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pondělí 9. března 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
4TET – koncertní verze V. 
Zbrusu nová koncertní verze V.  
Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými 
výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET – David Uličník, Jiří Korn, Jiří Škorpík, 
Dušan Kollár. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. Verze 
V., kterou připravil se 4TETem stejný tým, jako verze předešlé, je scénicky a 
obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, precizní, a 
přitom osobitý projev vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou 
dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. 
Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana 
Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka 
i temperamentní herecké až „taneční” výkony některých aktérů na jevišti. To vše 
rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané 
koncerty s neopakovatelnou atmosférou. 
vstupné 630 Kč, přesunutý koncert z 27.1.2020 
 
 

sobota 14. března 15:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
ČERT A KÁČA 
DAP – Divadelní agentura Praha 

Káča v naší pohádce je mladé, energické děvče, které slouží u panovačné a 
sobecké kněžny. S ovčákem Jirkou se mají rádi a chtějí se vzít, ale k tomu 
potřebují povolení od kněžny. Ta jim ho nechce dát, protože závidí Káče její mládí 
a lásku a vymýšlí nejrůznější záminky, aby ji mohla trápit a sekýrovat. Ví, že Káča 
moc ráda tancuje a celý rok se těší na posvícenskou tancovačku. Schválně ji v ten 
den zavalí prací, aby jí pokazila radost a znemožnila jít k muzice. Rozhněvaná 



Káča poví kněžně od plic, co si o ní myslí a ta ji v záchvatu zlosti vyhodí ze služby. 
Rozvážnější Jirka přemlouvá Káču, aby šli společně za kněžnou a odprosili ji. To 
svéhlavá Káča odmítne a pohádá se s Jirkou. Na tancovačku nechce jít sama a se 
svým trápením se svěří neznámému pocestnému, který jí slíbí, že když půjde 
s ním, domluví ji u Nejvyššího pána audienci a ten kněžně nařídí povolení k 
svatbě vydat. Kdo je onen pocestný a kam Káču odnáší, je asi všem jasné. 
Jak si naše Káča poradí s čertem? Jakou roli sehraje v našem příběhu Jirka, 
odhodlaný se postavit za svoji Káču a jak to dopadne s vytouženou svatbou? To 
se dozvíte v našem představení.  
délka představení: 1:00 hod. 
pohádka pro děti 
vstupné 70 Kč 
 
 

17. a 18. března 9:00 hodin 
Kulturní dům        
DĚTSKÁ SCÉNA 2020  
Oblastní přehlídka dětských recitátorů. 
 
 

středa 18. března 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
NORA (DOMEČEK PRO PANENKY) 
Henrik Ibsen  
Divadlo pod Palmovkou Praha 

Manželství Nory a Torvalda Helmerových se zdá být vzorově šťastné. On dělá 
kariéru a ona je tou nejroztomilejší oddanou manželkou, jakou si ctižádostivý 
muž může přát. Leč v nedávné minulosti se Nora v zájmu svého manžela 
dopustila drobného podvodu. A teď je v pasti vyděrače… Slavná Ibsenova hra, 
která byla ve své době naprosto skandální, je dnes kupodivu stále aktuální. 
Závěrečné rozhodnutí ženy Nory působilo tehdy nemravně emancipovaně a 
autorův ironický nadhled se v současnosti týká nejen tohoto rozhodnutí, ale už i 
samotné panenky Nory.  
Jan Nebeský získal za režii Nory ocenění Divadelních novin 2016/2017. Tereza 
Dočkalová získala Cenu Thálie 2017 za mimořádný jevištní výkon. 
Režie: Jan Nebeský 
Hrají: Jan Teplý, Tereza Dočkalová, Jan Hušek, Kateřina Holánová, Radek Valenta, 
Hana Seidlová 
délka představení: 2:20 hod. 
divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem 
představení u pokladny divadla  



vstupné 410 Kč 
 
 

čtvrtek 19. března 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
-123MIN. 
Síla kapely spočívá především v živých energických koncertech, které jsou z velké 
části tvořeny improvizací. Propojují žánry jako soul, groove, jazz, blues, funky či 
world music. A protože, jak sami říkají, nejsou porostlí mechem, jsou otevřeni i 
vlivům současné hudby. 
Po koncertním návratu v předloňském a loňském roce si „Minuty“, jejichž 
hráčské umění hraničí s genialitou, vytyčili jasné cíle: získat ke svým stávajícím 
fanouškům i publikum, které je nezažilo, oslovovat svojí hudbou co nejpestřejší 
spektrum posluchačů, navázat na své úspěchy v Evropě, a především šířit svým 
uměním radost. 
-123min. předtím působili v letech 1996 – 2009, vydali pět alb a obdrželi cenu 
Anděl za Objev roku v roce 1999. Hráli na předních českých festivalech, 
vyprodávali kluby u nás i na Slovensku. Jako jedna z mála tuzemských kapel slavili 
úspěchy také v zahraničí, kde odehráli kolem dvou set koncertů v klubech a na 
festivalech (Holandsko, Polsko, Francie, USA nebo Anglie…). Na to vše teď 
„Minuty“ hodlají znovu navázat! 
Zdeněk Bína – zpěv, kytara 
Fredrik Janáček – basa 
Dano Šoltis – bicí 
předplatné hudební sezóny, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před 
začátkem představení u pokladny  
vstupné 320 Kč 
 
 

středa 25. března 20:00 hodin 
Divadelní klub 
PETR NOVÁK FOREVER 
Recitál k nedožitým 75. narozeninám rytíře českého bigbítu. Koncert složený z 
největších hitů Petra Nováka, které zazní v netradičních aranžích v podání 
kvintetu Petr Novák Forever. Tento komorní recitál obsahuje všechny největší 
hity Petra Nováka – jako Hvězdičko blýskavá, Co je to láska, Povídej, Náhrobní 
kámen a mnohé další. 
Jiří Bláha – klávesy 
Luboš Muchna – akustická kytara 
Vít Bunda – akordeon 
Jiří Svatoš – rytmické nástroje 



Tereza Pulcová – klarinet, příčná flétna, saxofon 
klubový koncert  
vstupné 190 Kč 
 
 

čtvrtek 26. března 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
EXPEDICE BORNEO 
Kateřina & Miloš Motani  

V pásmu se podíváme do hadí jeskyně, na podivný festival, kde provádí piercing 
jehlami i meči. Uvidíme mešity, indické a čínské jeskynní chrámy, opičí kopec, 
rybářskou vesnici, starou fabriku na dřevěné uhlí, jedovaté ryby fugu. Uchvátí 
nás prales, obrovský květ raflézie, létající veverky, létající lemuři a žáby, medvědi, 
orangutani, nosaté opice kahau, okatý nártoun, lori, jedovatí hadi a ryby žijící na 
suchu. Najdeme malé slony bornejské, ulovíme krokodýla. Jeskyně Gomatong je 
plná švábů, stonožek, netopýrů a vlaštovek. Setkáme se s lovci lebek, pralesními 
lidmi a mořskými cikány. Zaposloucháme se do bubnů pralesa. Uvidíme bujaré 
tradiční tance. 
cestovatelská přednáška  
vstupné 100 Kč 
 
 

neděle 29. března 14:00 hodin 
Kulturní dům 
MÁŠA A MEDVĚD 
Dobrá zpráva pro nadšence světového fenoménu Máša a Medvěd. V rámci tour 
2020 totiž zavítají i do našeho města. Skvělý a zábavný animační program plný 
soutěží, doplněný o taneční workshopy a živý zpěv Vás zcela jistě zaujme. Co Vás 
ale jistě potěší, je setkání s opravdovými hrdiny Máša a Medvěd, kteří jsou jediní 
v ČR a SK. Legendární dvojici doplní i 2 energičtí animátoři, kteří se postarají o 
Vaši zábavu. Vezeme Vám také malé dárečky, velkou soutěžní hrací plochu s TV 
koutkem a foto zónou. Tak určitě přijďte! 
vstupné 150 Kč 
 
 

pondělí 30. března 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
ČTYŘI DOHODY 
Don Miguel Ruiz  

Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které 
připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody založené na 



staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle 
proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. 
Anotace: nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nevytvářejte si žádné 
domněnky, dělejte vše, jak nejlépe dovedete. 
Hra je zpracována velmi odlehčeně, promítne se v nadsázce, volně zpracovaná, 
improvizujeme. 
V hlavní roli tohoto divadelního představení je Jaroslav Dušek. 
Spoluúčinkují: Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek, světelný design Viktor Zborník, 
zvuk Martin Dušek.  
vstupné 390 Kč 
 
 

úterý 31. března 9:00 – 17:00 hodin 
Kulturní dům 
VELIKONOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK 
 
 

úterý 31. března 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
PÁTÁ DOHODA 
Don Miguel Ruiz  

Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás 
k našemu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které změnily 
životy milionům lidí po   celém světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme 
obdarovat: svobodu být sám sebou. 
V hlavní roli tohoto divadelního představení je Jaroslav Dušek. 
Spoluúčinkují: Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek, světelný design Viktor Zborník, 
zvuk Martin Dušek.  
vstupné 390 Kč 
 
 
Připravujeme na duben 2020: Krajská přehlídka dětských skupin scénického 
tance, The Chilkats (koncert), Černobyl (cestopisná přednáška), Rock’n’Roll band 
Marcela Woodmana (koncert), Pohádky ze staré knihy (pohádka pro děti), 
Tančíme pro radost, Český komorní orchestr (zahajovací koncert KHS), Krajská 
přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Mlýny – Sklep Praha (divadelní 
představení). 
 
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 


