
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,	   největší	   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.	  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.	  	  



Koncert	  ve	  svojšickém	  areálu	  začne	  ve	  20	  hodin.	  Brány	  areálu	  se	  však	  otevřou	  již	  v	  18.00	  hodin.	  	  

Přibližný	  konec	  je	  plánován	  okolo	  23.00	  hodiny.	  	  

Vstupenky	  můžete	  zakoupit	  v	  prodejní	  síY	  TicketPortal	  za	  470	  Kč.	  

Vstupenky	  si	  můžete	  objednávat	  zde:	  h[p://bit.ly/1R0uZWW	  	  

Doporučujeme	  zakoupit	  si	  vstupenky	  včas,	  předpokládáme	  vyprodání	  vstupenek	  	  

ještě	  před	  akcí.	  

http://bit.ly/1R0uZWW


AUTOBUSOVÁ	  DOPRAVA	  Z	  PARDUBIC	  DO	  SVOJŠIC	  A	  ZPĚT	  

Aby	  bylo	  jednodušší	  se	  do	  Svojšic	  dostat,	  zajisYli	  jsme	  pro	  vás	  dopravu	  autobusem	  z	  Pardubic.	  Plánovaný	  odjezd	  prvního	  autobusu	  z	  pardubického	  
autobusového	  nádraží	  je	  v	  17.30	  hodin	  a	  ze	  Svojšic	  do	  Pardubic	  přibližně	  ve	  23.15,	  nebo	  po	  ukončení	  koncertu.	  O	  podrobném	  jízdním	  řádu	  vás	  budeme	  
informovat	  prostřednictvím	  webu	  Jaromíra	  Nohavici	  a	  zaslaním	  newsleteru	  na	  Váš	  email	  přibližně	  v	  půlce	  května.

DOPRAVA	  VOZEM	  /	  PARKOVÁNÍ	  

Parkování	  bude	  zajištěno	  poblíž	  svojšického	  areálu.	  V	  obci	  a	  mimo	  vyhrazená	  parkoviště	  plad	  přísný	  zákaz	  parkovaní.	  

GPS	  Areálu:	  49.970542,15.603536	  
	  	  

STANOVÁNÍ	  

Pokud	  budete	  chdt	  na	  místě	  přespat,	  můžete	  si	  u	  svého	  auta	  zdarma	  rozložit	  stan.	  	  

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	  totožnosY	  rodičů	  a	  dítěte.	  Cena	  vstupenky	  je	  pro	  všechny	  návštěvníky	  
stejná	  a	  to	  včetně	  děd.	  ZTP	  mají	  vstup	  zdarma,	  doprovod	  si	  vstupenku	  plad.	  Změny	  vyhrazeny.	  Děkujeme	  za	  pochopení.	  	  

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

