HOCZ.org & luartrie

LONDON 2017
„Našli jsme svůj vysněný Svět.“
Tradiční pražský sraz komunity HOCZ.org a jejich přátel, potřetí v režii azkabanského
uprchlíka a zločince Lucase A. Laurieho. Poprvé jsme prožívali příběh Inkoustového
srdce, podruhé jsme se stali 113. generací Prokletého městečka. Tentokrát nás čeká
dávno vybledlá vzpomínka s názvem „The Mask of Blackness“. Kdo byli Aurelia de
Noirval a Maurice Barebone? Dva osudy, které k sobě měly stejně blízko jako daleko…

*******

K LUBOVNA N A K ŘÍŽKU
Pitterova 1, 130 00 Praha 3 – Žižkov
(za budovou SUDOP PRAHA, a.s.)

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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CENA UBYTOVÁNÍ


150,- Kč / osoba za celý víkend



70,- Kč / osoba na den

(pá-so nebo celá sobota nebo so-ne)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
A)

V areálu jsou v ohrádce ovce, tudíž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ psů.

B)

Parkování je možné na parkovišti u objektu, nikoliv na trávnících kolem klubovny.

C)

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

VEZMĚTE S SEBOU




spacák, karimatka, přezuvky-bačkůrky (důležité!)
osobní potřeby, hygienické náčiní a podobné serepetičky
libovolné hry, kostýmy, hůlky, košťata, zlatonky,…

VYBAVENÍ KLUBOVNY


malá a velká půda nad klubovnami

Možnost ubytování až čtyřiceti osob (další pak v dolních prostorách) ve vlastním spacáku. Stoly
a židle, promítací plátno, ping pongový stůl. Na půdě jsou dvě toalety, koupelna s vanou i
sprchou, šest umyvadel (a dvě na toaletách), úklidová místnost. V přízemí jsou dvě toalety,
z toho jedna bezbariérová s velkým umyvadlem a se sprchou. Dále koupelna s umyvadlem a
sprchou, úklidová místnost, kuchyňka a sklad s regály na potraviny.



vybavení kuchyňky

Nádobí (hrnce, plechy, pánve, pekáče, podnosy, konvice, talíře, hrnečky, sklenice, příbory,
misky) pro cca 40-50 osob. Dvě velké lednice, dva čtyřplotýnkové plynové vařiče, plynová i
horkovzdušná trouba, kombinovaná mikrovlnná trouba, rychlovarné konvice, dřezy, myčka.

V celém objektu je ústřední topení a rozvod teplé vody z plynového kotle. Venku v areálu
je volejbalové hřiště, branky, míče, basketbalový koš, ohniště, gril, pískoviště,
prolézačka, klouzačka, houpačka, hrazda. Malý lesík, travnaté plochy na hry, chov ovcí.

Neplecha ukončena,
Nox.

