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      KOMORNÍ DIVADLO KALICH -  ČAS POD PSA  

 
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 990,-Kč 

Číslo zájezdu 421 

Datum zájezdu 12.02.2022 
 

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

nástupních míst spojenou s návštěvou divadelního 
představení 

 
SVOZOVÁ MÍSTA AUTOBUSU Čas 

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

6:10 

JABLŮNKA Restaurace u Martinků směr Vsetín 7:20 

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

7:30 

BRUMOV-BYLNICE bus zastávka u Mezu 6:50 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY–autobusové nádraží 7:10 

HORNÍ LIDEČ, bus zastávka u kostela, Pod nádražím 7:20 

LIDEČKO-RIVIERA TOUR 7:30 

VALAŠSKÁ POLANKA-benzinová stanice 7:50 

ZLÍN 8:30 

OTROKOVICE, bus zastávka tř. Osvobození-u mostu 8:50 

KROMĚŘÍŽ 8:15 

VYŠKOV 8:45 

BRNO 10:20 

Ranní snídaně v buse+kafíčko  

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 ČAS POD PSA 
Po ukončení představení neformální setkání s herci a autogramiáda 

16:00 

Večerní Praha- dejte si kafíčko, drink, projdete se po Praze 18:00 

Odjezd z Prahy dle nástupních míst 21:00 

 

POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA 


