BAŠTURA
ročník 30
číslo 238
Českomoravského SK TURAS Praha – Brno
…nejedná se nyní o obranné zařízení. (Cvičení je aţ za pár týdnů!) Jde o
baštu, tedy dobré jídlo, které bylo spolu s různými pivy, víny a písněmi
nedílnou součástí Pivoklátu v Českém Ráji! (Celkem bylo cca 40 lidiček,
půlka hostů většinou z TAKu… asi 12 muzikantů, 0 - 8 - 12 - 15 km!!!)
Také na RASVÍNu – Vinobraní na Rasovně bylo bašty HOJně (lidí málo,
marodů více)… a BAŠTA bude zase k dispozici v Hrusici(ch)!!!
Po relaxační pauze, navíc zavalené snad i sněhem bude jak známo moţno
vyrasit na další výlety. Zvláště těm, co dosud seděli doma!

Hojdy v Hrusicích budou v sobotu 24. října
cca od 13:00 - 23:00. U krytého ohniště v Oříškách, za bývalou Ţemličkovou
louţí - u Andriků za potůčkem, ţe…. opečeme k dalším písním a mokům

FANĎULKOVY KLOBÁSKY! (Při dostatečném zájmu i týden jemně v v láku s kořením naloţené krůty,

kuřata i ty perličky!)

Doprava vlakem ( jezdí často i vnoci zpět) do Mirošovic z Hl. nádraţí
ev z Vršovic…35 minut, pak 1,5 km dolů a nahoru do Hrusic. Tam dolů k
potoku a doleva k Andrikům. (Vozmo jet moţno a parkovat tamté, ţe!)
Dá se jít i z Mnichovic nebo Senohrab nebo chodit pak třeba i s dětmi po
těsném okolí Hrusic – lesSejkoviLadomuzeum…a do Oříšků dojít aţ během
odpoledne. Hudební nástroje lépe doLadit co nejdříve u ohně !!!
Dle počasí objednáno později od podvečera posezení v hospodě U Sejků!

Nocleh na postelích moţný v omezeném počtu!!!
Bašta a pití se připraví dle přihlášených jiţ v tomto týdnu!!!
!Záloha 50 Kč ve středu U Blbejch (bude Irsko v telce tamté,ţe !)
nebo ve čtvrtek na navigaci u K. mostu u J. Wencla! Bude třeba k nákupu drůbe, ţe!

Moţno volat JiKu 605 21 61 43 nebo se hlásit na jirkucka@centrum.cz !
Noclehy závazně za víc…!
Je třeba zdůrasnit, ţe

na počasí nezáleţí !!!
HOJ!

Pak následuje:

VIII. PŘECHOD KRKONOŠ MLÁDE,ŢE!
(Viz raspis JaRaSvátka pro mladé sviţné chodce (snad ten sníh sle, ţe!))

čtvrtek – neděle 29. 10. – 1. 11….
Pro důchodce z pohraničí (i některé mladší) připravena kratší Velvarianta,
která se ovšem s delší propojí v Dobré Míře u Amálky.... a na Rasovně taky!
(Jiní mladší i starší se napojí jiţ (aţ) na Brádlerkách v půlce mladé t, rasy
neb u Svátků jiţ tradičně zaplněno jest.)

NOCLEHY : čtvrtek

Bouda U Bílého Labe, pátek Lyţařská bouda !
( BUSem do Špindlu !!! Auta lépe nebrat. Zpět vlakem z Hostinného! )

Obratem se hlaste Hábovi, JiKu, Zdenálovi…!!!
??????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Co bude dál všichni dávno vědí – viz jistě dobře uloţená Čtůra….:
Vylepšuje se výjezd do Uher 13.11 v pátek – do středy do rána.

21.11. se i pro nás připravuje na Baráčnické Rychtě
1. Malostranský candrbál, po Valné Hromadě SOPMSH
Na sobotu

(20. let od zaloţení tamtéţ) s večeří, pak chvíli Praţský Hradčanský

Orchestr Josefa Kocůrka, dále YOYOBAND a do noci

Bluessession pro Malou Stranu !!!
Na konec listopadu MORTURAS pilně chystá Cvičení. Také šede budou!
Ve čtvrtek 10. prosince SKN v Carpe Diem. A vyjde také jiţ třetí číslo Malostranských novin.(WWW…com) Na říjnové koncerty ještě pošleme plakátky. Baskety, bazeny i ty bubny se plní a chystají se Taneční v Míšeňské
doplněné o další druhy tanců dávno nám milých, však jiţ zapomenutých.
Středy zatím U Blbejch…Vánoce…Silvestry!!!

Toto vše ţádejte na turas@klikni.cz!!!
.

HOJ TURAS !!!

DOBAŠŤURA
Nahromadění doplňků si ţádá své, ţe!
1/ Do Hrusic na sobotu 24.10. přichází pěkné počasí a T max 15 st. Celsia
2/ Muzika bude přivezena auty cca v půl třetí
3/ 30 kg klobásek ( 1 kg cca 90 Kč) bude čerstvě vyuzeno v ten samý čas,
moţná jiţ ve dvě, budou teplé k nakousnutí. O ty, co se nesnědí se postaráme v Prase, rasp. na Przechodu, (místa odběru ?)
4/ Čili: oheň v Oříškách se připraví jiţ o chvíli dříve pod střechou a doplní
se veškeré pitivo…
5/ Další – podvečerní postup k Sejkům a pak za roh do statku U Míly
s krbem postýlkami zajištěn takté, ţe!
6/ Bubny L. Holzera v KC Kampa v neděli odpadají!
7/ V pondělí 26.10. v l9:30 se zpívají mantry v kostele Na Prádle a později
U Hada v Plaské vypukne Bluessession!
8/ V úterý 27.10. v 17:00 nás zve naše kamarádka z Mexika - cestovatelka
a fotografka Simona Boarová na VERNISÁŢ výstavy Fot ze světa - Foyer
Kongresového centra ČNB Praha 1, Senováţné náměstí 30!
9/ Na Den Znárodnění snad bude klid…
10/ Na Přechod Mláde, ţe rashodne JaraSvatek o botách, sněţnicích či
běţkách dle stavu počasí, rasp. mnoţství a kvality sněhu!
11/ Starší se dohodnou telef o nástupu do hor - kdy a kudy a to co nejdříve!
By na Lyţařskou v pátek dorasilo jich co nejlépe co nejvíce, na čtvrtek
zamluvená Bouda U Bílého Labe bude zřejmě zalavinována. Moţno ale
přespat i na Rasovně!!!
12/ Pátek 13.11. sras na UHRAS je posunut jiţ na 22:45 ku ILF nad stanicí
Metra C Budějovická. Příjezd tamtéţ ve středu 18.11. brzy ráno (slíbila Katalin) by bylo moţno dorasit včas za prasí.

HOJ TURAS !!!

