HOCZ.org & luartrie
LONDON 2019: The City of DEMA [část I.]

LONDON 2019
„Našli jsme svůj vysněný Svět.“

Tradiční pražský sraz komunity HOCZ.org a jejich přátel, již popáté v režii
azkabanského uprchlíka a zločince Lucase A. Laurieho. Tímto srazem se započíná
volná trilogie, která bude vyprávět jeden příběh. Příběh, v němž se vrátíme na
všechna známá místa a setkáme s Těmi, na které jsme už možná dávno zapomněli.
Tři roky, tři místa. Jedna velká společná kapitola. Každý možný konec rozhoduje
o příštím možném začátku. Můžeš mne doprovázet celou dobu, stejně jako se
kdykoliv připojit nebo odpojit. Je to na Tobě.
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„Posadil se na židli. Po krátkém mlčení si ji přisunul blíže. Jako malé
nervózní dítě těkal očima všude možně, hlavně, aby se vyhnul těm mým.
Chtěl mluvit o vysněných Světech. O těch, kteří v nich žijí. Tam někde. Za
obzorem, za závojem neznáma. Příliš jsem mu nerozuměl. Upřímně se
raduje pouze tehdy, je-li pátek třináctého. Je to zvláštní chlapec. Pojďte ho
se mnou poznat blíže a dokázat mu, že není – na žádném ze všech
světoucích světů – sám. Jmenuje se Hedwig.“

1

HOCZ.org & luartrie
LONDON 2019: The City of DEMA [část I.]

SKAUTSKÝ SRUB
BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

_____________________________________
SRAZOVÁNÍ A CESTOVÁNÍ NA KLUBOVNU
Veškeré informace naleznete v tomto kouzelném odkazovátku.
CENA UBYTOVÁNÍ
150,- /
70,- /

osoba za celý víkend
osoba za den (pá-so nebo celá sobota nebo so-ne)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A VÝSTRAHY
A)
B)
C)

V areálu je vyhrazena parkovací plocha, lze tedy přijet autem.
Jsme povinni třídit odpad do k tomu vyhrazených nádob.
Během celého srazu platí zákaz požívání alkoholu či jiných návykových
látek. V celém areálu a prostorách srubu platí ZÁKAZ KOUŘENÍ.
Kuřákům bude vyhrazeno místo mimo areál.

VEZMĚTE S SEBOU
 spacák, karimatka, přezůvky-bačkůrky
 osobní potřeby, hygienické náčiní a podobné serepetičky
 libovolné deskové i jiné hry, kostýmy, hůlky, košťata, zlatonky, kluběnky,…

VYBAVENÍ KLUBOVNY
Kapacita 30-50 osob. Ve velké klubovně je sportovní herna. Pitná i teplá voda.
Topení dřevem, které je k dispozici. Ve venkovním areálu je možnost opékání.
V kuchyňce je k dispozici nádobí, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, sporák.
Sprcha bude jen tehdy, bude-li pršet. Další informace o místě jsou střeženy
Fideliovým zaklínadlem, tak se nechte překvapit. Nedaleko je k dispozici Penny
Market (a nějaké kebabárny a dokážou přivést i pizzu, sice spíše pozdě, ale přece).
Neplecha ukončena,
Nox.

_____________________________________
KONTAKT
Lukáš K. | 721 584 606
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