALISMUS
V PROTEKTORÁTU ČECHY
A MORAVA
Dvě putovní panelové výstavy zapůjčené z lidic-
kého památníku připomínají události spojené 
s druhou světovou válkou. 
 Vstupné zdarma

sobota 2. 6. – 13 hodin,
koupaliště

DĚTSKÝ DEN NA KOUPALIŠTI
Oslava dne dětí proběhne v rámci zahájení sezó-
ny na letním koupališti. Pro děti jsou připraveny 
soutěže o sladké odměny.
 Vstupné zdarma

čtvrtek 7. 6. – 19 hodin,
KKS

DONAHA!
Světově proslulý muzikál o  partě ocelářů, kteří 
jednoho dne přijdou o práci. Nejde jim jen o to, 
jak uživí svoje rodiny, ale také o vlastní důstojnost 
a  zbytky sebeúcty. „Komedii o  pánském striptý-
zu“ přiváží Městské divadlo Kladno.
 VYPRODÁNO

čtvrtek 14. 6. – 21 hodin,
tréninkové hřiště u koupaliště

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Kino na  kolečkách uvede na  tréninkovém hřišti 
(u  koupaliště) dobrodružnou komedii Jumanji: 
Vítejte v džungli. Začátek promítání začne po se-
tmění – cca 21.50. 
 Vstupné 80 Kč

19. 6. – 2. 9.,
městské muzeum

BLANKA DRTINOVÁ – OBRAZY
JIŘÍ KŘIKLAVA – KERAMIKA
Výstava obrazů Blanky Drtinové nabídne pře-
devším květinová a  různá další zátiší. Doplněna 
bude keramikou Jiřího Křiklavy, který v muzeu již 
vystavoval své obrazy a  fotografie. Výstavu mů-
žete zhlédnout v malé galerii v Památníku V. No-
váka denně od 9 – 12 a od 13 – 17 hodin.
 Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

26. 6. – 2. 9.,
městské muzeum

GUSTAV PORŠ
U  příležitosti výročí 130 let od  narození akade-
mického malíře Gustava Porše se v muzeu usku-
teční výstava obrazů této významné skutečské 
osobnosti. Při vernisáži od  18 hodin promluví 
kunsthistorik Pavel Šmidrkal a Ing. Otakar Kapič-
ka představí první monografii věnovanou Gusta-
vu Poršovi. V  kulturním programu vystoupí žáci 
ZUŠ V. Nováka Skuteč. 
 Vstupné na vernisáž je zdarma 

25. 7. Letní kino: Dvě nevěsty a jedna svatba
18. 8. Posvícenský jarmark
18. 8. Řemeslná sobotaS
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Připravujeme na červenec a srpen


