
 

 

Z Á Ř Í   2 0 2 0 
PROGRAMOVÁ NABÍDKA 

 
 

do neděle 6. září 
Kulturní dům 
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
22. ročník tradiční výstavy děl autorů tvořících nejrůznějšími technikami. 
vstupné dobrovolné 

 
 

úterý 1. září 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
ČERNOBYL – SPÍCÍ PEKLO 
Tomáš Kubeš  

Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, nic není jako dříve. 
S následky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. Jak to vše 
proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy 
lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu 
jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se do města duchů Pripjať, 
ale i do okolí poznat, jak vypadá místo po více jak 33 letech od havárie. 
cestovatelská přednáška, přeložena z 15.4.2020  
vstupné 90 Kč 
 
 

pátek 4. září 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 2019/2020, zbývající vstupenky v předprodeji a 
hodinu před začátkem představení u pokladny, přeložený koncert z 19.3.2020  
vstupné 320 Kč 
 
 

sobota 12. září 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
DRAHÁ LEGRACE 
Francis Veber  
Agentura Harlekýn Praha 

Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi myslí, že je máte. 
Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný a doma ani v bance nemá 
ani korunu. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na sebe 
daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, kdo něco skrývá, je zajímavý a když jde o 
peníze, je ještě zajímavější“ se kolem něho strhne série neuvěřitelných situací. 
Najednou se o něho začnou zajímat úplně všichni, dokonce se stane 
neodolatelným pro ženy! A ještě je tu pohádkově bohatý kmotr Jonville, kterému 
Pignon hlídá byt. Kuriózní akce nakonec přinese nečekané plody. 
Režie: Petr Kracik 
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, Martin 
Zahálka, Jan Čenský / Jan Šťastný, Eva Čížkovská, Barbora Šťastná Petrová, 
Ladislav Županič / Miloslav Mejzlík 
délka představení: 2:00 hod včetně přestávky. 
divadelní předplatné podzimní sezóny, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu 
před začátkem představení u pokladny divadla 
vstupné 370 Kč 
 
 

úterý 15. září 19:30 hodin 



Roškotovo divadlo 
LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK 
Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem Lenka Nová, která se v 
posledních letech nejvíce prezentovala na koncertech s Michalem Horáčkem, 
navázala spolupráci s klavíristou a skladatelem Petrem Maláskem. Hudební 
spojení těchto dvou osobností hned po prvních koncertech zaznamenalo velkou 
pozornost a nadšení publika. V písních, které Lenka prezentuje svým velmi 
osobitým pojetím, se prolínají příběhy ženy, která vedle krásného hlasu, 
profesionality a noblesy na podiu zůstává duší a srdcem především obyčejnou 
holkou, která prožívá životní radosti a strasti všedních dnů a nepřestává věřit v 
lásku a životní naplnění. Vynikající Petr Malásek pak velmi zkušeně a instinktivně 
doprovází na klavír jednotlivé písně. V sálech vzniká neopakovatelná atmosféra 
srovnatelná s koncerty, kdy Petr spolupracoval na jednom podiu s Hanou 
Hegerovou. 
předplatné hudební sezóny podzim 2020, zbývající vstupenky v předprodeji a 
hodinu před začátkem představení u pokladny  
vstupné 340 Kč 
 
 

pondělí 21. září 20:00 hodin 
Divadelní klub 
JAMES HARRIES 
James Harries zahraje poprvé v Ústí nad Orlicí! Britský zpěvák a kytarista přijede 
představit aktuální album Superstition. 
„Záměrně jsem chtěl bohaté aranžmá a v tom je producent Viliam Béreš mistr. 
Nová deska je zvukově trochu odlišná od toho, co jsem dělal doteď. Nazval bych 
to písničkářskou pop music. Možná s přídavkem gospelu, soulu a blues, aby to 
bylo barevné,“ říká o zvuku desky James. 
James Harries si stále drží svou linii písničkáře se strhujícím živým projevem. Jeho 
koncerty jsou jedinečným zážitkem plným emocí. Ať už jsou jeho silné melodie 
melancholické nebo plné hravosti a euforie, vždy má naléhavost Harriesova 
hlasu pořádnou dávku charismatu. James nepostrádá energii mladíka ani lyrické 
vyjadřování básníka. Pobíhá po pódiu, srší vtipem, vypráví historky, které se 
člověku dostanou pod kůži a umí natlačit slzy do očí nebo vás rozesmát. 
klubový koncert 
vstupné 210 Kč 
 
 

úterý 22. září 13:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH 



vstupné 50 Kč 

 
 

pátek 25. září 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
HOUSLE 
Dan McCormick  
Divadlo Ungelt Praha 

Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale 
může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném 
příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu 
charakterů. 
Režie: Ladislav Smoček 
Hrají: Milan Hein, Jiří Langmajer a Pavel Liška 
délka představení: 2:00 hod. 
Evropská premiéra, divadelní předplatné jarní sezóny, zbývající vstupenky 
v předprodeji a hodinu před začátkem představení u pokladny divadla, náhradní 
představení za Nora – Divadlo pod Palmovkou z 18.3.2020   
vstupné 490 Kč 
 
 

sobota 26. září 15:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
O SMOLÍČKOVI 
Divadlo KK 

Veselá pohádka Vlastimila Pešky, na známé motivy, pro děti předškolního a 
mladšího školního věku, oficiálně premiérovaná na slavné lodi bratří Formanů v 
Praze na Vltavě. Písničky na slova autora složil hudební skladatel Richard Mlynář, 
autorkou mimořádně zdařilé výpravy a loutek je známá výtvarnice Dana Zimová. 
pohádka pro děti 
vstupné 70 Kč 
 
 

středa 30. září 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
SLAVNOSTNÍ VEČER S UDÍLENÍM CEN MĚSTA 
V hudebním programu vystoupí vokální hudební skupina SKETY, moderuje 
Martin Lamplot. 
vstup zdarma 
 
 



Připravujeme na říjen 2020: Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance, 
Mlýny – Divadlo Sklep Praha (divadelní představení), Máša a Medvěd (zábavný 
pořad pro děti), Palestina – země nezemě (cestopisná přednáška), Robert 
Křesťan a Druhá tráva (koncert), František Uhlíř „70“ (koncert), České vize 2020 
– celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby, Livin Free (koncert), Dášenka, 
čili život štěněte (pohádka pro děti). 
 
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 


