
 

 

K V Ě T E N   2 0 2 2 
PROGRAMOVÁ NABÍDKA 

 
 

2. – 7. května 
KOCIANOVO ÚSTÍ 
17. ročník hudebního festivalu 
 
 

pondělí 2. května 19:30 hodin 
kostel Nanebevzetí Panny Marie  
ANTONIO VIVALDI: ČTVERO ROČNÍCH DOB 
Vivaldiho komplet koncertů Čtvero ročních dob patří k nejznámějším skladbám 
světa. Na zahajovacím koncertě Kocianova Ústí přednese tuto světoznámou 
kompozici, společně s orchestrem Barocco sempre Giovane, patron Kocianovy 
houslové soutěže a letošní předseda poroty Pavel Šporcl, který za nahrávku 
„Čtveráků“ získal Zlatou desku Supraphonu. V průběhu večera zazní v jeho 
podání i Vivaldiho Sonety, které popisují hudební děj této nádherné skladby. 
koncert v rámci hudebního festivalu Kocianovo Ústí 
vstupné 390 Kč 
 
 

úterý 3. května 19:30 hodin 
Hernychova vila 
POCTA PAVLU HŮLOVI 
V podání Bennewitzova kvarteta vzdáváme hold dlouholetému primáriu 
Kocianova kvarteta a předsedovi poroty Kocianovy houslové soutěže Pavlu 
Hůlovi. 
koncert v rámci hudebního festivalu Kocianovo Ústí 
vstupné 180 Kč 
 
 

4. – 7. května 
ZUŠ Jaroslava Kociana 



KOCIANOVA HOUSLOVÁ SOUTĚŽ 
soutěž pro mladé houslisty do 16 let – 64. ročník 
 
 

středa 4. května 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
KONCERT LAUREÁTA KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE 2021 
Koncert s Komorní filharmonií Pardubice v rámci hudebního festivalu Kocianovo 
Ústí je jednou z hlavních cen pro laureáta této prestižní soutěže. Do rodiště 
legendárního ústeckého rodáka se tak každoročně vrací laureát předchozího 
ročníku Kocianovy houslové soutěže, aby naplnil převzetí své ceny a jako sólista 
vystoupil v čele renomovaného profesionálního tělesa. V čele Komorní 
filharmonie Pardubice pod taktovkou dirigenta Tomáše Braunera tentokrát 
vystoupí mimořádně talentovaný Rakušan Kai Gergov, který se stal laureátem v 
roce 2021 svým výjimečně vyzrálým výkonem i hudebním přednesem i přes 
neobvyklou distanční podobu soutěže. 
koncert v rámci hudebního festivalu Kocianovo Ústí 
vstupné 250 Kč 
 
 

čtvrtek 5. května 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo  
JITKA ZELENKOVÁ 
Zpěvačka s nezaměnitelnou sametovou barvou hlasu a vytříbeným repertoárem 
patří mezi stálice české hudební scény. Svá vystoupení staví na zásadních a 
osvědčených hitech, mezi které patří například Vyprávění v pokoji, Ty mě smíš i 
lhát či Mít svůj kout, i světových standardech. Vždy však s texty předních českých 
autorů jako jsou Eduard Pergner, Eduard Krečmar, Pavel Vrba a další. V 
doprovodu kontrabasisty Františka Raby, klavíristy Lva Rybalkina, kytaristy Ivana 
Koreného a perkusionisty Camila Callera vytváří silnou a zároveň intimní 
atmosféru, v níž jako by zpívala pro každého posluchače zvlášť. 
koncert v rámci hudebního festivalu Kocianovo Ústí 
vstupné 350 Kč 
 
 

pátek 6. května 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo  
POCTA IVANU ŠTRAUSOVI 
Výjimečný koncert k letošnímu životnímu jubileu dlouholetého předsedy poroty 
KHS prof. Ivana Štrause. Za doprovodu komorního orchestru Barocco Sempre 
Giovanne vystoupí jako hlavní sólisté bývalí žáci a studenti tohoto legendárního 



pedagoga, kteří jsou spjati s KHS – Leoš Čepický, Roman Patočka, Eva Zrostlíková 
a Daniel Matejča. Těšte se na koncert plný krásné hudby, houslového mistrovství 
a premiéru skladby Lukáše Sommera pro šestero houslí a komorní orchestr GALA 
VIOLIN. 
koncert v rámci hudebního festivalu Kocianovo Ústí 
vstupné 370 Kč 
 
 

sobota 7. května 14:30 hodin 
Roškotovo divadlo  
Koncert vítězů 64. ročníku Kocianovy houslové soutěže 
účinkují: 
Laureát a vítězové 64. ročníku Kocianovy houslové soutěže 
Pavel Šporcl – housle 
Komorní smyčcový orchestr složený ze soutěžících 64. ročníku Kocianovy 
houslové soutěže 
XVII. ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí jako obvykle zakončí koncert 
laureáta a vítězů Kocianovy houslové soutěže. V rámci odpoledního programu 
provede porotou vybrané skladby laureát a vítězové jednotlivých kategorií 
letošního 64. ročníku této prestižní mezinárodní soutěže. V rámci koncertu 
budou vítězům předány hlavní ceny a nebude chybět již tradiční vystoupení 
patrona soutěže houslisty Pavla Šporcla, kterého jako sólistu doprovodí orchestr 
složený ze soutěžících 64. ročníku Kocianovy houslové soutěže. 
koncert v rámci hudebního festivalu Kocianovo Ústí 
vstupné zdarma 
 
 

čtvrtek 12. května 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
MÍVALA JSEM ŽIVOT V TIBETU 
Hana Činčerová  

Co Tibeťané snídají? Kdo ráno vstává jako první a kdy děti chodí do školy? Jak se 
dnes obdělává pole a proč všichni kupují naftu na jarní práce do traktoru už v 
únoru? Jsou Tibeťané nemocní a znají čokoládu? Vše, co jste doposud nevěděli o 
Tibetu na jednom místě. Přednáší Hanka, holka z Vysočiny, která několikrát 
prostopovala Tibet, až se tam vdala. Poslední tři roky žije s mužem a syny kousek 
od Ústí nad Orlicí. 
cestovatelská přednáška  
vstupné 90 Kč 
 
 



neděle 15. května 10:30 hodin  
Roškotovo divadlo 
MICHAL JE KVÍTKO! 
aneb pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. 
A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce. Kopretina zpívá, 
palma tančí a kaktus do všeho mluví. Konev má rýmu a umělá kytka z toho má 
legraci!  
představení pro děti s Michalem Nesvadbou 
vstupné 250 Kč 
 
 

pátek 20. května 19:00 hodin 
Divadelní klub  
MÁJOVÁ ROCKOTÉKA 
staré pecky DJ Magistra Prochyho pro dříve narozené 
vstupné 90 Kč   
 
 

pondělí 23. května 19:30 hodin  
Roškotovo divadlo 
PO KONCI SVĚTA 
Dennis Kelly 
Divadlo Bez zábradlí Praha 

Po konci světa je hra stresující, láskyplná, dětsky hravá, vášnivá i napínavá. 
Krásná Luisa se probudí vedle Marka, který jí zachránil život. Alespoň tak to Mark 
Louise tvrdí, ta o tom však začne brzy pochybovat. Jenže odporovat Markovi se 
nevyplácí. Z oblíbené a silné ženy se stává oběť a z introvertního muže násilník, 
který se před ničím nezastaví. Civilizační nánosy morálky a slušnosti v izolaci 
rychle mizí a dochází doslova k bitvě o přežití. Dokážou na horské dráze vypjatých 
emocí, humoru a napětí přežít jeden druhého? Kam až může vést posedlost v 
lásce? 
Režie: Tomáš Mašín 
Hrají: Sarah Haváčová, Karel Heřmánek ml. 
délka představení: 1:30 hod 
divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem 
představení u pokladny divadla, vhodné pro diváky od 16 let  
vstupné 370 Kč 
 
 

30. května – 4. června  
Mírové náměstí  
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2022 – MĚSTO V POHYBU – TÝDEN DOBRÉ POHODY 



23. ročník společensko-kulturně-sportovní akce 
 
 
Připravujeme na červen 2022: Ústí nad Orlicí 2022 – Město v pohybu – týden 
dobré pohody, Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a 
dospělých, České vize – celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby, 
Saturnin – Městské divadlo Zlín (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 

 


