
 

 

Č E R V E N E C – S R P E N 2 0 2 0 
PROGRAMOVÁ NABÍDKA 

 
 
středa 1. července – pátek 4. září 21:00 hodin 
park za Roškotovým divadlem 
LETNÍ PROMÍTÁNÍ 
Každou středu a pátek v průběhu letních prázdnin promítáme pod širým nebem. 
V případě nepříznivého počasí bude projekce přesunuta do Roškotova divadla. 
Občerstvení zajištěno. 
vstupné 70 Kč 
 
 

sobota 11. července 
park za Roškotovým divadlem 
RODINNÝ VÍKEND 
10:30 hodin – O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH, Loutkové divadlo Kozlík 
13:00 hodin – SOPOTNICKÁ DECHOVKA 
15:00 hodin – DIVOKÝ ZÁPAD A INDIÁNI 
18:30 hodin – PUNKVA, podorlický lehkopunkrock 
20:00 hodin – MORYBUNDUS BAND, rock-blues 
21:30 hodin – MIAGRA, alternative-grunge 
… a mnoho dalších doprovodných programů včetně občerstvení 
vstupné dobrovolné 
 

 

čtvrtek 6. srpna 19:30 hodin 
Kulturní dům  
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
Zahájení 22. ročníku tradiční výstavy děl autorů tvořících nejrůznějšími 
technikami. Výstava potrvá do 6. září 2020. 
vstupné dobrovolné 
 
 



sobota 8. srpna 
park za Roškotovým divadlem 
RODINNÝ VÍKEND 
Program pro celou rodinu včetně občerstvení. 
vstupné dobrovolné 
 

 

neděle 30. srpna 10:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
MICHALOVI MAZLÍČCI 
„Michale, když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na 
to, že už jsi dospělý!” 
Michal si občas myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho „plyšáci”, 
největší mazlíčci, ho ale v představení přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě 
nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. 
Michal v Mazlíčcích představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti 
prostřednictvím tohoto představení cestují v prostoru i čase. Během představení 
se s Michalem přenesou na klidné a prosluněné místo v pralese v Africe, kde 
potkají představitele těch nejvyšších, nejodvážnějších i nejroztomilejších 
exotických zvířecích přátel. Pak už ale rychle zase zpátky v čase do Michalova 
dětství a jeho dětského pokojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení plyšáci… 
a hlavně spousta vzpomínek do kterých se vrátí spolu s dětmi v sále… Nemůže 
chybět zábava, soutěže ani překvapení…? Víte, koho má Michal opravdu moc 
rád, je jeho Miláček a vy ho dobře znáte? Napovíme Vám, že má žlutou barvu, 
těšíte se…? 
V představení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené plyšáky, do kterých se 
zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče. 
Přijďte si hrát! Přijďte se bavit a smát! 
délka představení: 1:00 hod. 
představení pro děti, přeložené z 17.5.2020 
vstupné 170 Kč 
 
 

Připravujeme na září 2020: Výstava výtvarného umění, Černobyl – spící peklo 
(cestopisná přednáška), -123min. (koncert), Drahá legrace – Agentura Harlekýn 
(divadelní představení), Neal Black & The Healers (koncert), Lenka Nová & Petr 
Malásek (koncert), James Harries (koncert), Krajská přehlídka scénického tance 
mládeže a dospělých, Příběhy krajanů z Banátu (cestopisná přednáška), Housle – 
Divadlo Ungelt (divadelní představení), Slavnostní večer s udílením cen města. 
 
Předprodej: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465 514 271 
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