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středa 3. listopadu 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
HUDEBNÍ KOKTEJL FELIXE SLOVÁČKA 
Felix Slováček starší, vlastním jménem Antonín Slováček je český klarinetista, 
saxofonista, hudební skladatel a dirigent. Kromě svého působení v oblasti 
populární hudby se dobře uplatnil také jako interpret klasického klarinetového 
repertoáru. Bývalý člen Orchestru Karla Vlacha, dlouholetý sólista Orchestru 
Ladislava Štaidla (1969–1986) a pozdější šéfdirigent Tanečního orchestru 
Československého rozhlasu, který dnes řídí pod pozměněným názvem jako svůj 
vlastní big band. 
Připravili jsme pro vás hudební koktejl nejznámějších melodií. Tento koncert je 
pohlazením po duši, Felix Slováček i klavírista zde předvedou své brilantní umění, 
které nenechá žádného posluchače chladným. Vydáme se od skladeb Bedřicha 
Smetany přes Zdeňka Fibicha až ke Karlu Svobodovi, zastavíme se na návštěvě u 
Antonína Dvořáka, Franze Schuberta a Ferenze Liszta. Naše hudební ochutnávka 
povede i do zahraničí – až k Oskaru Petersonovi, ve finále pak k E. Morriconemu. 
Klavírní doprovod: Vjačeslav Grochovskij jr. / Boris Krajný 
předplatné hudební sezóny jaro 2021, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu 
před začátkem představení u pokladny  
vstupné 300 Kč 
 
 

čtvrtek 4. listopadu 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
NA OSTRO  
Norm Foster  
Agentura Snů Praha 

Manželé Rollie a Dafné se shodou okolností dostanou do tíživé životní situace. Za 
každou cenu potřebují peníze, stejně jako jejich rodinný přítel – kameraman 



Alex. Jak se ale od pomyslného dna odrazit? Při náhodném setkání s neúspěšnou 
leč krásnou herečkou se zrodí nápad: natočit film pro dospělé… 
Snaha těchto filmových amatérů baví diváky po celém světě už řadu let. 
Originální komedie s originální zápletkou přináší nejen mnoho vtipných scén, ale 
i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy-end. Vkusně a nevulgárně 
zpracované „lechtivé“ téma uvádí Agentura Snů v české premiéře. 
Režie: Robert Bellan 
Hrají: Leoš Noha / Roman Štolpa, Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, Eva Hráská, 
Petr Vojnar 

Délka představení: 1:55 hod. včetně přestávky. 
divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem 
představení u pokladny divadla, přesunuté představení z 19.5.2020, 25.11.2020 
a 9.4.2021  
vstupné 310 Kč   
 
 

středa 10. listopadu 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
ÍRÁNSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
Pavel Svoboda  

Jen těžko by se mohl temný mediální obraz tajemného Íránu více lišit od 
přátelské skutečnosti a pohostinnosti místních. Starobylé památky dávné Persie, 
výstavní mešity, nekončící bazary a častá pozvání na čaj. Treky a horská 
dobrodružství v zemi, kde rozeklané hory znamenají pro místní nejen útěk před 
vedrem, ale i cestu za svobodou. Přechod pohoří Alborz, výstup na vulkán 
Sabalan (4 811 m) i na nejvyšší asijskou sopku, bájný Damávand (5 610 m). Sám 
stopem íránským Kurdistánem. Írán je bezpečná země, která rozhodně stojí na 
návštěvu. Místní lidé vám budou srdečně děkovat za to, že jste přijeli. 
cestovatelská přednáška  
vstupné 90 Kč 
 
 

čtvrtek 11. listopadu 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
BRATŘI EBENOVÉ 
Bratři Ebenové – kapela tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, David) a dalších 
předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák a Jiří Zelenka). 
Koncertně hrají průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po 
poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím aktuálnější. 
V době vydání prvního alba „Malé písně do tmy“ (1984) působila kapela jako 
bratrské trio – Marek, Kryštof a David a byli na české hudební scéně svým 



přístupem zcela ojedinělí. Synové významného hudebního skladatele Petra 
Ebena (1929–2007) dostali klasické hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali 
vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech 
těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl 
absolutně netradiční, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc 
ve spojení s výjimečnými texty Marka byli a doposud jsou Bratři Ebenové na 
české hudební scéně jedineční. 
předplatné hudební sezóny jaro 2021, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu 
před začátkem představení u pokladny, přeložený koncert z 21.1.2021 
vstupné 520 Kč 
 
 

sobota 13. listopadu 15:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
KOSÍ BRATŘI 
Liduščino divadlo 

Josef a Václav jsou kosí bratři, kteří koukají na svět z výšky. Zažívají proto 
neuvěřitelná dobrodružství. V jejich rošťáckých hlavičkách uzrávají ty 
nejdivočejší nápady. V Zoo pustí z klece lišku, která je hned pěkně prožene. 
Hledají kouzelné světýlko, aby mohli chodit přes černý les. Na pouti chtějí získat 
balónky, a nakonec díky nim s hromadou balónků uletí stánek i s prodavačem. 
Josef a Václav se nedají odradit. Dobře ví, že s věrným kamarádem vždycky 
všechno nakonec dopadne dobře... 
délka představení: 1:00 hod. 
pohádka pro děti 
vstupné 70 Kč 
 
 

sobota 27. listopadu 15:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA 
Divadlo Kapsa Andělská Hora 

Právě se před vámi otevírá pohádkový příběh o dvou rozpustilých čertech, o 
závistivé a mocichtivé paní Hárakšandě, o smutné princezně Amálce, o 
zamilovaném čertíkovi Culínkovi, ale hlavně o pekelné perle pro štěstí, která 
pohádku trošku zamotá, zlé potrestá, nástrahám odolá a která nakonec z čertíka 
člověka udělá. 
Rozverná pohádka plná písniček a humoru se odehrává kdesi v na zemi a z části 
také v podzemí v říši Lucipera XII.  
délka představení: 1:05 hod. 
pohádka pro děti 



vstupné 70 Kč 
 
 

neděle 28. listopadu                                                                                                                                                          
Mírové náměstí    
ZAHÁJENÍ ÚSTECKÉHO ADVENTU 2021 
15:00 hodin  vánoční jarmark neziskových organizací 
15:30 hodin  PONNY EXPRES 
17:00 hodin  zahájení, rozsvícení vánoční výzdoby, žehnání věnců 
17:15 hodin  AG FLEK  
 
 
Připravujeme na prosinec 2021: Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu (cestopisná 
beseda), Minipárty s Karlem Šípem, Vánoční trhy, Mikulášská rockotéka, Hlídali 
jsme Ježíška (pohádka pro děti), Pirate Swing Band Gala 2020-2021 s Danem 
Bártou (koncert), Můj nejlepší kamarád – Divadlo v Rytířské (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 


