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963   ANI ZA MILION + ČESKÝ ŠTERNBERK 

 
 
Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s 
milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. Lambert 
ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši námořníka a žije jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin 
denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Ptáte se, co mají oba společného? No přece vůbec 
nic! Ale nedejme se mást prvními dojmy. V této brilantní detektivní komedii, která obě postavy svede dohromady a 
navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá – každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze 
to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah… 
Komediografové Roman Vencl a Michaela Doleželová originálně dokazují, že i když ve hře vystupuje jeden muž a 
jedna žena, nemusí se zápletka točit jen kolem partnerských vztahů. Atraktivní a netradiční prostředí přímořského 
majáku, brilantní dialogy, strhující tempo, inteligentní humor a originální zápletka dávají hře obrovský potenciál.  
 
Herecké obsazení: Adéla Gondíková, Jiří Langmajer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA 

Cena zájezdu 1190,-Kč 

Číslo zájezdu 962 

Datum zájezdu 5.10.2021 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 
nástupních míst spojenou s návštěvou a prohlídkou 
ČESKÉHO ŠTERNBERKA 
 
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  

 

 

http://www.rivieratour.cz/

