HOCZ.org & luartrie

LONDON 2016
„Našli jsme svůj vysněný Svět.“
Tradiční pražský sraz komunity HOCZ.org a jejich přátel, již podruhé v
režii azkabanského uprchlíka a zločince Lucase A. Laurieho . Naposledy
jsme byli součástí příběhu, který zastíral hranice mezi skutečností a
naší fantazií. Tentokrát nás čekají dv a dny a dvě noci v jednom malém
nevinném městečku. Městečku, které zatím nezná své jméno...

*****

S TŘEDISKO P ROSE K P RAHA
Na Vyhlídce 411/36, Praha 9 – Prosek

KONTAKT:
LUKÁŠ KŘÍŽEK
(Lucas A. Laurie / Cornelius A. Nott)

email: luartrie@hocz.org
skype: exitus7
tel.: +420 721 584 606
VERONIKA VESELÁ
(Lena Madeira / Caitlyn E. MacMorris)

email: vero.vesela@seznam.cz
skype: veronika_vesela
tel.: +420 606 852 720
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HOCZ.org & luartrie

1. CENA UBYTOVÁNÍ



150,- Kč / osoba za celý víkend
70,- Kč / osoba na den

(pá-so nebo celá sobota nebo so-ne)

2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
A)

Letos bohužel nemáme ovečky, ale i tak vás prosíme, abyste své čtyřnohé i jino-nohé
mazlíčky nechali doma. Výjimku tvoří pouze zvěř plyšová, popřípadě nafukovací.

B)

Parkování je oproti loňsku komplikovanější. Případní a potencionální řidiči si tak
poradí sami, pomocí této vymoženosti – MAPA.

C)

Během celého srazu platí striktní zákaz požívání alkoholu či jiných návykových látek.
V celém areálu platí ZÁKAZ KOUŘENÍ, kuřáci musejí ven před/mimo areál.

3. VEZMĚTE S SEBOU


spacák, karimatka, přezuvky-bačkůrky (důležité!)



osobní potřeby, hygienické náčiní a podobné serepetičky



libovolné hry, kostýmy, hůlky, košťata, zlatonky,…

4. VYBAVENÍ KLUBOVNY
Zahrnuje tři velké místnosti (klubovny). Spaní na vlastních karimatkách a ve
spacácích. Kuchyně s příbory a nádobím pro cca 15 lidí, možno prostřídat, nebo
dovézt svoje. Hrnce, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický sporák,
zahradní gril a lednice. A samozřejmě nechybí ani WC. Dále je k dispozici také malá
budova pro další program a pozemky, které dle magických propozic obsahují: 3x
velký plac a ohniště s volně využitelným dřevem. V celém objektu je zavedená
mudlovská pitná voda i mudlovská elektřina.
Ačkoliv celý sraz spadá pod organizaci Lucase A. Laurieho, je potřeba neustále připomínat
zásluhy a dávat velká poděkování slečně Leně Madeiře, která se i letos stará o vše kolem
ubytování a klubovny jako takové. Bez toho by byl totiž pan Laurie totálně v trollí pr…

Neplecha ukončena,
Nox.

