HOCZ.org & Společenství HNP

LONDON 2015
„Našli jsme svůj vysněný Svět.“
Tradiční pražský sraz komunity HOCZ.org a jejich přát el, tent okrát e v
režii azkabanského uprchlíka a jeho stoupen ců. Dokážet e rozezn at
realitu od fikce? Čeká nás totiž příběh, který jedn ou provždy smaže
hran ici mezi tím co je skutečn é a tím, co vzešlo z naší fantazie .

*****

K LUBOVNA N A K ŘÍŽKU
Pitterova 1, Praha 3, 130 00
(za budovou SUDOP1)
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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Magická zkratka. Nevíme a nechceme vědět, co to vlastně znamená.
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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)

V areálu jsou a budou zde v ohrádce OVCE, tudíž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ psů.
Výhoda je však v tom, že studenti sedmých ročníků si zde rovnou mohou složit
závěrečné zkoušky. OVCE tedy nebudou pobíhat, ale mohou zde probíhat. Leč platí
přísný zákaz psů, můžete si však dovést/donést vlastní OVCI.

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.

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


Půda nad velkou klubovnou – Albatrosovnou

Možnost ubytování 20 – 30 osob na slamnících ve vlastním spacáku v omezené míře
(10 ks), ping pongový stůl, židle pro 20 osob, promítací plátno.


Půda nad malou klubovnou – Rackovnou

Možnost ubytování 8 – 12 osob v kójích a na zemi na slamnících ve vlastním spacáku,
stoly s židlemi pro 15 osob.
Na půdě jsou dvě toalety, koupelna s vanou, se sprchou, šest umyvadel (a dvě na
toaletách), úklidová místnost. V přízemí jsou dvě toalety, z toho jedna bezbariérová
s velkým umyvadlem a se sprchou, koupelna s umyvadlem a sprchou, úklidová
místnost, kuchyňka a sklad s regály na potraviny.
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 Vybavení kuchyňky
Nádobí (hrnce, plechy, pánve, pekáče, podnosy, konvice na teplé nápoje, talíře,
hrnečky, sklenice, příbory, misky...) pro cca 40 – 50 osob, není tedy nutné mít sebou
nic na vaření. K dispozici jsou dvě velké lednice, dva čtyřplotýnkové plynové vařiče,
plynová trouba, horkovzdušná trouba, kombinovaná mikrovlnná trouba (mikrovlny,
gril, horký vzduch), rychlovarné konvice, dva dřezy, myčka nádobí.
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, parkoviště pro sedm osobních
aut, malý lesík, travnaté plochy na hry, chov ovcí.

Neplecha ukončena,
Nox.

