(odborná exkurze, návštěva divadelního
představení Spalovač mrtvol)

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
Datum konání:
Odjezd z Opavy - východ:
Předpokládaný návrat do Opavy :
Ubytování se snídaní:

26. 3. – 27.3. 2018

6:00 hod., sraz účastníků v 5:45 hod. na východním nádraží v
Opavě (přímý vlak ČD Opava – Praha)
27.3. ve 20 hod. (odjezd z Prahy 16:42 hod.)
Hostel ELF, Husitská 11, Praha 3 (www.hostelelf.com)

PROGRAM:
1. den:
9:30 příjezd do Prahy, odložení zavazadel v hostelu, Václavské náměstí, Betlémské náměstí,
Betlémská kaple, Staré město, radnice, Týnský chrám, Karlův most.
13:00 návštěva Starého židovského města, židovský hřbitov, Synagoga (vstupné v ceně).
17:00 ubytování v hostelu ELF.
19:00 Stavovské divadlo – představení Spalovač mrtvol (vstupné v ceně).
2. den:
8:00 snídaně.
9:30 návštěva Pražského hradu, chrám sv. Víta, Zlatá ulička, Vladislavský sál (vstupné v ceně).
12:00 Kampa, Národní divadlo, Tančící dům.
14:00 – 16:00 rozchod.
16: 42 odjezd přímým vlakem ČD do Opavy.

1400,-Kč

CENA:
Cena zahrnuje: 520,- Kč zpáteční jízdenka s místenkou Opava - Praha, 320,- Kč ubytování s
bufetovou snídaní, 290,- Kč vstupné do Stavovského divadla, 200,- Kč vstupné do výše
uvedených památek, 70,- Kč jízdné MHD
Kapesné: dle vlastního uvážení.
Záloha se závaznou přihláškou: 500,- Kč do 19.1. 2018
Doplatek : do 20.2. 2018
Organizace: Ing. Jolana Hrinová (tel. 737687943), Mgr. Monika Dvořáčková (tel. 601565415)

Informace o divadelním představení
Spalovač mrtvol
Ladislav Fuks
Horor nejen z krematoria…

Dramatizace: Jan Mikulášek, Marta Ljubková
Režie: Jan Mikulášek
Pamatujete-li si novelu Ladislava Fukse (1923–1994) pouze z filmu Juraje Herze, znáte jen jednu její část. Příběh o
zaměstnanci krematoria a vzorném manželovi a otci Karlu Kopfrkinglovi je nejen hororem ze spalovny lidí, ale také
groteskním obrazem rozkladu lidské osobnosti. Panoptikální soubor figurek, které autor vidí jako pouťovou atrakci, se
v různých situacích vrací, aby zpochybnil naše konvenční vidění světa. Je to hodně k smíchu… A je to hodně k pláči,
co se s člověkem bez názoru a bez páteře může stát, když z něj zájem o pohodlíčko a bezpečí a pocit vlastní důležitosti
a nenahraditelnosti udělá aktivní nástroj záhuby. Může to být varovný obraz světa před druhou světovou válkou, dnes
to ale může být i varování mnohem obecnějšího rázu.
Přibližná délka představení: 1 hodina a 50 minut. Představení se hraje bez přestávky.
Fotograf inscenace: Petr Neubert
V představení se používají tabákové výrobky.
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