
Café SladkovSký
The BesT of sladkovský: pokrmy a nápoje pro náročné cyklisty.

stánek pod kaštany + kavárna.
sevastopolská 17, www.cafesladkovsky.cz

Café v leSe
Piana na ulici, krymská 12, www.cafevlese.cz

Družina
Palačinky, cider a skvělá nálada.

krymská 14, www.faceBook.com/jsmedruzina/info

Plevel 
veganské sPecialiTy i vegeTariánské lahůdky, doBré PiTí.

Po celý den francouzský šanson a jazzové sTandard
zpěv - veronika jílková, piano - martin Buchta

Bonus - dj seT, Palindromes - francouzsko česká indie rocková kapela
krymská 2, www.resTauracePlevel.cz

Koncept Mu
výsTava akTů, PorTréTů a kreseB lu jindrák skřivánkové. 

kolekce kaBátů a kimon lu for mu a/W 2013 a jiné oBlečení 
a doplňky dalších designérů a umělců. skvělé oBčerstvení.

krymská 29, www.mukoncePT.com

Rybalka
11:00 – syPání mandal

12:00  - Taichi Pro dosPělé
14:00 – 18:00 – BuBnovací session Prokládaná Tanci 

univerzálního míru (v každou celou hodinu)
ryBalkova 55, www.ryBalka55.cz

boho
leBikesloveBoho. zažijte pravou Bohémskou jízdu, přijďte do Boho 

a zkuste leBikes! první šik vršovická zastávka, kterou nemůžete minout. 
*cyklosTanice/rychlý cykoloservis *cyklooBčersTvení *cykloarT 

*cyklonákuPy *zážiTkové jízdy krymskou ulicí
francouzská 76, www.Boho.cz

Coffee SouRCe 
degusTace afrických káv.

stánek proluka.
francouzská 100, www.coffeesource.eu

poKojíčeK
marie šťastná Budeme míT oTevřeno!

stánek s ukázkou tvorBy na proluce.
moskevská 5, www.Pokojicek.eu

FajnšMeKr 
oBchod s kvaliTními PoTravinami, delikaTesami a doBrým vínem.

stánek pod kaštany: ochutnávka vín a lahůdek.
finská 3, www.fajnsmekr.com

Knihařství sequencová
Prodej záPisníčků a deníčků, výroBa náramků z kůže 

a malování lePorel Pro děTi a dosPělé. stánek proluka.
ryBalkova 10, www.knihar.cz

šlágr
čokoládový den ve šlágru.

francouzská 72, www.slagr.cz

!prograM !
KryMsKá   proluKa

hudba 
11.00 - 14.00 flašineTář jan Bondra
12.00 - 12.30 vršovický sBor slavíček
11.00 - 15.30 a 19.45-20.00  dj Pc , dj ollgoy, djkid dynamiTe 
16.45 - 17.30 a 18.15 - 19.00 dj schwa
16.00 - 16.45 milo
17.30 - 18.15 Belamy moon
19.00 - Prago union
20.00 - silencio cluB – industrial love songs
20.45 - final fireshow

aFterparty1
22.00 - kluB PiloT
sTarťácká funkyBreakBeaT Tancovačka 
With djs:
Telka (radio 1)
Brada (BreakBeat.cz), 
wokurka (the tchendos)
Pc (vivacity.cz)

aFterparty2
20.00 - o5.00 a/v jaTka @ meeTfacTory
audiovisual extravaganza at meet factory (outdoor/indoor area)
With djs: schwa (Beef rec.) faTTy m (roxy prague), raPhael kosmos, 
layuP, dmiT.ry, eva PoraTing, alex neivel a PaT hearT (le clan).  
vstupné pro on-line rezervace neBo se sdělením hesla:
„sTarT vršovice” 90 kč, pro ostatní do 23:00: 100 kč , od 23:00: 150 kč 

DivaDlo 
12.30-13.30 divadlo PůlneBí – dokTor fausT
13.30-14.00 Bohnická divadelní sPolečnosT - o koBlížkovi
14.00-14.30 PanoPTikum maxe fische
15.30-16.00 BuchTy a louTky - Perníková chalouPka

výstavy
20.00 vernisáž výstavy erik Binder - “...na znamenie” 
miestna úprava, zastávky, mapy, malBy a značky, 
galerie PaTricia milano v suterénu café v lese 
a v přilehlé ulici krymská.

procházKa
17.00 dům od domu krymskou ulicí - historická procházka 
s vršovickým rodákem a Básníkem PeTrem kovaříkem.
sraz pod kaštany.

Knihy
elPida anTikvariáT: knižní lahůdky, kupte si 10 dkg Bulgakova! 
www.elPida.cz

MarKet na proluce
elPida markeT Prodává Ponožky, Tašky a další výroBky od BaBiček.

souseDi sobě
susanne sPurná – domácí doBroty
alena šPačková – pohanková kaše s jahodami

různé
stánek pod kaštany
forward Bazaar – charitativní Bazar
krymská 13
www.forwardinT.com

       14.00 – 16.00
3. Kultovní cyKlozávoD   Do Kopce KryMsKou

registrace od 13:30. případně registrace závodníků od 13:30.
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Pod zášTiTou

!vRšovice  !
21!09!13


