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…starýho dobrýho TURASu, snad ještě Praha - Brno…
…..no snad ještě jo, když už zas Kiša chystá s Jarasem pro veškerá děcka Táboras
ala Vesmíras (Přihlášky snad letos opravdu obratem!!!) a už ví, že C.K. Slavnosti
jsou v Sudickém dvoře hned vedle je Boskowitz, tam, co za rohem bydlí, i Von dál,
že!
Hned po Velikonocích bude 30. TURAS BÁL v sobotu 18. dubna (ten den v roce
1979 v Nemocnici Krč povolen vznik Oddílu Pěší Turistiky!)
…ten den bude v 18:00 Vernisáž výstavy fot VÝHŘEZY v BARBARu a pak, hudba
tanec! Zvěte přátele! Míst je sice jen 200 ale zato pěkných. Kdo si nesedne může
tančit. Místenky budou nutné asi i do přistavených salonků a zahrad - pro
kuřáky,v barokních sálech to nejde! Ludvas už kraslí plakát!
(Kdyby bylo jasno kolik, že lidí přijde, mohli bychom připojit i další sál.)
Hraje
velmi živá pánská renesanční kapela JAGABAB a rock´n rollová sk. CADILLAC.
Posléze zpěv a tanec při kytarách a dalších vašich přinesených
nástrojích!!!....Předtančení DESORIENTEXPRAS - ..!!! Tombola?
Předprodej bude zahájen již ve středu 1.dubna v Umprumuzeum cafe!
(Tamtéž placení na Jarní Křivoklát 24.-26.4. (Zdice, Želkovice, Neumětely, Plešivec,
Jince…) a C.K. Kostýmovku 23.5.1909! Nutno poslat zálohy!.... )
------------------------------------------------------------------------------------------------VANDR – MINITAŽENÍ vyhrává Česká Kanada. 7. - 10. května 2009!!! Se
začátkem kdovíkde ale se Šárkou domluveným zakončením v Albeři !!!
Honem totiž zvolen prastor neboť někteří stárnoucí turasté po vyloučení
zasněžených horských lokalit se domnívali, že se akce ruší. Nevšimli si, že ještě
polovina možností zůstává na jaro ve hře.
A bude hůř, že! Cca od poloviny května, po skončení oslav prvých 30-ti let
TURASu, nebude Tůra vycházet již Hojně, pouze velmi sporasanedycky, pouze na
požádání, po nahromadění příspěvků nadržených dopisovatelů, budou-li tací. Nebo
snad zápisy z posílených středečních sešlostí věkem???
Zatím ale semelem všechno: Mlýnskou kavárnu i celou Kampu, KC kino komorní,
kostel Na Prádle, Hada, TAK, Muzikanty, vycházky po Prase (s Porta Praga, i
specielní s Jikuč) a ještě obnovené Radosti Malostranské!
Ve stř 22. 4. Koncert Sboru studentů gymn. J.Nerudy Na Prádle (PíBí)!!!
Ve čtv 30. 4. Čarodějnice z Malostr. nám+Rej a oheň u vody na Kampě a Souběžně
v 19:00 Bubny, mísy a didgeridoo L.Holzera Na Prádle!!!
Kdo chce info dostávati, nechť se hlásí na turas@klikni.cz! HOJ TURAS!
ČESKOMORAVSKÝ SK TURAS PRAHA – BRNO
pořádá a zve na 30. TURAS BÁL
sobota 18. dubna 2009 19:30 hod
Michnův palác Tyršova domu (Praha l , Malá Strana - vchod z Všehrdovy ulice na
teRASu)

18:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY FOT - 30. LET TURASU - VÝHŘEZY V BARBARU
(Praha l, Všehrdova 17 !!!)
hraje skupina JAGABAB Lubomíra Holzera a skupina CADILLAC Pavla Sedláčka,
později všichni naši muzikanti ….
zatančí DESORIENTEXPRAS z KC Kampa
Předprodej UMPRUMMUZEUMCAFE a členstvo SK !
Vstupné 160 Kč (Studenti a důchodci polovic) Bálový oděv
S velkou bolestí vám oznamuji, že dne 3.4.2009 ve 12.30 hod. zemřel můj milovaný
manžel a váš věrný kamarád Honza
Irena Adámková
xxx

