
Silver rocket Summer Summa: NávštěvNí řád
Byšice, Byšice, Točník, Točník, autobus, Střelecký ostrov, Dolní Bukovina, Zbrojovka Brno, Písnice, 
Batňovice... a nakonec zase Točník. Kde jinde začít druhou desítku týhle asi už docela zavedený 
tradice? A jak jinak než ve velkým stylu? Tady je pár praktickejch informací – pevně věříme, že je 
oceníte a že se na vás všechny můžeme spolehnout, jako ostatně vždycky. 

1. reSpekt k hradu
Budeme na hradě, kterej je prostě tyvole historická památka nevyčíslitelný hodnoty, tak neni vhodný 
si brát z věže stavební materiál na kadibudku na chatu nebo zkoušet, jestli v kapli dobře hořej sirky. 
Část hradu bude uzavřená, poznáte snadno která, tak tam nelezte. My ale víme, že nejste vandalové, 
a nemáme v tomhle směru obavy. Díky! pozor – v konírně (prostor vpravo od vstupu na nádvoří, kde 
budou hrát kapely) je přísně zakázáno 
kouřit!
2. ČaS
SRSS se letos koná dva dny, v pátek 21. 
června a v sobotu 22. června. Jedná se 
de facto o dvě večerní akce. Oba dny se 
pro vás hrad otevře v šest hodin večer. 
Do tý doby ho můžete navštívit jako 
řádný turisti. Od šesti přebíráme kontrolu 
příkopu i hradních bran my. Točník bude 
nedobytnej! Na hradě můžeme setrvat 
do rána – to znamená, že až v sobotu 
a v neděli v devět ráno otevřou hrad, 
budeme všichni pryč. V praxi to znamená 
tohle: v sedm hodin ráno bude budíček jako za husitskejch časů, brutální a rychlej. Ukončí se všechna 
zábava, spáči budou probuzený a všichni budeme uklízet a vrávorat směrem ven z hradu. Poprosíme 
vás tady o pomoc (vždycky to fungovalo skvěle). Ještě teda jednou, tohle je důležitý: Přijedete 
v pátek, na hradě proběhne první den. Ráno hrad všichni opustíme. Sobotu strávíme v malebným 
okolí. Na hrad můžeme jako turisti. V sobotu večer zase na hradě, proběhne druhý den. Ráno hrad 
zase opustíme, bude to za náma.

3. Vstupný
Na oba dny 400. Na jeden den 300. Kdo má 
razítka z Batňovic, má pade slevu. Dostanete 
barevnou pásku, abyste mohli chodit sem 
a tam. Všechno u hlavní brány.

4. parkováNí
Tentokrát nebude možný parkovat na 
parkovišti pod hradem, ani vyjíždět nahoru na 
hrad. Parkování je zajištěný na k tomu určený 
louce, odbočka je dole u hasičárny, kde je 
šipka. Za parkování na oba dny zaplatíte na 
místě obci 100 korun. pozor – parkoviště na 
louce je třeba v neděli opustit do 11 hodin 
dopoledne, díky!
5. Jídlo a pití
Na hradě o vás bude bohatě postaráno. My 
už pleníme okolí od března a zabavujeme 



všechno, co se dá sníst a vypít. Pivo 
bude v režii Holubníku, takže Kácov. 
O všemožný občerstvení (myslíme 
i na jedlíky masa) se postará místní 
osvědčenej podnik, Bar Bárka. Jídlo 
a různý speciality připraví vlk na zelí, 
kafé kafka a kimi chica loca. O nápoje 
pro povznesení ducha i těla se postará 
Silver rocket Starfucker Bar, kde vás 
budeme mít tu čest obsluhovat sami. 
Takže: ceny budou mírný, nabídka 
velkolepá, každej si přijde na svý!

6. SpaNí
Tohle necháváme na vás. Nijak to 
neorganizujeme, jen shrneme, jaký máte 
možnosti: a) Můžete spát na hradě, 
ukážeme vám, kde. Ale všichni se tam nevejdete, bude to jen spaní na zemi, nebude tam asi moc klid 
a hlavně v sedm zabouří polnice (úklid a evakuace). b) Můžete se rozptýlit v okolní přírodě a postarat 
se o sebe jak chcete, jen prosíme, vytuhněte někde kousek dál od hradu, nechceme kazit turistický 
kšefty pohledem na pospávající bandu hipíků, rozumíme si. c) Můžete přespat v autech na parkovišti, 
na stejný louce si můžete za dalších 100 korun postavit stan. d) Můžete využít ubytovací kapacity 
po okolí. e) Můžete samosebou jet i domů a zase se druhej den vrátit. pozor – nebivakujte prosím 
v části před vstupem do hradu, jak je vyznačeno na mapce. díky!
7. program
Na hradě budou dvě pódia. Jedno bude na 
nádvoří („stage Nádvoří“ obvyklý místo), 
druhý bude v konírně („stage Konírna“, jak 
hrál Scott Kelly třeba). Kapely se budou 
více méně střídat, prostoje nebudou velký. 
První začne krátce po šestý, konec by měl 
nastat do dvou do rána.

8. déšť
SRSS proběhne i v případě nepříznivýho 
počasí. Neexistuje, že bysme vyměkli. 
Pokud bude pršet, přesuneme kapely 
do konírny a do krytýho prostoru nad 
konírnou, moknout se nebude. 

9. Úklid
prosíme moc, nedělejte zbytečnej 
bordel. Budou tady velký pytle na odpad, 
házejte všechno do nich. Na pivo budou 
zálohovaný recyklovatelný kelímky 
s frajerským úchytem, hlídejte si je! Pokud 
vás popadne nutkání do sebe naklopit 
čtyři zelený v rychlým sledu, použijte 
jeden kelímek na panáky. Hlavně prosíme 
kuřáky, neházejte vajgly na zem (víme, že 
je to reflex, ale zkuste to minimalizovat). 
Děkujeme moc!

ÚV Silver Rocket přeje všem hlubokej 
a nezapomenutelnej kulturní zážitek.


