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Zveme Vás do divadla.    Obdrželi jsme speciální 

nabídku 50% slevy na dvě říjnová představení. 
• Dokud nás milenky nerozdělí 21. 10. 2018 od 19.00 hodin 

• Perfect days 29. 10. 2018 od 19.00 hodin 

Oba tituly se hrají v Divadle Palace, Václavské náměstí 43, Praha 1. 
 

Ceny vstupenek po slevě jsou: 
1. kategorie 250 Kč 

2. kategorie 225 Kč 

3. kategorie 195 Kč 

 

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ 
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze 
jednoho dlouholetého manželství. 
Rosalie a Francis rekapitulují své dosavadní manželství a určitě by se shodli na tom, že jsou 
spolu šťastní, kdyby se právě nepovalilo, že Francis žije dvojí život. 
Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, Rosalie vrací odvetný úder, dceři se za podivných 
okolností hroutí manželství a další postavy a celý děj ještě dál humorně zamotávají. 
Hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Kateřina Lojdová, Jana Bernášková a Luděk 
Nešleha. 
Režie: Michaela Doleželová. 
Více informací o představení na: https://www.divadlopalace.cz/cz/eric-assous-dokud-nas-
milenky-nerozdeli/265/. 
 

PERFECT DAYS 

Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: prosperující firmu, popularitu, 
exkluzivní byt, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – nějak nestihla mít dítě a 
zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší 
přítel je homosexuál a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají. 
Hra Perfect days je vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá něco úplně jiného, 
než si plánujeme. 
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová/Eva Lecchiová, Vilém 
Udatný a Jan Hofman. 
Režie: Petr Kracik. 
Více informací o představení na: https://www.divadlopalace.cz/cz/liz-lochheadova-perfect-
days/242/. 
 
 

Sleva 50% platí pro všechny členy a jejich doprovod, 

všech organizací sdružených v Odborové radě. 
Platba a objednávka v pátek v kanceláři v Motole, nebo po domluvě převodem na účet. 

Vyzvednutí lístků taktéž v kanceláři či po domluvě individuálně.  


