
 

 

L E D E N   2 0 2 2 
PROGRAMOVÁ NABÍDKA 

 
 

sobota 15. ledna 15:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ 
Metropolitní divadlo Praha 

V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce 
z ledu. Jednoho dne, když se prohání, jako mrazivá meluzína nad Královstvím 
slunce, zahlédne prince Kryštofa, který si ze sněhu staví sněhuláka. Jeho mladší 
sestřičky Ella a Anna si z bratrovi nešikovnosti dělají legraci a tak, když mu 
Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé království z ledu, 
očarovaný Kryštof se nechá unést do jejího království. Jeho náhlé zmizení trápí 
obě sestřičky, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí 
mnohá dobrodružství a potkají se s pohádkovými bytostmi, které nikdy předtím 
neviděly… 
muzikálová pohádka pro děti 
vstupné 90 Kč 
 
 

středa 19. ledna 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
TUKTUKEM Z THAJSKA AŽ NA MORAVU 
Tuktuk je thajská tříkolka, kterou si Tomík pořídil v Thajsku a bez jakýchkoli 
zkušeností se úplně sám vydal s tímto 35 let starým vozem na roční cestu přes 
půl světa. Projel tak 13000 km přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, 
Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až jej přesně do roka a do 
dne dotlačil na Moravu. 
O tom, že to jde, když se chce, jak zvládnout těžké situace, nebo jaký to je být 
sám jeden rok na dobrodružné cestě a mnoho barvitých historek plných 
neskutečných situací, nabídek k sňatku, útěků před slonem, příšerných Indů ale i 



nádherného Íránu, vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou mile rád poví za 
doprovodu fotografií, hudby a videí promítaných na plátně. 
cestopisná přednáška Tomáše Vejmoly 
vstupné 90 Kč 
 
 
Připravujeme na únor 2022: Bezruký Frantík – Divadlo pod Palmovkou Praha 
(divadelní představení), Jakub Smolík (koncert), Slepice na zádech – Divadlo 
Ungelt Praha (divadelní představení), Honza Holeček & Pavel Marcel (akustický 
koncert), Průsery na cestách (cestopisná přednáška), Wolkrův Prostějov (oblastní 
kolo celostátního festivalu poezie), Obušku z pytle ven (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 
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