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Inzerce

BEZPLASTOVÉ, BEZHOTOVOSTNÍ A BEZPEČNĚ BOŽÍ!

ZÁMOSTÍ 2019 UŽ SE BLÍŽÍ…
Když děláte akci už potřiadvacáté, není
úplná sranda přijít s něčím novým. Ale
stejně se to musí aspoň zkusit! I proto
přišel organizační tým třebíčského kulturního a hudebního festivalu Zámostí s několika převratnými novinkami.
Zámostí letos bude bez jednorázových
plastů, v areálu festivalu půjde zaplatit
jen skrz předem nabitý náramek a úplně poprvé se návštěvníci mohou těšit na
MINT Market. Nálož kultury se na Podzámecké nivě odehraje tradičně první
celý červnový víkend, tedy v pátek 7. a
sobotu 8. června 2019.
Pokud vše půjde podle plánu pořadatelů, v neděli nad ránem nezůstane
na louce po návštěvnících ani kousíček
plastu. „V minulých letech jsme odpad
z festivalu poctivě třídili, ale to bereme
jako naprostý základ a věděli jsme, že je
potenciál jednorázové plasty omezit úplně,“ říká za organizátory David Šťastný.
U piva je to jednoduché, vratné zálohované kelímky fungují na řadě jiných akcí.
Co se jídla týče, u něj se použijí papírové tácky a dřevěné příbory. Největší oříšek však nastal u malých kelímků na víno
nebo panáky. „I tady jsme nakonec našli
řešení - snadno kompostovatelné papírové kelímky. A měli jsme štěstí, že nám
s celým řešením ﬁnančně pomohl ČEZ
- Jaderná elektrárna Dukovany,“ dodal
Šťastný.
Lahodný nápoj ve vratném kelímku
a dost dobrej burger na papírovém tácku přímo u stánku nezaplatíte mincemi a bankovkami, ale čipem, který bude
součástí festivalové pásky. Bezkontaktní platby jsou další velkou novinkou
Zámostí. Návštěvníci si čip u vstupu
nabijí libovolnou částkou a v areálu vše
kupují skrz něj. Pokud peníze dojdou, dá
se čip opět nabít.

Třetí větší novinkou bude MINT Market a návštěvníci na něm najdou více než
čtyřicet prodejců s pestrou nabídkou
svěží módy, šperků, designu a gastronomie. Zámosťácká tržnice se rozprostře
na Žerotínově náměstí v sobotu od 11
do 19 hodin. Na tom samém místě pak
v oba dva festivalové dny vstoupíte do
Zámostí v modrém, které jedinečným
způsobem oživí třebíčskou Židovskou
čtvrť.

JDE O HODNĚ!
PŘIJĎTE SE POBAVIT, PROČ JSOU EURO VOLBY
PRO NÁŠ REGION TAK DŮLEŽITÉ.

K diskuzi Vás zvou:
kandidát do EP Lukáš Štěpánek, poslankyně Monika Oborná,
místostarosta Třebíče Miloš Hrůza a další členové hnutí ANO.

Vstupenky

Předprodej vstupenek na Zámostí je v plném proudu, dvoudenní lístek
momentálně vyjde na 300 korun. Lístky se dají koupit online přímo na webu www.zamosti.cz, fyzicky potom v
copy centru Kapucín na Blahoslavově a
hudebních nástrojích Mijovič na Karlově náměstí.
Dvoudenní vstup
Předprodej do 31. května
Na místě

Andrej
Babiš

Lukáš
äWėSiQHN

450 Kč
550 Kč

Jednodenní vstup
Pátek/sobota (pouze na místě)350 Kč

Program

Pátek 7. června
19:15 – 20:00
20:30 – 21:15
21:45 – 22:30
23:00 – 23:45

Květy
Prokop Andršt
Hrubý trio
Katarzia & Band
Wohnout

Sobota 8. června
18:15 – 19:00
19:30 – 20:15
20:45 – 21:30
22:00 – 23:00
23:30 – 0:15

Zatrestband
Emma Smetana
Kapitán Demo
Tata Bojs
Cirkus Brothers

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o.

20. května
13:00

Karlovo náměstí, Třebíč

www.trebic.anobudelip.cz
www.anobudelip.cz
AndrejBabis
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