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    961   MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD + ZELENÁ HORA  

 
Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu v 
rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku 
dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel by o všechno. 
Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou 
přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací a zápletek, na jehož 
konci není vůbec jisté, zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi všechny 
jeho lži neprojdou… 
Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací 
a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl skutečně zažil, migruje světovou dramatikou od 
antiky přes Alarcóna, Corneille, Goldoniho až právě po Érica Assouse, který svou inteligentní a 
důvtipnou komedii Můj nejlepší kamarád napsal v roce 2011. 
Herecké obsazení:  Aleš Háma, Petr Motloch, Nela Boudová, Tereza Kostková, Michaela Sejnová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zájezdu 1.190,-Kč 

Číslo zájezdu 961 

Datum zájezdu 25.08.2021 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 
nástupních míst spojenou s návštěvou a prohlídkou 
Zelené 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, 
sklenička sektu, přípitek a neformální setkání  

 

POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA 
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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 
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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  
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964   DOKONALÁ FRAŠKA + VLAŠIM 

 
 
Herbert Gladney strávil deset let prací na knize „Manželství na věky“ a teď je spolu se svou manželkou na turné, které má zvýšit její 
prodejnost. Ta je mizivá. Navíc se psaní knihy podepsalo na jejich manželství, které vypadá, že „na věky“ nepotrvá. Rozpory se snaží 
zoufale tutlat, protože kdo by četl manželské rady člověka, jemuž se manželství rozpadá, že? 
Herbert s manželkou Rebekou se právě ubytovali v dalším hotelu na svém turné a chystají se vystoupit ve večerní show moderátorky 
Pamely Blairové. Je to show lokálního významu, ale Pam se to snaží změnit a hledá nějakou senzaci, kterou by vytáhla na své hosty. Slídí 
po hotelu v doprovodu kameramana a čeká na příležitost. 
Je tak zaměřená na Gladneyovi, že zpočátku přehlédne skandál celostátního významu. Ve vedlejším apartmá se tajně ubytuje senátor a 
příští kandidát na prezidenta Ryan a hodlá si užít romantické chvíle se svou milenkou.  Aby toho nebylo málo, dveře mezi oběma 
apartmány se dají otevřít a situaci komplikují další postavy: ukrajinská pokojská Nina, bláznivá jeptiška Barbara, která napsala píseň 
„Manželství na věky“, kterou hodlá zazpívat ve večerní show, hotelový poslíček Bill s fenomenální pamětí na obličeje hostů a nakonec se 
samozřejmě objeví senátorova žárlivá manželka s postavou a silou zápasníka. 
A v tomto momentě už asi všichni diváci v sále ví, čím je tato komedie výjimečná a originální. Na jevišti jsou totiž vždy jenom dvě postavy 
a divák ke svému úžasu zjistí, že je hrají jenom DVA herci, ONA a ON!  Herci střídají role, kostýmy, přízvuky, paruky, masky…  Chvílemi jsou 
převleky a tempo tak rychlé, až si člověk říká, že to není ve dvou možné stihnout, ale inscenace po celém světě dokazují, že to jde. 

 
V hlavních rolích: Lucie Štěpánková, Ladislav Hampl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA 

Cena zájezdu 990,-Kč 

Číslo zájezdu 964 

Datum zájezdu 9.10.2021 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 
nástupních míst spojenou s návštěvou a prohlídkou 
VLAŠIMI 
 
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 
 
Omezená kapacita 25 osob 
 

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

 a neformální setkání  
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                                960   HRDINOVÉ  

 
 

Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spolu žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase svého 
současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik s 
velkým srdcem, trpící strachem z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a není proto 
schopen vést delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista, který se – navzdory svému kulhání – pokouší stát nohama pevně na 
zemi. Tato trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít monotónnímu životu „ve výslužbě“, v němž jedinou perspektivu představuje smrt, a 
společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se vítr prohání větvemi topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto svém 
posledním životním dobrodružství? A potvrdí pravidlo, že člověk je jen tak starý, jak se cítí? 
Respektovaný francouzský dramatik a překladatel Gérald Sibleyras (*1961) je podepsán pod více než 15 celovečerními hrami; české 
publikum ho bude patrně znát jako spoluautora úspěšných komedií Půldruhé hodiny zpoždění (2006) a Takový malý žertík (2002). Pro 
francouzská divadla rovněž adaptoval např. Hitchcockových 39 stupňů či Keyesovy Růže pro Algernon. Dojemnou komedii Vítr ve větvích 
topolů (2003), kterou v Rytířské uvádíme v české premiéře pod názvem Hrdinové, jenž v anglosaském světě etabloval Tom Stoppard, byla 
v roce svého vzniku nominována na francouzskou prestižní cenu Molière a o tři roky později získala v Anglii cenu Laurence Oliviera za 
nejlepší komedii roku 
 

V halvních rolích s Petrem Kostkou, Jaroslavem Satoranským a Miroslavem Vladykou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupné   
Cena vstupné  1-6 
Cena vstupné  7-14 
Cena vstupné balkon 

520,-Kč 
390,-Kč 
290,-Kč 

Číslo zájezdu 960 

Datum zájezdu 23.10.2021 
 

Místo představení 
KD LIDEČKO 

Na tuto akci zajištujeme autobusovou dopravu.Je 
třeba objednat předem. 
 
Odjezdy autobusů příplatek 70 Kč/os:  
Brumov-Bylnice: 17:10 
Val. Klobouky:  17:35 
Horní Lideč:  17:50 
 
Odjezdy autobusů příplatek 100 Kč/os:  
Valašská Polanka: 17:15 
Vsetín: 17:00  
Valašské Meziříčí: 16:30 
 
Odjezdy autobusů příplatek  150 Kč/os:  
Rožnov p. Rad:16:00 
Frýdek Místek:15:15 
 
Odjezdy zpět po ukončení autogramiády 
 
 
 
 
 

       U RIVIERA TOUR - vždy něco na víc 
Po ukončení divadelního představení privátní 
autogramiáda pouze pro naši skupinu s herci, 
sklenička sektu, přípitek a neformální setkání  

 

DIVADLO V RYTÍŘSKÉ HOSTUJE NA VALAŠSKU 
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  965   MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD + ZELENÁ HORA  

 
Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu v 
rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku 
dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel by o všechno. 
Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou 
přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací a zápletek, na jehož 
konci není vůbec jisté, zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi všechny 
jeho lži neprojdou… 
Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací 
a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl skutečně zažil, migruje světovou dramatikou od 
antiky přes Alarcóna, Corneille, Goldoniho až právě po Érica Assouse, který svou inteligentní a 
důvtipnou komedii Můj nejlepší kamarád napsal v roce 2011. 
Herecké obsazení:  Aleš Háma, Petr Motloch, Nela Boudová, Tereza Kostková, Michaela Sejnová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zájezdu 1.190,-Kč 

Číslo zájezdu 965 

Datum zájezdu 26.10.2021 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 
nástupních míst spojenou s návštěvou a prohlídkou 
Zelené 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, 
sklenička sektu, přípitek a neformální setkání  

 

POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA 
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967   BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID (western z Bohnic) 

 
 
 
Přijďte se podívat na skvělou komedii autora Luboše Baláka, jednoho z nejúspěšnějších českých komediografů, který svou tvorbu právem 
nazval  "smíchovou katarzí". Dvojici originálních "pistolníků" Josefa Poláška a Václava Kopty výborně doplňuje Simona Vrbická v roli 
sestřičky v psychiatrické léčebně. 
Dvě jména, která nás hned přenesou k romantickému westernu a k okouzlujícím darebákům v podání Paula Newmana a Roberta 
Redforda. A takovými frajery na divokém Západu se cítí i dva kamarádi „na život a na smrt“, kteří touží prožívat stejná dobrodružství, 
přepadení, střílení i nebezpečné útěky. Nevadí jim, že místo pistolí vytáhnou třeba rohlík a prchají-li divokou jízdou na koni, prostě se 
sami přemění v koně. A mnoho dalšího stvoří jejich fantazie, protože jsou pacienty psychiatrické léčebny. Svá napínavá dobrodružství 
nekazí logikou, ani zdravým rozumem a k plánování útěku je vede touha po svobodě. Jejich protihráčem je zkušená sestra přicházející 
vždy v nečekaném okamžiku. V prudkém rytmu grotesky se střídají komické situace, ve kterých nechybí slovní humor. Herci si s jemným 
nadhledem mohou užívat gejzír absurdit, kterými dokážou vyvolat odezvu bavících se diváků. Autor nazval právem svoji tvorbu 
„smíchovou katarzí“ a i touto komedií potvrdil, že patří k nejúspěšnějším českým komediografům. 
Luboš Balák se stal po absolvování JAMU (obor dramaturgie) na deset let uměleckým šéfem Divadla na provázku, následně Ha divadla; 
jako režisér hostoval v několika moravských divadlech. Sympatické je, že jeho představení jsou vždy výsostným divadlem, jejich hodnoty 
se na jevišti projeví především ve spolupráci s herci, jak je tomu i u komedie, kterou uvádíme. 
 

Butch Cassidy: Josef Polášek                        Sundance Kid: Václav Kopta                Sestra: Simona Vrbická 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupné  
Cena vstupné  1-6 
Cena vstupné   7-14 
Cena vstupné balkon 

490,-Kč 
390,-Kč 
290,-Kč 

Číslo zájezdu 967 

Datum zájezdu 18.12.2021 
 

Místo představení 
KD LIDEČKO 

Na tuto akci zajištujeme autobusovou dopravu.Je 
třeba objednat předem. 
 
Odjezdy autobusů příplatek 70 Kč/os:  
Brumov-Bylnice: 17:10 
Val. Klobouky:  17:35 
Horní Lideč:  17:50 
Odjezdy autobusů příplatek 100 Kč/os:  
Valašská Polanka: 17:15 
Vsetín: 17:00  
Valašské Meziříčí: 16:30 
Odjezdy autobusů příplatek  150 Kč/os:  
Rožnov p. Rad:16:00 
Frýdek Místek:15:15 
 
Odjezdy zpět po ukončení autogramiády 
 
 
 
 
 

       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 


