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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 1090,-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  

 


