
pořádá

Zábavně-vzdělávací plavbu po Vltava oceánu ku příležitosti 

100 let potopení Titaniku

Kontakt:
Revival of the Titanic s.r.o.
Pod hřištěm 77/5
Praha 10, 109 00
IČ 248 11 474
DIČ CZ 248 11 475

Petr Svejkovský – manager akce – 602 875 266
Ondřej Vrkoč     - odborník na Titanic – 721 615 024

info@100lettitanic.cz





100 Let Titanic

Dne 15.4.1912 došlo k nejznámější námořní katastrofě všech dob.  „Nepotopitelný“ super luxusní 
parník Titanic, loď třídy Olypmic britského rejdařství White Star Line se na své panneské plavbě po 
srážce s ledovcem v 23:40 místního času začal potápět a v 02:20 zmizel pod hladinou.

Na palubě byla nejen evropská i americká smetánka ale i obyčejní lidé na cestě za novým životem. 
Tato událost vzbudila obrovskou vlnu zájmu, pátrání a konspiračních teorií.  Kdyby loď doplula do 
New Yorku včas, dnes by jí málokdo znal.  Avšak jméno Titanic je dnes známe po celém světě 
stejně jako McDonald's či Coca Cola a je to pojem sám o sobě.

Dne 15.4.2012 tomu bude přesně 100 let od této tragické události a proto se fanoušek a odborník na 
Titanic Ondřej Vrkoč rozhodl uspořádat vzpomínkovou zábavně-vzdělávací akci určenou nejen 
skalním fanouškům Titaniku, ale také široké veřejnosti, která o této katastrofě někdy slyšela a ráda 
by se dozvěděla více.

Na programu budou nejen zajímavé přednášky o samotné lodi a jejím příběhu až po současný vývoj 
zkoumání jejího vraku, ale také konspirační teorie a doprovodný program.  Zajímavým hostem bude 
Martin Hub, kaskardér z filmu Jamese Camerona – Titanic.  Součástí bude i retro focení s 
kapitánem lodi v dobových kostýmech, prodej horké novinky - knihy Titanic: příběh legendární lodi 
se slevou, bohatá tombola a další překvapení o kterých ještě jednáme.  Atmosféru dotvoří stylová 
živá hudba kapely Brassband a prodej tématických předmětů.

Program*:
12:00 – 14:00 Nalodění pasažérů (12-13 první třída, 13-13:30 druhá třída a 13:30 – 13:50 třetí třída)
14:00 - vyplutí ze Southamptonu 
14:20 – symbolický pietní akt

14:30 – 15:15 Ondřej Vrkoč – Titanic zajímavosti, fakta, historie a současnost + Češi a Titanic
15:30 – 16:00 Martin Hub – kaskadér z filmu Titanic (1994) od Jamese Camerona
16:10 – 16:30 Zdenek Knap – představení uniforem posádky Titaniku
16:30 – 16:45 Petr Krumphanzl – hudba na Titaniku
16:30 – 17:30 focení s Kapitánem pomocí fotoautomatu Smilebox, Martinem Hubem, volná zábava
17:00 – 17:30 Jan Berwid-Buquoy - konspirační teorie aneb byl to doopravdy ledovec?
17:30 diskuze + volná zábava
18:00 Losování tomboly
20:00 ?? opuštění lodi
20:00 – do ztroskotání – after party v Black Angel's baru. 
*změna programu vyhrazena

Super tombola! 
Soutež pro děti



Základní informace

Datum: 15. 4. 2012

Místo konání: Loď RMS Titanic / Cecilie – Rašínovo nábřeží (pod Tančícím domem)

Předpokládaná návštěvnost: 400 lidí

Kapacita lodi:  370 (krytá)/ 450 celkem

Čas: 12.00h – 20.00h + afterparty v Black Angel's 20:00 do ztroskotání

Cílová skupina: 15 - 55 let, fanoušci Titaniku, rodiny

Ceny vstupenek: 

Vstupné dospělí: děti do 15let: rodiny 2+1: rodiny 2+2:

předprodej   300,- 250,- 750,- 950,-
na místě       350,- 300,- 950,- 1'150,-

Kdo přijde v secesním nebo námořním nebo secesním kostýmu dostane 100 kč slevu na 
vstupné na místě + před-registrace + nalodění s první třídou do 13:00 (v zájmu zajištění 
dostatečné kapacity, po 13 hod nebude garantováno místo)
děti do 5 let zdarma


