
do 13. 1. 2019, městské muzeum

PAVEL MATUŠKA – USMÍVÁNÍ
Po devíti letech se do skutečského muzea vrací 
laskavý, trefný a velkoformátový humor Pavla 
Matušky. Nová kolekce jeho kreslených vtipů 
přinese vítané osvěžení našim unaveným du-
ším. 
 Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

sobota 1. 12. – 18 hodin,
Palackého náměstí

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Přijďte se vánočně naladit při programu sku-
tečských škol a pěveckých sborů. Součástí 
akce bude již od 16 hodin také malý vánoční 
jarmark.

úterý 4.12. – 18 hodin, KKS

SOUBOROVÝ KONCERT ZUŠ
Na koncertě vystoupí smyčcový a dechový or-
chestr, školní kapela a dechové sexteto. Před-
staví se i žáci tanečního oboru a žáci výtvarné-
ho oboru se budou prezentovat svými výrobky 
na prodejní výstavě.
 Vstupné dobrovolné

čtvrtek 6. 12. – 18 hodin,
městské muzeum

TŘI ROKY V SAÚDSKÉ ARÁBII
S biologem a cestovatelem Lukášem Synkem 
se přeneseme za mediální obraz kontroverz-
ního pouštního království. Uvidíme dunové 
pouště, skalní města, starobylé vesnice, pev-
nosti, monumentální nabatejské hrobky i ko-
rálové útesy.
 Vstupné: 50 Kč dospělí, 25 Kč děti do 15 let

sobota 8.12. – 14 hodin, KKS

PRODLOUŽENÁ LEKCE TANEČNÍCH
Letošní taneční kurzy jdou do svého finále. 
Přijďte se podívat, jak to mladým tanečníkům 
tančí i s jejich rodiči při sólu pro garde.
 Vstupné 50 Kč

úterý 11. 12. – 19 hodin, KKS

VÁNOČNÍ KONCERT PS RUBEŠ
Tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Ru-
beš doplní také dětský pěvecký sbor Cantan-
do. Zazní v něm duchovní, adventní a vánoční 
skladby.
 Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 80 Kč

středa 12. 12. – 9.40 hodin, KKS

JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL
Veselá, poučná i malinko strašidelná pohádka 
pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy 
je přístupná i maminkám s dětmi od 4 let.
 Vstupné 50 Kč

středa 12. 12. – 17 hodin, KKS

ČERTOVINY
Česká filmová pohádka Zdeňka Trošky vyprá-
ví příběh dvou nešikovných čertů Popeláka a 
Uheláka, kteří se snaží dostat hříšné duše do 
pekla, což v případě těchto trumberů působí 
úsměvně.
 Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 70 Kč

středa 12. 12. – 18 hodin,
městské muzeum

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
Vystoupí žáci hudebního oboru.

čtvrtek 13. 12. – 19 hodin, KKS

DRAHÁ MATHILDA
Mathilda, šarmantní francouzská dáma, a její 
dcera Chloé, učitelka jazyků, žijí v pařížském 
bytě s výhledem na Lucemburské zahrady. Je-
jich život se změní v okamžiku, kdy do jejich 
uzavřeného vesmíru vstoupí Američan Mathias 
Gold, kterému otec odkázal jedinou věc: právě 
tento luxusní byt v Paříži.
 Vstupné 300 Kč

sobota 15. 12. – 19 hodin, KKS

ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK TANEČNÍCH
Taneční kurz bude zakončen slavnostním Vě-
nečkem s hudební produkcí skupiny Chorus. 
Mladí tanečníci ukáží vše, co se od září na ta-
nečním parketu naučili.
 Vstupné 100 Kč

úterý 18. 12. – 19 hodin, KKS

ADVENTNÍ SWINGOVÝ KONCERT
Adventní koncert spojí dvě velká jména swin-
gového žánru. PIRATE SWING Band a Jiří Ševčík 
si jako hosta přizvali Felixe Slováčka, aby pub-
liku zpříjemnili vánoční čas svými swingovými 
verzemi známých hitů.
 Vstupné 350 Kč

středa 19. 12. – 16 hodin, KKS

ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ KOMENSKÉHO
Vystoupení jednotlivých tříd s pohádkovou te-
matikou.

čtvrtek 20. 12. – 10 hodin, KKS

VÁNOČNÍ AKADEMIE GSŘMR
Vystoupení žáků jednotlivých tříd gymnázia, 
divadelní představení České nebe, pásmo ko-
led a možnost potěšit své blízké drobnými dár-
ky z žákovských dílen.

neděle 23. 12. – 15.30,
Palackého náměstí

ŽIVÝ BETLÉM
Příběh starý 2000 let opět ožívá díky skautkám 
a skautům. Během představení bude k dostání 
také betlémské světlo. Výtěžek celé akce bude 
věnován na SOS dětské vesničky.

 5. 1.  Tříkrálový ples
 17. 1.   Přednáška: Karibik – jachtou po Návětr-

ných ostrovech
 18. 1.  Myslivecký ples
 25. 1.  8. ples SMT Skuteč
 28. 1.  Můj nejlepší kamarád
 29. 1.   Přednáška: Jižní Etiopie ve stínu sopeč-

ných hrozeb
 29. 1.   Výstava: Česká geologická služba v zahraničíS
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
PROSINEC 2018

Připravujeme na leden 2019


