
 

                                                                           NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                  S RIVIEROU ZA KULTUROU   

 

CK RIVIERA TOUR, Lidečko 31, 756 12  Horní Lideč   Ičo: 25911741  Tel: 577 330 200  www.rivieratour.cz   

       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 1090,-Kč 

Číslo zájezdu 420 

Datum zájezdu 5.2.2022 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 

nástupních míst spojenou s návštěvou a prohlídkou 
Zelené Hory a vstup do divadla 

 
 
SVOZOVÁ MÍSTA AUTOBUSU Čas 

FRÝDEK MÍSTEK - bus TESCO-Frýdek Místek, ulice Collo-louky      
(49°40'20.3"N 18°19'52.5"E) 

4:10 

JABLŮNKA Restaurace u Martinků směr Vsetín 5:20 

VSETÍN              (49°20'05.4"N 17°59'45.4"E) Autobusové nádraží , 
ulice Nádražní, zastávka č.1 

5:30 

BRUMOV-BYLNICE bus zastávka u Mezu 4:50 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY–autobusové nádraží 5:10 

HORNÍ LIDEČ, bus zastávka u kostela, Pod nádražím 5:20 

LIDEČKO-RIVIERA TOUR 5:30 

VALAŠSKÁ POLANKA-benzinová stanice 5:50 

ZLÍN 6:30 

OTROKOVICE, bus zastávka tř. Osvobození-u mostu 6:50 

KROMĚŘÍŽ 7:15 

VYŠKOV 7:45 

BRNO 8:20 

Ranní snídaně v buse  

ZELENÁ HORA- prohlídka potního kostela Sv. Jana Nepomuckého  10:00 

Kafičko na cestě do Prahy  

PRAHA - příjezd 14:30 

Osobní volno nebo procházka s průvodce po centru Prahy  
Vrchlického sady- Senovážné náměstí-Prašná brána-Celetná- 
Pražský orloj-Havelské tržiště-Václavské náměstí-Národní muzeum-  
 
Můžete využít i k osobnímu volnu a pobytu v Praze 

14:30 

Divadlení představení MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD 
Po ukončení představení neformální setkání s herci a autogramiáda 

19:00 

Odjezd z Prahy dle nástupních míst 22:45 

 
 

       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 


