
 

 

Ř Í J E N   2 0 2 1 
PROGRAMOVÁ NABÍDKA 

 
 

sobota 2. října 13:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH 
vstupné 50 Kč 

 
 

pondělí 4. října 13:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE  
vstupné 50 Kč 
 
 

čtvrtek 7. října 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA 
Skupinu Druhá tráva založili v roce 1991 Robert Křesťan a Luboš Malina po svém 
odchodu od Poutníků. Druhou trávu charakterizují dva výrazné znaky – autorská 
a interpretační výjimečnost zpěváka, textaře a překladatele Roberta Křesťana a 
mimořádná instrumentální zdatnost ostatních členů skupiny. 
Kapela Druhá tráva byla hned od svého vzniku řazena mezi špičku na folk & 
country scéně nejen v České či Slovenské republice. Přestože bývá často 
označována jako bluegrassová, už od počátku existence mixuje více stylů. 
Bluegrass odkazuje spíše na předchozí angažmá několika členů skupiny u 
brněnských Poutníků. 
Skupina Druhá tráva hraje v současné době ve složení: 
Robert Křesťan – sólový zpěv, mandolína, kytara 
Luboš Malina – banjo, irské píšťaly, tenor saxofon, vokály 
Luboš Novotný – dobro, lap steel, vokály 
Radek Hlávka – kytara, vokály 
Tomáš Liška – kontrabas, basová kytara 



Martin Novák – bicí, perkuse, cajon 
předplatné podzimní hudební sezóny 2020, zbývající vstupenky v předprodeji a 
hodinu před začátkem představení u pokladny, přeložený koncert z 15.10.2020, 
29.12.2020 a 13.4.2021  
vstupné 370 Kč 
 
 

sobota 9. října 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 

 

pondělí 11. října 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
ENIGMATICKÉ VARIACE 
Éric-Emmanuel Schmitt 
Divadlo J. K. Tyla Plzeň (Synagoga Concerts s.r.o.) 

Psychologická detektivka plná záhad ze života dvou mužů. Erik Larsen se vypravil 
na opuštěný ostrov za významným spisovatelem Abelem Znorkem, aby s ním 
jakožto redaktor provinčních novin udělal interview o jeho poslední knize 
„Zapřená láska“. Když však začne pátrat po identitě ženy, které jsou Znorkovy 
milostné dopisy adresovány, profesní rozhovor o literatuře se změní v osobní 
souboj dvou mužů s odlišným pohledem nejen na lásku a sexualitu, ale na život 



vůbec. Po jedné vyjasněné záhadě vzápětí vynoří další a další – dokonce i v 
reálném životě Erika Larsena, protože i on má svá tajemství… 
Režie: Jan Burian 
Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř 
délka představení: 1:30 hod. 
divadelní předplatné podzimní sezóny 2020, zbývající vstupenky v předprodeji a 
hodinu před začátkem představení u pokladny divadla, přeložené představení 
z 14.12.2020 a 10.5.2021 
vstupné 360 Kč   
 
 

čtvrtek 14. října 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
SLAVNOSTNÍ VEČER S UDÍLENÍM CEN MĚSTA 
V hudebním programu vystoupí kapela ZAKOPLAHO DIXIELAND, moderuje 
Martin Lamplot. 
vstup zdarma 
 
 

pátek 15. října 19:30 hodin 
Divadelní klub 
LIVIN FREE 
Livin Free je původně autorským projektem zpěváka a varhaníka Jana Holečka 
(Energit, Luboš Andršt, Afterglow, Blues Amplified ...). Kapelu dále tvoří legenda 
československé baskytary Vladimír „Guma" Kulhánek a dále pak Tomáš Frolík 
(kytara) a Michael Nosek (bicí), jakožto jedni z nejtalentovanějších mladých 
hudebníků na naší rockové a bluesrockové scéně. Stylově lze kapelu zařadit do 
rocku, ale je výhradně ovlivněná americkou hudbou, zejména bluesem a 
gospelem. V kapele Livin Free se setkávají zkušenosti s dravou energií, potkávají 
se tři generace muzikantů, která spojuje láska k hudbě… 
klubový koncert, přeložený z 23.10.2020 a 27.2.2021  
vstupné 190 Kč 
 
 

pondělí 18. října 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
PRAGUE CELLO QUARTET 
Prague Cello Quartet je jedinečný český soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku 
nabízejí koncertní show složené nejen ze známých skladeb klasických mistrů, 
ale také z populárních filmových melodií nebo jazzových, popových či 



rockových hitů. To vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich 
nástroje. 
předplatné hudební sezóny podzim 2020, zbývající vstupenky v předprodeji a 
hodinu před začátkem představení u pokladny, přeložený koncert z 11.11.2020 a 
2.2.2021  
vstupné 390 Kč 
 
 

středa 20. října 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
HORNÍ DOLPO – UTAJENÁ ZEMĚ HIMALÁJE 
Pavla Bičíková  

Multimediální cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové o dvacetidenním 
přechodu jedné z nejizolovanějších oblastí Himálaje. Uslyšíte příběh o vysokých 
horách, o budhistické kultuře a o úžasných lidech, kteří jsou přímými potomky 
Tibeťanů. Poznáte jejich civilizací nedotčený život, který skrývá řadu 
překvapivých zjištění.  
cestovatelská přednáška  
vstupné 90 Kč 
 
 

pondělí 25. října 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
ÚNOS V NEAPOLI  
Aldo Nikolaj  
Divadelní spolek VICENA Ústí nad Orlicí 

Skvělá nadčasová komedie, kterou Vicena uvedl v československé premiéře 
v roce 1982. 
Rodině Carucco se nedaří dobře. Dříve galerkou vysoce ceněný kasař, otec 
Alfonso, při poslední akci přišel o nohu, a navíc vyfasoval 11 let vězení. Po 
návratu už nemohl dělat víc než kapsáře, a to k velkým penězům nevedlo. Klidné 
stáří a bohatství měl rodině zajistit únos dámy z bohaté rodiny, který provede po 
dokonalé přípravě celé rodiny dospělý syn, tvrďák Giorgio. Jenže Giorgio má 
špatnou vlastnost – nejdřív střílí a potom míří. 
Režie: Jan Štěpánský 
Hrají: Oto Dunovský, Helena Lochmanová / Zuzana Průchová, Bedřich Ducháček, 
Jitka Nováková, Bohuslav Koláček, Iva Nováková, Pavel Sedláček ml. / Pavel 
Schiller 
divadelní předplatné podzimní sezóny 2020, zbývající vstupenky v předprodeji a 
hodinu před začátkem představení u pokladny divadla, přeložené představení 
z 3.12.2020 



vstupné 150 Kč   
 
 

úterý 26. října 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
FRANTIŠEK UHLÍŘ „70“ – PŘÍBĚH MÉHO ŽIVOTA 
V rámci koncertu zazní mimo jiné Suita Story of My Life – Příběh mého života, ve 

které hraje klíčovou úlohu právě číslo sedm z Františkovy sedmdesátky. Kromě 

Prologu tvoří Suitu ještě dalších sedm hudebních částí, které popisují jeho životní 

a hudební cestu a které napsal přímo na tělo sedmi skvělým jazzovým hráčům.  

vstupné 200 Kč 
 
 

pátek 29. října 19:00 hodin 
Divadelní klub 
MICHAL HORÁK – MICHALBUM TOUR 
Chytrý humor, skočné melodie, nakažlivá energie a pořádná fůra léty i YouTubem 
prověřených hitovek, stejně jako nových pecek. Přesně tuhle kombinaci můžete 
očekávat od koncertu mladého talentovaného písničkáře Michala Horáka, jenž v 
rámci podzimní šňůry ke svému druhému řadovému albu Michalbum zavítá i do 
vašeho klubu! 
klubový koncert 
vstupné 220 Kč 
 
 
Připravujeme na listopad 2021: Hudební koktejl Felixe Slováčka (koncert), Na 
ostro – Agentura Snů Praha (divadelní představení), Íránské dobrodružství 
(cestopisná přednáška), Bratři Ebenové (koncert), Kosí bratři (pohádka pro děti), 
Trampoty čertíka Culínka (pohádka pro děti), Ústecký advent. 
 
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 


