NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

S RIVIEROU ZA KULTUROU

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

967
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
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MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD + ZELENÁ HORA
POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA
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
Číslo zájezdu
Datum zájezdu

1090,-Kč
420
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)
JABLŮNKA Restaurace u Martinků směr Vsetín
VSETÍN
(49°20'05.4"N 17°59'45.4"E) Autobusové nádraží ,
ulice Nádražní, zastávka č.1
BRUMOV-BYLNICE bus zastávka u Mezu
VALAŠSKÉ KLOBOUKY–autobusové nádraží
HORNÍ LIDEČ, bus zastávka u kostela, Pod nádražím
LIDEČKO-RIVIERA TOUR
VALAŠSKÁ POLANKA-benzinová stanice
ZLÍN
OTROKOVICE, bus zastávka tř. Osvobození-u mostu
KROMĚŘÍŽ
VYŠKOV
BRNO
Ranní snídaně v buse
ZELENÁ HORA- prohlídka potního kostela Sv. Jana Nepomuckého
Kafičko na cestě do Prahy
PRAHA - příjezd
Osobní volno nebo procházka s průvodce po centru Prahy
Vrchlického sady- Senovážné náměstí-Prašná brána-CeletnáPražský orloj-Havelské tržiště-Václavské náměstí-Národní muzeum-

4:10

Můžete využít i k osobnímu volnu a pobytu v Praze
Divadlení představení MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Po ukončení představení neformální setkání s herci a autogramiáda
Odjezd z Prahy dle nástupních míst

5:20
5:30
4:50
5:10
5:20
5:30
5:50
6:30
6:50
7:15
7:45
8:20
10:00

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

14:30
14:30

19:00
22:45
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KOMORNÍ DIVADLO KALICH - ČAS POD PSA
POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA
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
Číslo zájezdu
Datum zájezdu

990,-Kč
421
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)
JABLŮNKA Restaurace u Martinků směr Vsetín
VSETÍN
(49°20'05.4"N 17°59'45.4"E) Autobusové nádraží ,
ulice Nádražní, zastávka č.1
BRUMOV-BYLNICE bus zastávka u Mezu
VALAŠSKÉ KLOBOUKY–autobusové nádraží
HORNÍ LIDEČ, bus zastávka u kostela, Pod nádražím
LIDEČKO-RIVIERA TOUR
VALAŠSKÁ POLANKA-benzinová stanice
ZLÍN
OTROKOVICE, bus zastávka tř. Osvobození-u mostu
KROMĚŘÍŽ
VYŠKOV
BRNO
Ranní snídaně v buse+kafíčko
PRAHA - příjezd
Osobní volno nebo procházka s průvodce po centru Prahy
Vrchlického sady- Senovážné náměstí-Prašná brána-CeletnáPražský orloj-Havelské tržiště-Václavské náměstí-Národní muzeum-

6:10

Můžete využít i k osobnímu volnu a pobytu v Praze
Divadlení představení ČAS POD PSA
Po ukončení představení neformální setkání s herci a autogramiáda
Večerní Praha- dejte si kafíčko, drink, projdete se po Praze
Odjezd z Prahy dle nástupních míst

7:20
7:30
6:50
7:10
7:20
7:30
7:50
8:30
8:50
8:15
8:45
10:20
14:30
14:30

16:00
18:00
21:00
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MUZIKÁL – LÁSKA NEBESKÁ
POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA
Waldemar Matuška - Láska nebeská / Originální nahrávky 1961–1980 / Nový muzikál – a největší WM hity v
původních verzích k tomu
V pražském Divadle Broadway pokračují v úspěšné tradici aktuálních příběhů s legendárními písničkami. Na
Václava Neckáře, Karla Gotta nebo Helenu Vondráčkovou nyní navazuje Waldemar Matuška (1932–2009). Na
konci září proběhne premiéra, Supraphon k ní souběžně nabízí autentické verze slavných songů z let 1961 až 1980.
Od semaforských začátků přes Slavičí medaile až po spolupráci s KTO je to čtrnáct největších hitů na vinylu a hned
třicet tři na dvojcédé. Jejich výčet je fascinující přehlídkou skladeb ze zlatého fondu československé populární
hudby, svázaných zejména se šedesátými a sedmdesátými roky, ale dodnes nezapomenutelných. Vousatý bard si
vytvořil jedinečnou pěveckou kategorii sám pro sebe. Písně špičkových domácích skladatelů a textařů, ale také
skvěle vybrané cover verze americké, francouzské nebo italské, jsou stále nepřekonané. „Walda“ se oprávněně stal
miláčkem národa a jeho písničky v pravém slova smyslu znárodněly. Jeho postavení v paměti lidí nemohla oslabit
ani emigrace do USA, po roce 1989 naštěstí brzy nahrazená hvězdnými návraty. Zářijový muzikál bude důstojnou
oslavou jeho blížících se nedožitých devadesátin, tato LP a 2CD jsou pak mohutnou dávkou nestárnoucí muziky.¨

Cena zájezdu
Číslo zájezdu
Datum zájezdu

1190,-Kč
422
5.3.2022

Cena zájezdu zahrnuje:
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle
nástupních míst spojenou s návštěvou a prohlídkou
KUTNÉ HORY A PRAHY

SVOZOVÁ MÍSTA AUTOBUSU

Čas

FRÝDEK MÍSTEK - bus TESCO-Frýdek Místek, ulice Collo-louky
(49°40'20.3"N 18°19'52.5"E)
JABLŮNKA Restaurace u Martinků směr Vsetín
VSETÍN
(49°20'05.4"N 17°59'45.4"E) Autobusové nádraží ,
ulice Nádražní, zastávka č.1
BRUMOV-BYLNICE bus zastávka u Mezu
VALAŠSKÉ KLOBOUKY–autobusové nádraží
HORNÍ LIDEČ, bus zastávka u kostela, Pod nádražím
LIDEČKO-RIVIERA TOUR
VALAŠSKÁ POLANKA-benzinová stanice
ZLÍN
OTROKOVICE, bus zastávka tř. Osvobození-u mostu
KROMĚŘÍŽ
VYŠKOV
BRNO
Ranní snídaně v buse
KUTNÁ HORA- prohlídka
Kafičko na cestě do Prahy
PRAHA - příjezd
Osobní volno nebo procházka s průvodce po centru Prahy
Vrchlického sady- Senovážné náměstí-Prašná brána-CeletnáPražský orloj-Havelské tržiště-Václavské náměstí-

4:10

Můžete využít i k osobnímu volnu a pobytu v Praze
Představení LÁSKA NEBESKA
Odjezd z Prahy dle nástupních míst

5:20
5:30
4:50
5:10
5:20
5:30
5:50
6:30
6:50
7:15
7:45
8:20
10:00
14:30
14:30

19:00
22:45

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

