
 
 

Divadelní výlet do Mnichova / Theaterausflug nach München 
 

12. 11. 2022 sobota / Samstag  
Münchner Kammerspiele (Schauspielhaus) 
Maximilianstraße 26-28, München 

Like Lovers Do  
Memoáry Medúzy / Memoiren der Medusa  
Sivan Ben Yishai 
Režie / Regie: Pınar Karabulut 
s českými a anglickými titulky / mit tschechischer und englischer Übertitelung 

 
Termín výletu, program / Termin, Programm:  
¾ odjezd autobusu společnosti FurraBus 12. listopadu v 9:00 hod.  

z autobusového nádraží Florenc (vlevo, u kavárny Starbucks)  
¾ příjezd do Mnichova k divadlu mezi 13. a 14. hodinou 
¾ volný program do začátku představení 
¾ začátek představení ve 20 hod., konec cca ve 21:30 hod. 
¾ odjezd zpět do Prahy hned po skončení představení (čas bude upřesněn na místě) 
¾ předpokládaný návrat do Prahy kolem 2. hodiny ranní 
 

¾ Abfahrt des Buses (FurraBus) am 12. November um 9:00 Uhr  
vom Busbahnof Florenc (links, beim Cafe Starbucks) 

¾ Ankunft in München zum Theater zwischen 13 und 14 Uhr 
¾  freies Programm bis Vorstellungsbeginn 
¾  Vorstellungsbeginn um 20 Uhr, Ende um 21:30 Uhr 
¾ Abfahrt nach Prag gleich nach der Vorstellung, vorausgesetzte Rückkehr nach Prag um etwa 02 Uhr 

 

Cena výletu / Preis: 
¾ jízdné + vstupné / Busfahrt + Eintritt 1.300,- CZK  
¾ jen vstupné / nur Eintritt  300,-CZK 

 

Koupě vstupenky a způsob úhrady / Bestellungen und Bezahlungsweise: 
¾ rezervace přes e-mail na: office@theater.cz nebo ticket@theater.cz 
¾ úhrada hotově v kanceláři festivalu – dle domluvy na tel. čísle 776 052 344 

nebo e-mailu ticket@theater.cz) 
¾ převodem na bankovní účet s možností vyzvednutí vstupenky v autobuse  

(pouze po předchozí domluvě a s úhradou nejpozději do 25. 10.) 
 

¾ Reservierungen über E-Mail: office@theater.cz oder ticket@theater.cz 
¾ Bezahlung in bar im Festivalbüro - nach Vereinbarung  

an +420 776 052 344 oder ticket@theater.cz 
¾ durch Banküberweisung auf unser Konto mit Abholung der Eintrittskarte  

im Bus (nur nach vorheriger Absprache und Bezahlung bis 25.10.) 


