SPOLEK PŘÁTEL KOZ POŘÁDÁ

VĚNOVÁN KOZÁM A SVOBODOMYSLNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA

od středy 21. do neděle 25. srpna 2013
w w w. k o z y. c z

Na samotě Milkovice u Libáně okr.Jičín
(mezi Kopidlnem a Sobotkou a zámky Dětenice a Staré Hrady)

po 13té

BUDETE NA SOUKROMÉM POZEMKU,
KDE SE I PŘES DEKLAROVANOU
SVOBODOMYSLNOST RESPEKTUJÍ
NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:

!

Kozí mejdan je bez stánkařů, dealerů,
ochranek a plotů. Je zajištěna vegetariánská
kuchyně, moučníky, pekařské výrobky, wc,
sprchy, pivo, víno, limo, zmrzlina.
Koná se za každého počasí, vstupné dobrovolné,
ceny lidové.
Stanování v místě mezi stromy v sadě, půllitry
s sebou, jinak pijete z kelímků,děti, psy
a další rodinný miláčci vítáni.
Spojení: Lepší je využít k cestě k nám hromadnou
dopravu. Vlakem do Kopidlna nebo Dolního Bousova,
autobusem do Libáně, parkování u nás omezené.
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Neházejte vajgly na zem, můžete tím otrávit zvířátka.
Nevylévejte nikam zbytky piva nebo limonád,
ať nepřivoláte vosy.
Jako toalety použijte k tomu vyhrazená místa.
Nečůrejte na stromy a zdi domů.
Stavte stany v sadu a v části louky k tomu vyhrazené.
Zavírejte si stany, nenechávejte nikde ležet jídlo.
Respektujte, že se pohybujete na zvířecí pastvě.
Nekrmte zvířátka a neodhazujte odpadky jinam než do košů.
Máte li sebou psy nebo děti, hlídejte je, ať nehoní zvířátka.
Nepřivlastňujte si věci, které vám nepatří.
Fotografujte a filmujte jen dění na podiu,
vaše přátele a zvířátka.
Pokud možno pomozte s věcmi, o které budete požádáni.
Chovejte se hezky k druhým.
V případě, že nechcete tato logická omezeni
přijmout, jeďte jinam.

Kdo by chtěl vystoupit, může napsat nebo zavolat.

Kontakt i pro případné účinkující
tel: 605/701081 email: info@kozy.cz

www.kozy.cz, www.milkovice.cz
Chcete li si odpočinout od tlaku velkoměsta, odpočinout
si od denních starostí,, kouknout se na věci jiným pohledem
a přitom se zapojit do prácí kolem statku, sadů a zviřátek,
přijeďte po předchozí domluvě do MiIkovic třeba již teď.
Nocleh, strava a zážitky zajištěny.

Nepřetržitá hudební produkce různých stylů,
žánrů a provedení na dvou pódiích
(ve stodole a na louce)
K tomu autorská čtení, divadla, promítání filmů.
Kdo by chtěl vystoupit,
může napsat nebo zavolat.
Malování, dětské hry, přednášky, koupání,
procházky po okolí a další...

