INADVENTURA
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Číslo 224
Českomoravského SK TURAS Praha – Brno

ZdaRASílu před vánoci všem neboť jsme právě v neklidném adventu, že!
Plno koled a sedánek všude, však vypíchnout něco přeci třeba!
Například se stává téměř denně, že U Blbejch otevřeno je až do půlnoci !!! Mnozí pořád pláčou jak je tam
útulno, jak na vsi uprostřed kdesi…a že pro pár personálů nelze zanevřít, …již jsou vyměněni!!!
1/ Takže po basketu a bazenu na středu 10.12.od 20:00 zadán větší stůl v Hospůdce Na Čertovce na
Kampě proti mostku u dolního mlýna.
2/ Do našeho zkoumaného Středu Světa zapadá i několik dalších akcí:
Také tuto středu ale již odpoledne od 15:00 do 19:00 na Petříně u Reona představí se kniha: Na Vině je
Atlantida! (Dle mnoha pramenů z Atlantidy pocházeli i slavní Etraskové a tito v rámci zakládání budoucích
hlavních měst světa položili pražský “práh“ s ohněm do dnešní Nebovidské na Malou Stranu, kousíček od
Kampy, že!
3/ Ve čtvrtek 11.12. v 19:00 v Kostele Na Prádle Musica Rastica, dobře známá z TAKových Vojanek. Pak
tajná velehospoda kousek vedle s mnoha Muzikanty od pípy ve zdi a z TAKu. Bude narváno ale moc pěkně
hrajou.
4/ V neděli 14.12. ve 14:00 opět vycházka Prádlo a Kampa, zve nás Porta Praga a Klub za Starou Prahu.
Cca 2 hodiny - viz pozvánka. Pak RASové!!! …nikoli ještě u Chlumce - což chystá Jarda Rybář na 4. – 6.
září 2009!!!
!!!15. prasince 1978 zakoupena RASOVNA- vše nej ku 30-tým naraskám!!!
(Ostatně Olson -Toufar chce uspořádat pak v pol. září opět Ovocná vína!!!)
5/ Další týden necháme zatím krystalizovat….
6/Jisto je, že na ŠTĚDRÝ DEN odpoledne ve 14:30 bude opět ZPÍVÁNÍ KOLED s HaFem pod Mostem
Karlovým!!!
7/ 7. ledna 2009 ve středu v UmprumMuzeumCafe zahrají SKN- Starý, Krásný a Nadaný!!!
8/ ČAS PRAVDY pro všechny pány TURASu nastane dopoledne v sobotu 10. ledna 2009!!!
9/ Čtvrtek až neděle 22.-25. ledna budou opět KRUŠNÝ trochu jinudy. Už se hlásí cca 20, že!
10/ V únoru možno zadat Vysočinu u Petra Zeleného, Šumavu u Slávka Zelingera a Jizerky u Háňi Fialové
(tojebarev!) ! Dle toho jak budou třeba prasdniny? A také bude Masopust na Straně Malé i jinde, že!
Další program viz RYCHTUhRA.
11/ Kdo Tůru a další info dostávati chce, hlásí se na turas@klikni.cz !!!
P.S: Na Kostýmovku 23. května 2009 pár překrasných historaských míst předzadáno. Pánové rashodnou!
.

HOJ TURAS !!!

