
AUDIENCE U KRÁLOVNY
PRAHA - Stavovské divadlo

Sobota 7. října 2017
ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Cena: přízemí 8. - 10. řada 1190 Kč
1. galerie 1. řada 750 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, vstupenku dané kategorie

Nástupní místa: Dobruška, Nové Město n.Met., Náchod a další na 
trase směr Hradec Králové a Praha

Čas a místo nástupu bude upřesněno v pokynech týden do odjezdu.

PROGRAM: V ranních hodinách odjezd z nástupních míst, cestou do Prahy 
zastávka na dálnici na WC či občerstvení. Příjezd do Prahy ulice Na Florenci 
kolem 11:00 hod. Volno v centru Prahy. Pěšky se přesunete ke Stavovskému 
divadlu. Divadelní představení začíná ve 14:00 h a trvá 3 hodiny včetně 
přestávky. Odjezd zpět k domovu v 18:00 hod. Cesta zpět bez zastávky.

Její veličenstvo Iva Janžurová ve své královské hlavní roli.
Její Veličenstvo Alžběta II., královna Spojeného království a dalších dominií britské
koruny, je hlavní postavou této nové anglické hry. Je to trochu překvapující, ale 
nikoliv neobvyklé, podíváme-li se na dějiny dramatu v Anglii. Jeden den v týdnu 
přijímá královna své premiéry ke konzultacím. A právě ty jsou námětem hry, 
která je svým způsobem pohádkou o monarchii v moderním světě. Divadlem o 
každodenní politice a politicích obecně, byť jsou v této hře přítomni prakticky 
všichni konkrétní premiéři od Winstona Churchilla, přes Margaret Thatcherovou 
po Davida Camerona. Politika se všemi svými záludnostmi je konfrontována s 
jistým nadčasovým archaickým principem kontroly demokratické vlády. Ne, nejde
tu o oslavu monarchie, byť vedle mnoha britských premiérů je hlavní hrdinkou 
právě Alžběta II. Jde o pohled na tíži politiky z jiného úhlu. Z úhlu, který neznáme.
Hrají: J.Hartl, V.Postránecký, J.Bareš, D.Matásek, F.Němec, T.Medvecká a další



PRAHA
muzikál a advent

NEDĚLE 17. PROSINCE 2017
Cena zahrnuje: dopravu autobusem a vstupenku do dané kategorie.

ČAS RŮŽÍ Divadlo Karlín 15:00 h
přízemí nebo 1.balkón: 1040,- nebo 1140,-

PLES UPÍRŮ GOJA music hall 14:00 h
nejlepší místa C, G: 1280,- nebo 1380,- 

MÝDLOVÝ PRINC Divadlo Broadway 14:00 h
různé řady: 940,- nebo 1090,- nebo 1190,-

KRYSAŘ Divadlo Kalich 13:30 h
přízemí 1120,-

LEVNĚJŠÍ MÍSTA V DIVADLE NA DOTAZ.

Nástupní místa: Dobruška, Nové Město, Náchod, Česká Skalice, 
Jaroměř a další na trase Hradec Králové
Odjezd v ranních hodinách (bude upřesněno v pokynech týden do odjezdu). 
Příjezd do centra Prahy kolem 10:30 h, individuální volno na návštěvu 
adventních trhu, odpoledne muzikál dle vlastního výběru, mimo centrum vás 
dopraví k divadlu autobus, po představení kolem 18:00 h odjezd k domovu, 
návrat 20-21:00 h.


