s radostí již potřetí zve na

Letní festival na Stráži
Sobota 23.července 2022
Stráž u České Lípy 3

SOBOTNÍ PROGRAM
15:00…
Aktivní siesta a společenské družení
17:00…
Grilování a gurmánské užívání
17:30…
Folkmusik Hans und Gabi
18:30…
Ukázka japonského bojového umění
19:00…
Koncert Pražského úletu a kulturní řádění
23:00…
Noční jam aneb hudební marmeláda
NEDĚLNÍ PROGRAM
9:00…
Snídaně aneb dojídání bistra
11:00…
Turnaj v obíhačce a jiné setřásání kalorií

Logistické otázky a odpovědi
Q1: Co tam můžu dělat?
Přijeď odpoledne a můžeš se věnovat sportovně-volnočasovým aktivitám (viz ilustrace na
pozvánce), ozobávání místní úrody, koupání v řece (400m) apod. Okolo páté roztopíme grily,
pak nastoupí kulturní předvoj v podobě folkové dua a vyznavače japonského bojového umění,
a po sedmé to rozjede Pražský úlet. A pak už se bude hrát, zpívat, jíst, pít a tančit až do
pozdní noci. V neděli po vyhrabání z postelí se bude dojídat bistro a plánujeme turnaj v
pinčesové obíhačce. Celá akce je outdoor, tak věřme, že nám počasí bude přát.
Q2: Co budu jíst a pít?
Festival je primárně organizován metodou komunitního sdílení. Přivez něco na grilování, něco
k pití a jiné pochutiny. Dáme vše do placu a budeme se krmit samoobslužným systémem.
Sdílené bistro se náramně osvědčilo a poskytlo neuvěřitelné množství dobrot (i na nedělní
snídani). Volte přivážené množství systémem „vezmu zhruba tolik kolik sám zvládnu“,
případně vynásobené nějakým přiměřeným koeficientem :)
Q3: Kde budu spát?
Vezmi stan, karavan či jiné mobilní bydlo. Nemáš-li, nevadí, k dispozici jsou vzdušné venkovní
prostory pod střechou a nějaké matrace. Stačí když budeš mít spacák, případně vezmi
karimatku. I pár peřin se když tak najde. Tvrďáci můžou zalehnout pod širák pod třešní,
změkčilci si můžou najít ubytování v České Lípě (taxíkem za pár minut) nebo v nějakém
penzionku v blízkém okolí.
Q4: Jaké je vstupné?
Viz odpověď na otázku č.2
Q5: Mohu se zapojit do hudební produkce?
Že váháš. Každý vystupující je vítán. Můžeš se zapojit jak do hlavního programu (neboj,
budou i další odvážní vystupující hosté) anebo do nočního neřízeného muzicírování. A i když
nevylezeš na podium, očekává se tvoje podpora tancem a zpěvem. Budem hrát fakt dost a
věř nám, že každej flák je skvost!
Q6: Kde přesně se akce koná?
Chalupa na polosamotě na Stráži u České Lípy. Pozor, nesplést si se Stráží pod Ralskem!
Autem z kraje Prahy jsi za hodinku na místě.

Pokud stále váháš, zda stojí za to
přijet, zde můžeš zkouknout:
Pár fotek z minulých ročníků
http://prazskyulet.cz/foto/
Pár dokumentárních záznamů
z předchozích úletů
http://prazskyulet.cz/video/

GPS 50.6824975N, 14.4702467E.
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