
 
Pan a paní z Čumprdliku, Hrabství Písničkodvorské pořádají  

 

vvvv    sobotusobotusobotusobotu    5555. . . . listopadulistopadulistopadulistopadu    odododod    16.1516.1516.1516.15    hodinhodinhodinhodin        
 

7777. Kafe se škvarkama . Kafe se škvarkama . Kafe se škvarkama . Kafe se škvarkama     s názvems názvems názvems názvem    SAMHAINSAMHAINSAMHAINSAMHAIN    
    

Dovolujeme si vás pozvat do klubu Tóin Domhan, kde u příležitosti keltského 
svátku Samhain vystoupí kapely hrající keltskou hudbu. 

 

Večer zahájí 16:15 – 16:45:    
 

o Vrchotický bardVrchotický bardVrchotický bardVrchotický bard    Ladislav Ladislav Ladislav Ladislav AmairgilAmairgilAmairgilAmairgil    MíšekMíšekMíšekMíšek 
 keltská poezie 

a drusada Zuzana Falkaa drusada Zuzana Falkaa drusada Zuzana Falkaa drusada Zuzana Falka MíškováMíškováMíškováMíšková 
  sváteční slovo o Samhainu 

    

Účinkující kÚčinkující kÚčinkující kÚčinkující kapelyapelyapelyapely::::    
    

o MěstskáMěstskáMěstskáMěstská    vvvv    16161616::::55555555    
o Naholou 25Naholou 25Naholou 25Naholou 25    vvvv    17:17:17:17:35353535    
o IsaraIsaraIsaraIsara    vvvv    18181818::::10101010    
o Chilli CookiesChilli CookiesChilli CookiesChilli Cookies    vvvv    18181818::::50505050    
o JauvajsJauvajsJauvajsJauvajs    vvvv    19191919::::30303030    
o GliondarGliondarGliondarGliondar    vvvv    20202020::::20202020    

 

Po ukončení programu následuje tentokrát keltský  „sešník“, kde si zahrají všechny účinkující kapely.  
Mluvené slovo - pan domácí = Jarda Budil 

 

Za zvukovým pultem bude tóny ovládat Olda Plasťák  
 

Všichni si uvědomte, že každému zVšichni si uvědomte, že každému zVšichni si uvědomte, že každému zVšichni si uvědomte, že každému z    nás vnás vnás vnás v    žilách koluje pověstná kapka keltské krve žilách koluje pověstná kapka keltské krve žilách koluje pověstná kapka keltské krve žilách koluje pověstná kapka keltské krve     
a pa pa pa přijďte, aby se ve vás rozezněla struna pragenů našich keltských předků řijďte, aby se ve vás rozezněla struna pragenů našich keltských předků řijďte, aby se ve vás rozezněla struna pragenů našich keltských předků řijďte, aby se ve vás rozezněla struna pragenů našich keltských předků     

BOHEMIA = BOIOHAEMUM = DOMOV BÓJÚBOHEMIA = BOIOHAEMUM = DOMOV BÓJÚBOHEMIA = BOIOHAEMUM = DOMOV BÓJÚBOHEMIA = BOIOHAEMUM = DOMOV BÓJÚ    
Srdečně zvou Jarda a LaďkaSrdečně zvou Jarda a LaďkaSrdečně zvou Jarda a LaďkaSrdečně zvou Jarda a Laďka    

               
    

VELVELVELVELEŇ EŇ EŇ EŇ ––––    3 km za Prahou 9, směr Kostelec nad Labem3 km za Prahou 9, směr Kostelec nad Labem3 km za Prahou 9, směr Kostelec nad Labem3 km za Prahou 9, směr Kostelec nad Labem    
MHD: 
bus č. 365 vyjíždí  od metra „C“ Letňany v 15.45 hod.,  do zastávky VELEŇ (ne Veleň – Mírovice) přijíždí  
pak v 16.03 hod.. Vrať se po autobuse zpět cca 100 metrů, stavení - č.p. 47 (zvoň na všechny zvonky) 
 

Vlastní odvoz:  
Praha 9 - Letňany, Čakovice, Miškovice, Mírovice, při  vjezdu do vesničky Veleň od Mírovic po cca 300 m po pravé 
straně zastav a zde již je č.p. 47 (předposlední dům od zastávky autobusu) 
 

Doprava zpět:Doprava zpět:Doprava zpět:Doprava zpět:    bbbbus us us us č. č. č. č. 365 k365 k365 k365 k    metru Letňany vmetru Letňany vmetru Letňany vmetru Letňany v    21.2021.2021.2021.20    a 23.20a 23.20a 23.20a 23.20    hodin odjíždí zhodin odjíždí zhodin odjíždí zhodin odjíždí z    VeleněVeleněVeleněVeleně    
    
POZOR, po začátku programu, nezvoňte a volejte od vrátek Laďku POZOR, po začátku programu, nezvoňte a volejte od vrátek Laďku POZOR, po začátku programu, nezvoňte a volejte od vrátek Laďku POZOR, po začátku programu, nezvoňte a volejte od vrátek Laďku ––––    tel..tel..tel..tel..604604604604    951951951951    024 024 024 024  


