
     Vážení NÁVŠTĚVNÍCI !

Jsme rádi, že jste se rozhodli návštívit náš festival a doufáme, že budete spokojeni.
Níže je rozepsáno, kde se festival koná, jeho program, informace o možnostech ubytování a 
stravování atd.
V případě jakýchkoliv dotazů, se můžete obracet na tel.: +420 725 552 225 (Simona Löwy) 

Festival bude mít několik částí : 

1/  Pátek 02.07.2010 :
------------------------------
16.00 – 24.00 hod.  –  ubytování, volná zábava, jam session

      2/  Sobota 03.07.2010
      ---------------------------

07.00 – 10.00 hod. -  příprava akce – parkoviště, zvučení, označení cesty...apod.
10.00 – 11.00 hod. -  Workshop Miloslava Tottera 
11.00 – 22.30 hod. -  program – vystoupení jednotlivých kapel (bližší info na str.2)
23.00 – až do rána - volná zábava, případně jam session !   

       3/  Neděle 04.07.2010
      ---------------------------
      do 18.00 hod. - úklid pozemku, volná zábava, odjezd

      UPOZORNĚNÍ !!!

− Po 23.00 hod. je nutné se, na venkovní ploše, výrazně ztišit.
Buďte k sobě ohleduplní, a nerušte druhé z nočního spánku – děkujeme.

− Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný prostor, nenechávejte si věci ve stanech ! Pokud je 
nemáte kam uložit, požádejte pronajímatele pozemku – pana Jana Löwyho. Věci uloží ve svém 
skládku uvnitř hospody.  Případně se obraťte na mě – tel.+420 725 552 225.

− Pokud jste si včas nezajistili vjezdovou a parkovací kartu, nevjíždějte a neparkujte v 
Radotínských Lázních. Při neuposlechnutí zaplatíte pokutu až 5.000,- Kč,  případně  Vám 
bude vůz odtažen.

− Buďte ohleduplní a parkujte tak, aby mohli zaparkovat a vyjet i ostatní – děkujeme.

− V případě, že dorazíte na kole –> Nikde ho nepokládejte ani neopírejte. Umístěte ho do stojanu 
k tomu určeném, a pro jistotu zamkněte.

− Na ploše je ZAKÁZÁNO rozdělávat oheň !

− Místo je ideální pro děti (ohraničené dětské hřiště) a pro psy. To však neznamená, že za
jejich pohyb, chování a bezpečnost nezodpovídá rodič, či majitel.

− WC naleznete v přistavěném sanitárním kontejneru. Má dva vchody – jeden pro ženy, druhý pro 
muže. Nenechávejte puštěnou vodu a udržujte v čistotě !
V případě, že dojde toaletní papír nebo papírové ručníky, nahlašte tuto skutečnost na baru.

− Neházejte nedopalky cigaret a odpadky na zem, nezastrkávejte tácky, kelímky a obaly mezi 
jednotlivá prkna stolů a laviček. Děkujeme.



K programu 03.07.2010 :

Od 10.00 hod do 11.00 hod je plánován WS Miloslava Tottera.
Zvučení bicích a první kapely proběhne v 10.30 hod. 
Součástí programu budou i soutěže a vyhlášení cen “Foukačkář festivalu” a  “Nejlepší kapela 
festivalu”   ( o výsledcích budou rozhodovat posluchači a porota složená z řad foukačkářů)

Pořadí kapel :

10.00-11.00 - WS Miloslava Tottera
11.00-11.15 - uvítání, info o HAAF, seznámení s programem
11.15-11.45 – ODEZDIKEZDIBAND  (Zlín, country/blues/rock)
12.00-12.30 – Detto Chotěboř  (Čáslav, country)
12.45-13.15 - Š.O.K.  (Praha, folk)
13.30-14.00 – IN CHECK GP  (Praha, blues)
14.15-14.45 – Malá Pokroková Hudba II.  (Praha, blues)
15.00-15.30 – The Shrot  (Tábor, bluegrass & western swing)
15.45-16.15 – Charlie Slavík & spol.  (Praha)
16.30-17.00 – AMISTARS SWING  (Praha, jazz/swing )
17.15-17.45 – B.B.B.-Bernard Blues Band  (Karlovy Vary, rockblues)
18.00-18.30 – Manilla Joe  (České Budějovice, blues)
18.45-19.15 – BOOGER  (Mariánské Lázně, blues & soul)
19.30-20.00 – Klika NJ Blues (Praha, blues)
20.15-20.45 – The Kingsize Boogiemen  (Praha, blues)
21.00-21.30 – Pjet Trubeck Trio  (Žiar nad Hronom, jazz/swing/blues) – 1.část
21.30-22.00 - vyhlášení výsledků soutěží, ukončení hlavního programu HarmonicaFest 2010
22.00-22.30 – Pjet Trubeck Trio – 2.část
23.00 -03.00 - jam session 

Ubytování :

Přímo na pozemku bude možnost stanování. Rezervaci místa pro stan prosíme předem nahlásit
na e-mailovou adresu : simona.lowy@seznam.cz.
Můžeme zajistit ubytovnu – cena 150,- Kč / os / noc – rezervace rovněž mailem do 30.06.2010.
Další možností je ubytování v hotelu Radotín. Bližší info na www.hotelradotin.cz.

Doprava :

Vlakem z Prahy hl.nádraží (zhruba 20 min.) do nádraží Praha–Radotín, potom 20 min.pěšky.
Vlakem z Prahy – Smíchovské nádraží (zhruba 15 min.) do nádraží Praha-Radotín, potom 20 
min.pěšky. Autobusem č.244 nebo č.172 ze Smíchovského nádraží – bus, v Radotíně vystupte 
ve stanici Nádraží Radotín, potom 20 min.pěšky.
Na kole – po cyklostezce Lahovice – Radotín – Zbraslav, Černošice.

Stravování :

Přímo v Říčních Lázních bude možnost zakoupení klobás, párku, hermelínu, utopence, grilovaného 
masa a pizzy. V případě, že budete chtít “minutku, lze objednat na výčepu a dovézt z místní pizerie. 
Pro hotovky lze zajet do centra Radotína – do restaurace Bowling, hospody U Kestřánků, Čínské 
restaurace, nebo na začátku Radotína restaurace U Vodáka.

http://www.hotelradotin.cz/
mailto:simona.lowy@seznam.cz


Parkování :

Pokud nemáte zajištěnou vjezdovou a parkovací kartu do Radotínských Lázní, je možné zanechat 
vůz na parkovišti před OC Radotín  (prodejna ALBERT – u vlakového nádraží přes koleje), nebo 
parkovišti před restaurací Bowling (při vjezdu do Radotína - na první světelné křižovatce)
Říční Lázně Radotín, K lázním 1795, Praha 5 - Radotín 

 

      Ubytovna


