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PROGRAMOVÁ NABÍDKA 

 
 

úterý 1. února 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
BEZRUKÝ FRANTÍK 
Tomáš Dianiška, Igor Orozovič  
Divadlo pod Palmovkou Praha 

Groteska o klukovi, který nemohl obejmout svou milou. 
Čáp, který ho nesl rodičům, mu před narozením ukousl ruce, a tak se Frantík 
narodil bez nich. Jeho upřímné nadšení je však naprosto nakažlivé. A to i 
v dobách, kdy je optimizmus jediné bohatství, které mu zbývá. Nohama se naučil 
dělat vše, co dítě potřebuje – vzít kámen a přehodit kostel, pouštět draka, 
cvrnkat kuličky a taky se prát. Spolužačky nosí krátké sukně, přišla nabídka 
z obludária a z fronty se vrací další mrzáci. Černo-černá komedie podle 
skutečného příběhu se soustřeďuje na vypjaté chvíle Frantíkova života, v nichž 
tvrdohlavý člověk usiluje o vymanění se z daného osudu i prostředí. Na pozadí 
novodobých českých dějin tak Frantíka čeká veliký zápas o lidskou důstojnost. 
Tato inscenace získala nominaci v Cenách divadelních kritiků za Poprvé uvedenou 
českou hru v roce 2019 a Jakub Albrecht získal Cenu za mužský herecký výkon.  
Režie: F. X. Kalba 
Hrají: Jakub Albrecht, Adam Vacula, Tomáš Dianiška, Tereza Dočkalová / Barbora 
Kubátová, Igor Orozovič / Denny Ratajský, Nataša Bednářová 
divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem 
představení u pokladny divadla 
vstupné 350 Kč   
 
 

středa 2. února 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
JAKUB SMOLÍK 
Koncert věčného romantika s doprovodnou skupinou opět v našem městě. 



Tradiční zábavně koncertní vystoupení současné, umělecko-interpretační 
osobnosti, jež svými písněmi oslňuje zejména něžnou část publika.  Nedávno 
tento interpret oslavil spolu s přáteli z branže své 60. narozeniny velkolepým 
turné. J. Smolík těží ze své image, pěkných skladatelských kousků Z. Bartáka, F. 
Kasla nebo J. Zmožka, ale i nesmírně vytříbeného vkusu pro výběr coververzí 
starších českých šlágrů, které mladší část publika dnes zná především díky němu. 
Koncert nabízí vedle hitů tohoto umělce, jako jsou Jen blázen žárlí, Prý chlapi 
nebrečí či Ave Maria i některé nové písničky z jeho zbrusu nového alba „Právě 
proto vám teď zpívám“ vydané na podzim roku 2020. 
koncert  
vstupné 380 Kč 
 
 

úterý 8. února 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
SLEPICE NA ZÁDECH 
Fred Apke  
Divadlo Ungelt Praha 

Muž zapomněl na její narozeniny. Je to dostatečný důvod k vraždě? Bláznivá 
groteska o šílenství, k němuž vás dožene manželství.  
Režie: Jaromír Dulava 
Hrají: Tatiana Dyková, Vojtěch Dyk, Radovan Klučka 
délka představení: 2:00 hod. včetně přestávky 
divadelní představení, česká premiéra 
vstupné 680 Kč   
 
 

pátek 11. února 19:00 hodin 
Divadelní klub 
HONZA HOLEČEK & PAVEL MARCEL 
Jedinečný hudební zážitek slibuje spojení ostřílených matadorů tuzemského 
rocku Jana Holečka a Pavla Marcela, kteří se umělecky setkávají v akustickém 
duu Honza Holeček & Pavel Marcel. Oba muzikanti se poprvé potkali v tribute 
kapele The Allman Company, která hraje, jak sám název napovídá, hity od The 
Allman Brothers Band. Nyní tedy Holeček a Marcel spojili své talenty 
v akustickém duu. V jejich podání se můžete těšit na známé pecky například od 
Neila Younga, Lynyrd Skynyrd, chybět nemůžou ani zmínění The Allman Brothers 
Band. Kapela si pro posluchače připravila také vlastní repertoár, který v letošním 
roce vyjde na jejich debutové desce. 
klubový koncert 
vstupné 140 Kč 



 
 

středa 16. února 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
PRŮSERY NA CESTÁCH A JAK JE PŘEŽÍT 
Michaela Hrdá  

Příběh cestovatelky Michaely Hrdé o tom, jak se naučila cestovat sama, nalehko 
a za hubičku, nebo balit – z kufru o 45 kg na půl roku na batoh o 7 kg na 3 měsíce. 
Podělí se s vámi o dvě přepadení, zadržení na hranicích, odtah auta za 450 euro 
nebo napadení zvěří a jiné problémy, které ji na cestách po více jak 40 zemích 
potkaly.  
cestovatelská přednáška  
vstupné 90 Kč 
 
 

sobota 19. února 15:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
OBUŠKU Z PYTLE VEN 
Divadelní společnost Julie Jurištové 

Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena, tentokrát v muzikálovém podání. Co 
svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. 
Napravit všechny špatnosti je velká práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto 
rozvážní a opatrní. Když chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka 
snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která 
ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je 
po starostech, mohou si všichni oddechnout. 
pohádka pro děti 
vstupné 90 Kč 
 
 
Připravujeme na březen 2022: Vražda v salónním coupé – Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana Praha (divadelní představení), Expedice Borneo (cestopisná 
přednáška), O Koblížkovi (pohádka pro děti), Na Zlatém jezeře – Divadlo Ungelt 
Praha (divadelní představení), Ladislav Zibura – Prázdniny v Česku (cestovatelská 
stand-up). 
 
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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