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Českomoravského SK TURAS Praha – Brno
 

                   … po veleúspěšném Pivoklátu rychtujem se do Uher s Katalin…. 

… a to ještě před chvílí ťapalo 28 z většinou vlakem obsazeného  Káčova s pivovárkem i hotýlkem do Hory 
Kutné v dešti, pěkně travou mezi lesy a potoky přes útulný Mlýn Kasalický  a Čestín s hospodským v loži 
výčepním. Po zmatcích přemnoha aut (bez nich by to už asi nešlo, že), psů, noclehů i nekuřáků u Dačického 
rasjely se písně spolu se Čtrnáctkovými cca 35-ti. Neděle pobíhavá opět Horou i okolím. A za krasnego 
počasí dosaženo traskami našeho voje, vlaky i auty Prahy, Lomnice, Liberce…

   … v úterý U Vrchoty oslavil Niko 57 s Robasem, pečenými husami, trochou zelí a hromadou okurek…

   ..ve středu 12. 11. od 20:00 stůl U Glaubiců pod oknem. Předtím: Basket, bazen a taky fota, lístky 
naHlase!) Zkusíme to tam zas, když U Blbejch už ani neví jestli je otevřeno…

     (14.-17.listop. jede padesát většinou z tr. 14 do THERMÁLů a sklípků Uher! Původních našinců je cca 10, 
cílem jeBalaton, podobně jako kdysi se salsou a tím pěkným ptáčkem španielským…..)

           Co bude dále je zcela jasný: 

     V sobotu 22.11.  MAGIE A HISTORIE KARLOVA MOSTU A OKOLÍ - pochozí přednáška Břetislava Hlase, 
Ondřeje Ševců a dalších. Cca od 16:30 v rámci první z vycházek na podporu happeningu “Kampa střed 
světa“!....( což bude probíhat pá a so 20. a 21. března 2009 na Kampě, v Sokole, snad na Čertovce a vůbec 
na celé Malé Straně za pilné pomoci mnoha i našich jemných nápadníků – TURAS přeci vznikl 5.5.1979 na 
Rasově vršku U 2 srdců, tak sem taky pa(t)říme, že!)

    Počet účastníků vycházky  je omezen na 25 A VSTUPNÉ JE 150 KČ!!! Volejte JiKu, Báře Kopecké, 
Kotasovi, J.Wenclovi…..

    Po Mostě, hradbách a sklepích Menšího Města se dorasí na Rychtu Všebaráčnickou, kde po odborné 
debatě, občerstvení….! Na sále zmizí podvečerní kroje tančících Baráčníků a naladí se i silno již natěšení 
bluesmeni. ….V 19:30 spustí se postupně i uvolněně taneční TURAS BLUESSESSION. Opět 150 Kč!  Do 
cca půlnoci. Pak Rubín? Na Blues zvěte přátele!!! Je třeba sál zaplnit a tím i lépe zaplatit muzikanty!

    V úterý 25.11. vystoupí v Kostele Na Prádle v 19:30 spřátelený sboreček KC Kampa - KAMPÁNI 
(Tamdámy(i))!!! Kampak půjdou slavit Kateřiny?

     Pak zas bude klid cca do vánoc. I když těch večeří a  koled, Silvestrasů….

    SKN něco chystají snad na  středu 7. ledna v Umprumcafe…!

    JiKu  domluvil ČAS PRAVDY na sobotu 10. ledna. Pánové si u ohně vše vyříkají - jestli načnou ten 31 rok 
a jak!(.. a kam?) Zda raspustit Infanterii – jistý Zelený odmítá!!

     Michal Bureš pokří Intimně Životem své dílo také v lednu! Alan Krušný koncem I/09

     PŘECHOD KRKONOŠ (35 let od toho prvního!) 12.-15. března 2009

    30. TURAS BÁL v pátek 17. dubna v Michnově paláci – Tyršáku

    30 let TURASU  - kostýmovka ve 2. pol. května - hledejte zámeček, hrad, tvrz! Infanterie do igelity?..( kde 
Babras již odpočívá od Šlosarovy svatby v listopadu 1980!) 

      Tůry žádejte na turas@klikni.cz!

      P.S.: Slávek Hlas po dlouhých rasvahách napsal toto:… viz mailíček, že!     
                                                                                                    .                                       HOJ TURAS!!!
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