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      962   ČAS POD PSA – KUTNÁ HORA-SEDLEC 

 
Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene tři ženy do zadní místnosti bistra, protože to je zcela 
obsazené. Vzájemně se téměř neznají, jsou odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá 
z nich odkrývá své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny. Energická manažerka, která 
dokáže zorganizovat chod podniku i svou domácnost, náhle přiznává, že je všechno jinak. Svobodná 
matka, prodávající v butiku prádlo, nejistotu zakrývá reálným pohledem na svět, tajemná 
intelektuálka čekající na svého partnera, s kterým se rozešla, neví, jak dál existovat…Vtipné situace 
se střídají s dramatickými, svět venku se ozývá pomocí mobilů a SMS zpráv. Počasí se nelepší, 
dokonce i sněží, slaví se fiktivní narozeniny, na řadu přichází šampaňské i koňak. Alkohol i jointy 
pomohou získat nadhled nad skutečností, nový smysl získávají právě prožívané zpovědi. V uvolnění 
ženy tančí i zpívají, užívají si nabyté svobody. A dokonce jsou přinuceny prožít společně v 
uzamčeném podniku noc. Tím, který děj posunuje, hodnotí i zamotává, je postava číšníka, který na 
základě prožitého, ženy nemá rád. Ráno se všichni rozcházejí žít další dny, snad s lepším poznáním 
sebe sama i se vstřícnějším vztahem k druhým. 
V hlavních rolích s Terezou Kostkovou, Mášou Málkovou a Evou Josefíkovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zájezdu 1190,-Kč 

Číslo zájezdu 962 

Datum zájezdu 17.09.2021 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 
nástupních míst spojenou s návštěvou a prohlídkou 
Kostnice v Sedlci a Kutné Hory 
 
Odjezdy autobusů: Brumov-Bylnice 4:50 
Val. Klobouky 5:10, Horní Lideč 5:20, 
Riviera Tour 5:30, Valašská Polanka 5:50, Zlín 6:30 
Otrokovice 6:50, Kroměříž 7:15, Vyškov 7:45, 
Brno 8:20, Velké Meziříčí 9:15, Humpolec 10:00  
 
Svozový transfer: 
Vsetín 3:15, Valašské Meziříčí 3:40, 
Rožnov p. Rad 4:00, Frýdek Místek 4:45 
Ostrava 5:10, Hranice n M.6:00, Olomouc  6:45  
Prostějov 7:15 
 
 
 
 
 
 
 
*divadelní představení - vstupenky v přízemí  
   v 1 cenové kategorii 
 

       U RIVIERA TOUR - vždy něco na víc 
Po ukončení divadelního představení privátní 
autogramiáda pouze pro naši skupinu s herci 

 a neformální setkání  

 

 

POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA 

http://www.rivieratour.cz/

