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PROGRAMOVÁ NABÍDKA 

 
 

středa 5. února 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
LADISLAV ZIBURA – UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII 
Poutník, spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav se v únoru vrací do Roškotova 
divadla s novými příběhy. Tentokrát se vydáme za krásnou krajinou, sovětskou 
nostalgií a pohostinnými lidmi Kavkazu. Přijďte, bude legrace! 
délka představení: 2:00 hod. 
cestovatelská projekce / stand-up 
vstupné 170 Kč 
 
 

sobota 8. února 15:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
CARLO COLLODI: PINOCCHIO 
ArtWay Theatre Praha 

Dovádivá činoherní pohádka s neobyčejným hrdinou – dřevěným panáčkem s 
dlouhým nosem. Panáček, kterého vyřezal Geppetto z polínka a pojmenoval ho 
Pinocchio, ožil a podstoupil neuvěřitelná dobrodružství, z nichž mnohdy vyvázl 
jen taktak. Dostal se do loutkového divadla, mezi loupežníky, k víle Modrovlásce, 
do země Tramtárie, a dokonce i do žralokova žaludku. Svého tatínka se takovým 
putováním dost natrápil, ale nakonec ho velmi překvapil. 
délka představení: 1:00 hod. 
pohádka pro děti 
vstupné 70 Kč 
 
 

pondělí 17. února 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
IRSKÁ TANEČNÍ SHOW – RYTMUS V SRDCI 



Taneční soubor Merlin působí na slovenské taneční scéně od roku 1994. 
Zaměřuje se především na irské tance a stepové show. 
Po několikaleté přestávce přichází s novým programem Rytmus v srdci. Přináší to 
nejlepší ze současného moderního irského tance v romantickém renesančním 
příběhu o boji dobra a zla. Dynamická taneční show nadchne milovníky tance 
poutavým příběhem, taneční virtuozitou, strhujícím rytmem a působivou 
výpravou. 
délka představení: 1:15 hod. 
předplatné hudební sezóny, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před 
začátkem představení u pokladny  
vstupné 340 Kč 
 
 

středa 19. února 9:00 hodin 
Kulturní dům        
WOLKRŮV PROSTĚJOV 2020  
Oblastní přehlídka sólových recitátorů. 
 
 

středa 26. února 20:00 hodin 
Divadelní klub 
IVAN HLAS TRIO 
Ivan Hlas (10.5.1954) skladatel, zpěvák, kytarista. 
Proslavil se především písněmi k filmu Šakalí léta, za něž v roce 1993 obdržel 
Českého lva za nejlepší hudbu. Je držitelem dvou cen Akademie populární hudby 
a autorem řady hitů, z nichž mnohé doslova zlidověly, jako například Malagelo, 
Karlín, Aranka umí hula hop, Miláčku, vrať se. 
Vyrůstal v pražské čtvrti Hanspaulka, líhni proslulých dejvických kapel. Vyučil se 
knihkupcem a tuto práci nějakou dobu skutečně dělal. Poté vystřídal mnoho 
dalších zaměstnání, pracoval jako topič, dělník, pošťák, zelinář, kulisák a další. V 
roce 1968 založil školní skupinu The Mice a v roce 1971 společně s Janem 
Velebou Žízeň. Později založil a vedl skupiny Navi Papaya, Ivan Hlas a Nahlas. Hrál 
i s kapelou Yo Yo Band nebo Ondřejem Hejmou. Od roku 2004 vystupuje s 
excelentními muzikanty – kytaristou Norbim Kovácsem a violoncellistou 
Jaroslavem Olinem Nejezchlebou v Triu Ivana Hlase. Zatím jejich posledním 
počinem je CD Krásnej dar (2016). 
Jaroslav „Olin” Nejezchleba – violoncello 
Narodil se 10. ledna 1960 v Kyjově. Vystudoval hru na violoncello na brněnské 
Státní konzervatoři. V době studií hrával s cimbálovou muzikou Písečan. V roce 
1981 odešel do Prahy, kde nastoupil na post baskytaristy ve skupině Marsyas. 
Odtud přešel k Vladimíru Mišíkovi do Etc…, kde zůstal 18 let do roku 2003. S 



Vladimírem Mišíkem v té době hrával ve volném akustickém sdružení 
Čunderground, s Petrem Kalandrou v jeho Blues Session, a spolupracoval s celou 
řadou dalších hudebních osobností (namátkou Čechomor, Vlasta Redl, Petr 
Skoumal, Jan Burian, Michal Prokop, Nerez, Jiří Bílý, Anna K., Radůza, Vlasta 
Třešňák a další). 
V současné době hraje v Triu Ivana Hlase, je frontmanem obnovených Blues 
Session, své moravské kořeny zúročil ve skupině Njorek a občas hostuje s Etc… 
Jeho hudební kariéru mapuje výběrové 2CD „25 let v tom…”, které v roce 2008 
vydalo Indies Happy Trail. V lednu 2010 vydává label 100PROmotion Olinovo 
první studiové CD s názvem „Noční lov” a v roce 2018 album „Nečekaná 
návštěva”. 
Norbi Kovács – kytara, zpěv 
Narodil se v roce 1968 v Šale na Slovensku, ale v jeho žilách koluje maďarská 
krev. Do Prahy se přestěhoval v roce 1992 a od té doby hrál s různými kapelami 
a řadou interpretů, především s písničkářkou Radůzou, Petrem Skoumalem či 
Máriem Bihárim. V současnosti je členem skupin Ivan Hlas Trio a Lokomotiva. 
Kromě toho se věnuje i hudbě filmové (například hudba k filmu U mě dobrý). V 
roce 2013 vydal sólové instrumentální album Takžetak, které vychází z klasických 
kytaristických forem, jako je ragtime, folk, trocha blues, patrné jsou i stopy gypsy 
jazzu či flamenka. V roce 2018 si pak nadělil ke svým padesátým narozeninám 
album „13:31”. Norbi Kovács je nejen fenomenálním kytaristou, ale také 
výborným fotografem a má za sebou již několik úspěšných výstav. 
klubový koncert  
vstupné 250 Kč 
 
 

pátek 28. února 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
OTEC 
Florian Zeller  
Divadlo Rokoko Praha 

Dojemná a současně vtipná tragikomedie o jednom smutném fenoménu naší 
doby ‒ Alzheimerově chorobě. 
Hra je psaná z pohledu muže, jenž je tímto neduhem postižen. Jednotlivé scény 
se vzájemně popírají, postavy mají více podob a příběh se skládá nepřímo, skoro 
až detektivně. 
Režie: Petr Svojtka 
Hrají: Jan Vlasák, Veronika Gajerová, Aleš Procházka/Jiří Štrébl, Tereza Vítů/Nina 
Horáková, Zdeněk Vencl, Lenka Zbranková 
délka představení: 2:00 hod. 



divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem 
představení u pokladny divadla  
vstupné 390 Kč   
 
 
Připravujeme na březen 2020: 4TET (koncert), Čert a Káča (pohádka pro děti), 
Dětská scéna – oblastní přehlídka dětských recitátorů, Nora (Domeček pro 
panenky – Divadlo Pod Palmovkou Praha (divadelní představení), -123min. 
(koncert), Petr Novák Forever (koncert), Expedice Borneo (cestopisná 
přednáška), Máša a Medvěd (zábavný pořad pro děti), Čtyři dohody (Jaroslav 
Dušek), Velikonoční jarmark, Pátá dohoda (Jaroslav Dušek). 
 
Předprodej: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465 514 271 
                    KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí 
                    Rezervační a prodejní systém on-line na www.klubcentrum.cz 
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, tel.: 735 746 521  
                     info@klubcentrum.cz 
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