
Jarek	  Nohavica	  
Letní	  areál	  Svojšice	  u	  Přelouče	  -‐	  Pardubický	  kraj	  

Sobota	  4.	  června	  od	  18.00	  hodin	  

V	  sobotu	  4.	  června	  zavítá	  do	  legendárního	  svojšického	  letního	  areálu	  nedaleko	  Pardubic	  exkluzivní	  host	  –	  populární	  český	  folkový	  písničkář	  
a	   textař	   Jarek	   Nohavica.	   Ve	   Svojšicích,	   v	   areálu,	   kde	   se	   dříve	   odehrávaly	   proslulé	   folkové	   slunovraty,	   odehraje	   svůj	   jediný,	   velký	  
TŘÍHODINOVÝ	  letní	  koncert	  východních	  a	  středních	  Čech.	  

„Do	  Svojšic	  se	  Jarek	  velmi	  těší.	   	  Vzpomíná	  si	  to<ž	  právě	  na	  ty	  roky,	  kdy	  Svojšice	  patřily	  slunovratům,	  kam	  často	  jezdil	  hrát,“	  nechal	  se	  
slyšet	  Nohavica.	  Svojšice	  má	  i	  právě	  proto	  velmi	  rád.	  	  

Do	  Svojšic	   zavítá	   společně	   se	   svým	  kamarádem,	  pianistou	  a	  akordeonistou	   z	  Polska	  Robertem	  Kusmierskim.	   Jako	  další	  host	   se	  představí	  
perkusionista	  a	  hráč	  na	  bicí	  -‐	  Pavel	  Plánka.	  Návštěvníci	  koncertu	  se	  tak	  bezesporu	  mohou	  těšit	  na	  největší	  Nohavicovy	  hity.	  Mnohé	  z	  nich,	  
jako	  například	  Darmoděj,	  Zítra	  ráno	  v	  pět,	  Mám	  jizvu	  na	  rtu	  či	  Kometa,	  již	  doslova	  zlidověly.	  	  



PŘEDPRODEJ	  VSTUPENEK	  

Vstupenky	  v	  předprodeji	  si	  můžete	  koupit	  v	  prodejní	  síW	  TicketPortal	  za	  470	  Kč.	  

Vstupenky	  si	  můžete	  objednávat	  zde:	  hZp://bit.ly/1R0uZWW	  	  

Doporučujeme	  zakoupit	  si	  vstupenky	  včas,	  předpokládáme	  vyprodání	  vstupenek	  	  

ještě	  před	  akcí.	  Předprodej	  končí	  v	  pátek	  3.	  června	  ve	  20.00	  hodin.	  	  

PRODEJ	  VSTUPENEK	  NA	  MÍSTĚ	  /	  KASA	  

Na základě našeho slibu jsme pro všechny z vás, kteří se rozhodujete 
o návštěvě koncertu na poslední chvíli, rezervovali limitovaný počet vstupenek. 

Cena vstupenky na místě je 500,- Kč
Kasa bude otevřena od 17.00 hodin do vyprodání vstupenek.

Uvedená cena je včetně poplatků a Dph.	  

http://bit.ly/1R0uZWW


MÍSTO	  KONÁNÍ	  KONCERTU	  

Letní	  areál	  Svojšice	  u	  Přelouče,	  Parubický	  kraj.	  	  

Na	  místě	  je	  omezený	  počet	  laviček	  k	  sezení.	  Prosím	  vezměte	  si	  s	  sebou	  celty	  nebo	  jiné	  “podsedáky”	  a	  využijte	  k	  sezení	  náš	  krásný,	  z	  velké	  čásW	  travnatý,	  
přírodní	  areál.	  	  

PROVOZ	  AREÁLU	  

Areál se všem návštěvníkům otevře v sobotu 4. června v 18.00 hodin. Konec hudební produkce v areálu je plánován okolo 
23.00 hodiny, kdy se bude areál postupně uzavírat. Změny vyhrazeny. 

VSTUP	  DO	  AREÁLU	  /	  DĚTSKÉ	  VSTUPY	  /	  ZTP	  	  

Vstup	  na	  akci	  je	  do	  12	  let	  nevhodný	  *	  Pokud	  se	  i	  přesto	  rozhodnete	  na	  akci	  své	  dítě	  vzít,	  je	  vstup	  do	  areálu	  podmíněn	  s	  jeho	  zákonným	  zástupcem.	  
Pořadatel	  si	  vyhrazuje	  právo	  kontroly	  Občanského	  průkazu	  z	  důvodu	  ověření	  totožnosW	  rodičů	  a	  dítěte.	  Cena	  vstupenky	  je	  pro	  všechny	  návštěvníky	  
stejná	  a	  to	  včetně	  děe.	  ZTP	  mají	  vstup	  zdarma,	  doprovod	  si	  vstupenku	  plae.	  Změny	  vyhrazeny.	  Děkujeme	  za	  pochopení.	  

OBČERSTVENÍ	  	  

V areálu bude umístěno několik stánků s nabídkou jídla a pití. Na celé akci platí zákaz požití alkoholu mladším 18 let. 
Prosíme během koncertu omezte pohyb ke stánkům na minimum. Rádi bychom zachovali nerušený poslech a omezili pohyb před podiem 
a v celé hudební části areálu na nejvyšší možnou míru. Děkujeme za spolupráci.

Více	  informací	  můžete	  získat	  na	  webových	  stránkách	  www.nohavica.cz

http://www.nohavica.cz


AUTOBUSOVÁ	  DOPRAVA	  Z	  PARDUBIC	  DO	  SVOJŠIC	  A	  ZPĚT	  

ZajisWli	  jsme	  pro	  vás	  dopravu	  autobusem	  z	  Pardubic.	  Odjezdy	  z	  Pardubic	  proběhnou	  před	  halou	  Hlavního	  vlakového	  nádraží	  Pardubice.	  Pro	  lepší	  
orientaci	  budou	  autobusy	  polepeny	  plakáty	  svojšického	  koncertu	  Jarka	  Nohavici.	  Plánovaný	  odjezd	  prvního	  autobusu	  z	  hlavního	  vlakového	  nádraží	  je	  
v	  17.00	  hodin.	  Autobusy	  ze	  Svojšic	  budou	  přistaveny	  u	  hlavní	  silnice	  v	  blízkosW	  vstupu	  do	  areálu.	  Odjezd	  ze	  Svojšic	  do	  Pardubic	  očekáváme	  přibližně	  
ve	  23.00,	  nebo	  po	  ukončení	  koncertu.	  Cena	  jednotlivé	  jízdy	  je	  60	  Kč.	  Cena	  je	  platná	  i	  pro	  děW.	  Prosíme	  mějte	  připravené	  drobné.	  Minimální	  počet	  
cestujících	  ve	  voze	  musí	  být	  10	  osob,	  posléze	  se	  doprava	  ukončí.	  Změny	  vyhrazeny.

DOPRAVA	  VOZEM	  /	  PARKOVÁNÍ	  

Pokud	  pojedete	  na	  fesWval	  vozem,	  cena	  parkovného	  na	  určených	  místech	  činí	  100,-‐Kč.	  Plaete	  pouze	  za	  vyhrazený	  prostor.	  Kolem	  areálu	  	  
plae	  zákaz	  parkování	  mimo	  vyhrazená	  parkoviště.	  Parkoviště	  se	  nachází	  přibližně	  tři	  minuty	  od	  areálu.	  Nenechávejte	  si	  nic	  v	  autě.	  Jedete	  na	  koncert,	  
vezměte	  si	  s	  sebou	  jen	  nezbytné	  věci.	  Buďte	  opatrní	  a	  obezřetní	  vůči	  krádežím.	  Na	  parkoviště	  plae	  zákaz	  vnášení	  skla,	  lahví	  apod.	  GPS Areálu: 
49.970542,15.603536
	  	  

STANOVÁNÍ	  

Pokud	  budete	  chet	  na	  místě	  přespat,	  můžete	  si	  na	  místě	  zdarma	  rozložit	  stan.	  Prostor	  k	  tomu	  určený	  je	  v	  blízkosW	  parkoviště.	  

	  	  

BANKOMAT	  

Na	  místě	  není	  bankomat.	  Bankomat	  se	  nachází	  v	  nedalekém	  Heřmanově	  Městci.

Více	  informací	  můžete	  získat	  na	  webových	  stránkách	  www.nohavica.cz

http://maps.google.cz/maps?q=49.970542,15.603536&num=1&t=h&brcurrent=5,0,0&z=18
http://www.nohavica.cz


AKREDITACE, GUEST LIST, VÝHERCI A OSTATNÍ

Akreditace, partneři, výherci soutěží a další hosté musí svou totožnost při vstupu na festival prokázat Občanským průkazem.
Změny vyhrazeny. 

UPOZORNĚNÍ	  A	  PRAVIDLA	  AREÁLU	  

Zákaz vnášení zbraní, omamných látek, vlastního pití a jídla. Zákaz vstupu psů. 
Na akci je zdravotní dozor, požárníci, security služba. Posíleny jsou hlídky Policie ČR. Zákaz požití alkoholu mladším 18 let. 
Prosíme o maximální spolupráci s organizátory akce, respektování pravidel bezpečnostní agentury a dodržování zásad slušného 
společenského chování. Po opuštění areálu pozbývá vstupenka platnosti. 

Každý návštěvník koncertu může být při vstupu vyzván, aby se podrobil prohlídce, která je zaměřena na nebezpečné věci jako 
jsou zbraně, nože a podobně. Osobní prohlídka je pro bezpečí nás všech. Děkujeme za pochopení. Změny vyhrazeny.

Více	  informací	  můžete	  získat	  na	  webových	  stránkách	  www.nohavica.cz

http://www.nohavica.cz

