TŮRA 191 – 200 (2006)
...odmašŤŮRA…
Ročník 26

Číslo 191
Českomoravského SK TURAS Praha - Brno
PF 2006
a po Novém roce připraveno jest:

4. 1. 2006 – od 20 hod. UMPRUM CAFÉ tak, jako vždy každou první středu v měsíci
7.1. sobota – VÝLET! JiKu (55) zve pány i dámy na 24 hodin do lesů Křivoklátských. Prima ubytování
na tajném místě, že. Kdo se včas osobně přihlásí – dostane povolávací voucher.
9. 1. pondělí od 18 hod. ZŠ Perunova na Vinohradech nový kurz TAI-CI
19. – 21. čt. – ne. PŘECHOD KRUŠNÝCH HOR. Spaní čt. a so. na Suché u Alana, běžkaři v pá. v
lesovně. Možné i sjezdování v místě. Doprava vlastními vozidly.
27. 1. pá. od 18:00 JiKu 55 fot – Kavárna Na Prádle (Besední ul., M. Strana) od 20:00 TURASBÁL –
Divadlo Na Prádle. Jana Drdácká Flamenco, Jan Mystik Adámek a Rolling Stones Revival, Pragason
– Cuba Salsa, Jana Šteflíčková&CO?, Jekyllovy slipy...
V únoru Přechod Šumavy, Vysočiny ??
9.-12. 3. = 29. PŘECHOD KRKONOŠ Josefova bouda pod Špindlerovkou,
Dvorská bouda, Rasovna.
24. 3. pá. Jarda Šusta 50
V dubnu Křivoklát 21. – 23. 4. (Železné hory?)
5. - 8. 5. Uherské lázně

19. – 21. 5. ROKOKO 25 let - plánuje se hrad nebo zámeček s cimbálem nebo se skupinou
Jagabab. LuVoj 606738808 sbírá vážné zájemce (min.30) – o závazné objednávce se
rozhodne na Přechodu Krkonoš.
25. 5. odlet Peru
Květen/červen – jarní vandr Ralsko?
11.11. CVIČENÍ jak má bejt!
Tůry žádejte na adrasách slomek@volny.cz , vlada@svoboda.cz ,
jirkucka@centrum.cz a nahlížejte na fotky na našich stránkách
TURAS (stačí zadat ve vyhledávači).
Pochvala: INTIMNÍ ŽIVOT tuplovaně zabodoval – 11. 11. ve
Švanďáku a zejména 16. 12. v Mánesu – zde za vydatné pomoci
scénografa Petra Kolínského a Dorotky Freiburgové při výtvarném a
akustickém polidštění poněkud akvarijního prostoru. Chlapci hráli
celý večer jak o život, nejen intimní. Kdo viděl a slyšel, potvrdí.
HOJ TURAS!!!
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TŮRA 191 – 200 (2006)
…… a zas je TŮ RÁsné slovo do vlastních řad:
Ročník 27

číslo 192
Českomoravského SK TURAS Praha – Brno

Vážení !
Jak se stalo zvykem, každých 5 let na narasky vždy sepsána řeč a pak vmetena do vlastních
řad. Letos 7. leden již za námi, zbývá maličkost – výstava fot „z donucení“.
Tak mě nenuťte mluvit naras k tolika rasradosněným zde. Přinuťte ke chvilkové pozornosti
vaše relaxující závity a čtěte sami.
Vlastně není co sdělit, ale jak je skoro z každého inzerátu patrno: FOTO NAPOVÍ !
A komu ne, nevadí. Může se třeba vedle stojícího co zamačkává slzu zeptat, kde a jak to
tenkrát nebo ještě včera bylo. Fotek máme tisíce, těžko vybrat dnešních cca 500 a hlavně těch 55.
Až jednou donutíme naše opravdové fotografy by otevřeli svoje archivy, udělají také výstavy. A
my uvidíme se opět z jiných úhlů časoprostorových, očima a hledáčky našich milých Honzy Macháčka,
Luboše Fuxy, Alana Pajera … Vždyť za těch 30 let RASu a TURASu to je nějakých fotek, že.
Snad jim dnešek pomůže se zamyslet a pak i něco předvést včas, dokud jsme schopni tu krásu ještě
vnímat. Myslím, že z historie NAŠICH radostných společností a KLUBŮ i posvátných HÁJŮ
načerpáme inspiraci a vytočíme se ještě mnohokrát k jemným počinům jak za mlada ! (…. Voni mladý
se taky snažej ale furt ještě občas koukaj s otevřenou pusou, že !)
HOJ RAS NA VĚKAS !!!!
………………………………………………………………..................................................…………………
Děkuji přátelům, kteří mi měsíce pomáhali probírat a vybírat fota a nakonec uspořádat tuto výstavu:
Simoně Boarové, Markétě Haneleové, Tereze Lukavské, Luboši Fuxovi a Honzovi Macháčkovi. A
pracantům poslední noci a hodin Martinovi Kubátovi, Filipovi, Jeffovi a opět těm předchozím.
Nenápadnými sponzory s obrovským přínosem jsou:
Bojan Dimitrijević,
PROFAKO Kodak-express, Rytířská 27 (přímo pod Můstkem)
VŠECHNA FOTA.
Hana Kolbe - plakáty a pozvánky
Damir Kovačević, COPYSALOON, Spálená 10, zlevněný tisk všeho.
Iva Brožová, ITC Anglická jazyková škola, Kaprova 12, dotace dotisků
(+ zlevněná angličtina pro našince)
Nesmírně děkuji vedení Divadla a Kavárny Na Prádle, za prostory a rámy (další půjčil Pavel
Břach). Jmenovitě p. řediteli Hruškovi, p. Fabiánovi a vše kompletujícímu p. Košatovi.
S díky Jiří
Kučera
..................................................................................................................................................................
A teď samozřejmě co nás čeká dál:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ÚTERÝ 31.1. V 18.00 POVÍDÁNÍ A PROMÍTÁNÍ O TAI-ČI A ČÍNĚ – JAN TURNEBER,
FAKULTA TĚLOVÝCHOVY NA EVROPSKÉ, PŘED ŠÁRKOU VLEVO (BÝVALÁ SORBONA)
Středa 1.2. po pravidelném basketu v ZŠ Gym. Josefská 19-20, jako každou první středu
UMPRUM Museum café.
Pondělky a středy salsa
Nový kurs Tai-či po poledni stř.? čt.? Pro menší počet povede J. Turneber na Malé Straně
Přechod Vysočiny event. Šumavy? Domluva na Bále.
Středa 15.2. 20:00h Kavárna Divadla Na Prádle, přijdou ti co nemohli. Proběhne DRASBA fot
pro dobročinné účely. Hra na UDU! (Výstava fotografií JiKuč celý únor denně 14 – 24.00 hod)
So. 18.2. Závody Postaru ve Vysokém nad Jizerou + možné běžky a sjezdovky tamtéž
So. 18.2. Malostranský masopust
Út. 7. 3. od 19.30 IN ŽIVOT uvádí ve Švanďáku poslední knihu edice Mimochodem Dopisy
Oldře – výbor z intimní korespondence TGM (nar. 7.3.1850). Hraje Intimní život
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10)
11)

PŘECHOD KRKONOŠ Čt-Ne 9-12.3 Josefova Bouda pod Špindlerovou (13lůžek), Dvorská
Bouda (25lůžek), Rasovna. Možno jet i ve čtvrtek ráno z Rokytnice.
19 – 21.5 ROKOKO 25 LET – gotický hrad?, zámeček?, cimbál?
Jagabab? Na Přechodu soupis zájemců a zálohy (i LuVoj 606738808).

Tůry žádejte na adresách slomek@volny.cz vláda@svoboda.cz jirkucka@centrum.cz A nahlížejte na
fotky na našich stránkách TURAS
HOJ TURAS!!!

POSTFESTŮRA
Ročník 27

číslo 193
Českomoravského SK TURAS Praha – Brno

...tak už zas pár týdnů uteklo od vernisáže 55 fot a 27.TURAS bálu Na Prádle...
Hrnou se další nápady, lidi ožívají, těší se na další, většinou tradiční akce. Zdá se ale, že nám
už zbývá míň legračních let než dřív, že! A mnozí si chtěj ještě užít byť v mírnější podobě, kratšími
výpady i bez dříve oblíbených bakchanálií.
A jelikož v poslední době vše neproběhlo vždy zcela OK, bude nutno věci vyjasnit, rasvážit, i
se omluvit a lépe ty další připravit!
1/ Takováto diskuse - dá se říct praní špinavého i zářivě bílého prádla + objednávky („drasba“) fot i
obrazů bude jak známo ve středu 15. II. po 20.00 v kavárně Divadla Na Prádle. Zkusíme i hru na
UDU a jiné nástroje.
Týž den (15. II.) začíná odpoledne v Tyršáku kurz specielního tai ci zdravotního pro cca 1O již
přihlášených z našich řad. Pár zájemců by se možná ještě vešlo.
2/ Pro ty, co nejedou v sobotu 18.II. nikam ven, pro děti i vnoučata bude odpoledne MALOSTRANSKÝ
MASOPUST! V cca 13.00 vyrazí průvod masek od Černého vola přes 7 Švábů, 3 Růže, Brabána a
Hrocha na Kampu. Je to úžasný rej, i v Praze málo vídaný.
3/ Út. 7. 3. od 19.00 IN ŽIVOT uvádí ve Švanďáku poslední knihu edice Mimochodem Dopisy Oldře –
výbor milostné korespondence T.G.Masaryka
Účinkují hosté: Petr Kostka, Karel Šiktanc, Eugen Brikcius, Pavel Šrut, Jáchym Topol a další.
Hudební hosté: Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý, Sestry Steinovy
Průběžně hraje: Intimní život
Vstupné 120,-Kč (předprodej Švandovo divadlo)
4/ PŘECHOD KRKONOŠ už 29-tý!!! Ale bacha – nutné zálohy na nocleh na Josefově boudě ve
čtvrtek 9.III. Dodejte obratem H. Urbánkové 603175165 a to do TOHOTO PÁTKU l7.II.!!! Je l3 postelí,
475 Kč polopenze. Nezálohovaná lůžka se 3 týdny předem ruší, jinak storno poplatky!!! Na nocleh v
pátek 10.3. na Dvorské záloh netřeba. Na Rasovnu, na jídlo, pití, kladivo atd. ano - takže dávejte 1000
Kč rovnou. Spacáky možno poslat na Rasovnu předem asi 24.II. Bus se zajistí při 20 zájemcích na
cestu zpět=další záloha, že. Nic už není zadarmo. Urychleně sdělte dalším, zejména kamarádům
Janka a Papika!!!!!
5/ 50 Šusťákovo nenecháme jen na něm, že!
6/ JARNÍ KŘIVOKLÁT (po Velikonocích) 21. - 23. dubna v Železných horách již skoro připraven!
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7/ LÁZNĚ TERMÁLNÍ jižních Dolních Uher se sklípky, pitkou, bitvou snad ne pitvou u Moháče. Dcérka
Katalin již má zástup osvědčených pruhovaných tatínků pohotově na 5.-8.V.!
8/ 25 LET ROKOKA 19. – 21. 5.!!! Po dlouhých úvahách a konzultacích o různých hradech (Lipnice,
Svojanov, Landštejn, Kašperk, Boskovice, Litice – všude spaní pouze na zemi, bez zateplených sálů),
vráceno k původnímu návrhu rokokového zámečku, zajištěn Karlštejn u Svratouchu na Vysočině.
(Najděte si na www.volny.cz/karlstejn-rs/). Na samotě v lesích s ubytováním a plnou penzí. Nebude-li
zájem dostatečný včas, hrozí storno. Proto závazné přihlášky a 1000,-Kč ZÁLOHY DO POLOVINY
BŘEZNA (Helena Urbánková ??, Luboš Vojta, Jeff) nebo najděte sponzora na hudbu, koně, kostýmy,
dopravu (kočáry). Všechno ale něco stojí, nakonec i čas na přípravu... Ale dokud to jde, tak ať to jede!
TRI DNI KOKO!
9/ Rasrok, Tábor, Podzimní hory a Rasvín jistě budou. A chystá se i to Cvičení 11.11. na Niko 55.
10/ Pro velký úspěch SALSA vždy v pondělí 20.00 – 21.30 v Tyršáku, tělocvična 3, vchod z Všehrdovy
ul. Od 20. 2. bude cca 4x spojena s AFRO – LATINO POHYBOVOU PRŮPRAVOU. Vedou Jorge
Conception a Nataša. Cena lekce 200 Kč (velmi pravděpodobně bude takovýto workshop v sobotu
18. 2. od 11 – 15 hod tamtéž).
Tůry žádejte na adresách slomek@volny.cz vláda@svoboda.cz jirkucka@centrum.cz A nahlížejte na
fotky na našich stránkách TURAS
HOJ TURAS!!!

Jardy ŠusT Ů R Anné stáří má zelenou...
Ročník 27

číslo 194
Českomoravského SK TURAS Praha – Brno

BYLO – NEBYLO:
7. 3. ve Švanďáku 156. Masarykovy narozeniny oslaveny důstojně a hodně vesele s poslední
knihou edice Mimochodem: TGM Dopisy Oldře. Narváno diváky i účinkujícími, kde se zvláště blýskl
Petr Kostka, dále Ivan Řezáč, Eugen Brikcius, Jáchym Topol a další i hosté hudební: Michal Prokop,
Luboš Andršt, Jan Hrubý, Sestry Steinovy a kmenový Intimní život. Úspěch slaví i vydaná kniha –
k dostání v knihkupectví Fišer v Kaprově ul, P1, a v Akademickém knihkupectví a samozřejmě u nás
nejlevněji.
PŘECHOD KRKONOŠ už 29.!!! 30 skorolyžníků s kytarami. Někteří až od Dvoraček (čt. ráno),
spaní ve výborné Josefově boudě u příšerné Špindlerovky. Potěšila Luční, Dvorská se kazí, tradičně
pak Lesní, Kolínská a Kiosek.. Metry nejlepšího sněhu ze všech přechodů! Amálka skoro
neopustitelná. A na Rasovně považte – 2x noční tyátr mladých, o přestávce s kladivem. Příště 30.
ročník, uvažuje se o speciálních nálepkách a výjezdu až z Jizerky za účasti veteránů z celého světa.
50 Šusťáka nacpala Vagon k prasknutí, jemné darasy, mnoho kapel a lahví. Fotky k vidění 5.4.
Kdo to ještě neví, tak se hejbáme stále, věku přiměřeně.
Soboty 11.30 – 14.30 a pondělky 20 – 21.30 latinopříprava k salse v Tyršáku.
Středy basket smíšený ZŠ a gymnázium Josefská 19. – 20.15. Souběžně pár lidí sauna a
bazén.
Zdravotní tai ci denně. Různě pokročilých cca 15 našinců dobíjí si baterky (psychičku i
fyzičku). Chystáme se v červenci do Krkonoš a k moři a v roce 2007 do Číny (www.wudang.cz).
Speciální malá skupina začátečníků se vytvoří pro velký úspěch i po prázdninách.
BUDE:
1/ 5.4. stř. UMPRUM Museum Café fota všechna a film z výstavy a Bálu. Zálohy na Uhry: 4000,- a na
Rokoko 1000.
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2/ JARNÍ KŘIVOKLÁT NA ŽELEZNOHORSKU
Pátek 21.4. Odjezd z Prahy – hl.n. v 17:10, opozdilci ve 20:10 (přestup na osobní vlak v Čáslavi).
Příjezd do Golčova Jeníkova – města v 18:27, resp. 21:58. Odtud do penzionu LANETE na náměstí,
300Kč/noc se snídaní. V rest. Na zámku večeře a tři druhy piva. Spojení z Brna je vlakem z hl. n.
16:25, nebo 17:37, příjezd do zastávky Golčův Jeníkov – město v 18:44, nebo v 19:49.
Sobota 22.4. Pochod převážně skalnatým údolím říčky Doubravky – asi 20 km. Cestou táborák
s opékáním, kolem 20. hodiny Třemošnice, kde večeře a ubytování v hotelu CLUB za 250Kč/noc.
Neděle 23.4. Po snídani v ceně na hrad Líšnice na vrchol ostrohu Železných hor a dále táhlým
klesáním do Heřmanova Městce. Zde vlak přes Přelouč do Prahy nebo do Brna.
3/ 6. – 8. 5. (pá noc – ne večer) TERMÁLNÍ LÁZNĚ jižních Dolních Uher viz zvl. zpráva Uherské lázně
III. Dcérka Katalin již má zástup osvědčených pruhovaných tatínků s kytarami.
4/ 25 LET ROKOKA 19. – 21. 5. Od podzimu zajištěn rokokový zámeček Karlštejn u Svratouchu na
Vysočině (www.volny.cz/karlstejn-rs/). Na samotě v lesích s ubytováním a plnou penzí. ZÁLOHY
1000,- 5. 4. (Helena Urbánková, Luboš Vojta, Jeff). Hudba, koně, kostýmy, bus ?, kočáry...!!!
5/ VANDR DIVOČINOU 16. – 18. 6. pro pány (i dámy?)
6/ Út. 20.6. TAK zve na Vítání léta ve Vojankách – pouze picnicový kostým starodávný.
7/ Voda Berounka? Vltava? Otava?
8/ RASROK 21. – 23. 7.
9/ V srpnu tábor TUDORu
10/ V září vandr na houby Šumavou? Vysočinou? Českým Lesem? I event. se spaním uvnitř.
11/ V říjnu RASVÍN - vinobraní na Rasovně, Pivoklát, Podzimní přechod
Krkonoš nebo jiných hor?
12/ CVIČENÍ VETERÁNŮ 10. – 12. listopadu (Niko 55)
13/ Uvažováno o termálních lázních ve Slovinských horách!!!
14/ O zpívání koled, Silvestrech a pak zas dokola? Nebo to už stačilo?
Tůry žádejte na adresách slomek@volny.cz vláda@svoboda.cz jirkucka@centrum.cz A nahlížejte na
fotky na našich stránkách TURAS
HOJ TURAS!!!
PS: Ještě k výstavě fot. Strašně lidí postupně přišlo, většině se líbila. I bál, který se lehce rasvlekl,
takže jej bylo nutno rasně ukončit. Fotky budou ještě k vidění v UMPRUM Cefé pro ty, kteří tzv. nestihli
se za ten měsíc přijít kouknout. Další výstava se hned tak neobjeví. Až třeba za 5 let úplně jiná.
HOJ.K.!!!

Tridny všekokoT Ů R A (nebo dva?)
Ročník 27

číslo 195
Českomoravského SK TURAS Praha – Brno
Hele lidi, neblbněte, vždyť je to už třeba naposled. Dá to čím dál víc práce, abyste si
vzpomněli na tu krasu, jak se všichni v kostýmech změní. Ožijou, omládnou, vžijou se do radosti, za
pár šupů... za jednu botu nebo za poloviční džíny, který pak stejně vyhodíš. Ale tohle, to ti přeci
zůstane. Tak pojďte aspoň na 24 hodin. Je to nádhera a kdo to vůbec nebo dávno nezažil, neváhejte!
A vy dospělé děti, zkuste se čapnout jak na Přechodech a Rasrocích, vždyť za pár let nás už k tomu
nedonutíte. Sami to neuděláte a teď můžete ještě lízat smetanu i u ohně kosti!
A Moravo, zkusíme se přetlačovat na českomoravské hranici co tam zrovna běží! A Aleši,
vobrníme Prahu a upražíme Brno zas. Rasové, Zatvrzelí, Důstojníci, dámy Týlu, Babrasu! Kdo nechce
pokoj, lehne si ve spacáku na půdu. Jíst nemusíte, pití si přivezte, kdo chcete šetřit. Ale KOSTÝM
musí mít každý, že! Jak by to u cimbálu vypadalo.
VŠEROKOKOVO VELMI POZDNÍ ODPOLEDNE
Pátek, sobota, neděle 19. - 21. května 2006 (nebo 1506 – 1776)
25 let po Rokoku, Gotice, Renesanci, Baroku a dalších kostýmovkách objednán
na Vysočině Českomoravské
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KARLŠTEJN U SVRATOUCHU
(www.volny.cz/karlstejn-rs/). Na samotě v lesích s ubytováním a plnou penzí. 15 km jižně od Hlinska i
Poličky, 25 km severně od Nového Města na Moravě.
Program:
Pátek - sjíždění skalního jádra, večeře a příprava her a klání
Sobota - bohatá snídaně, špacíry, ladění formy a nástrojů, příjezdy opozdilců, společný oběd, rasiesta,
vynález kávy s dortem, projížďky kočárem,
vítání paňstwa morawskego, českego a naopak.
Cimbál nepřetržitě.
Mírné hry a vtipná klání s loveckými motivy, posléze pečení zvěře na
ohni,
zámecký ples, druhá večeře a ples a tak pořád až do rána.
Neděle - rassáhlý snídaňooběd, rasanace, odjezdy.
Zálohy 1000 Kč vybírá Jiří Netáhlík, tel. 732479078.
Plná penze 565 Kč (I. kat. 20 míst), 420 Kč (II. kat. 20 míst), 50 Kč spaní na zemi. Penze možná. Další
kolektivní náklady: sele 35 kg 4.500 Kč, kočár 4.000,
cimbál 12.000, pozvánky, poštovné,
telefony??, sály 2000. Doprava a kostýmy každý sám. (Několik půjčoven – i levnějších zná JiKuč,
JiNetáh a LuVoj).
GOTIKA – ta Ti nic neříká?
BAROKO – lepší než pěstí na oko!
RENESANCE – jen pro samce! A ROKOKA 25 LET – neviděl také krasy svět!
HOJ TURAS!!!

RASU T Ů R A
Ročník 27

číslo 196
Českomoravského SK TURAS Praha – Brno

Pozor změna termínu:
1/ Předpodzimní pobytovka na Turnerově chatě na Vydře na Šumavě bude 15.–17. 9. 2006
posunuta pro větší časový odstup od PŘECHODU ORLICKÝCH HOR 27.9-1.10.06
Pobyty na Šumavě sepisuje a zálohy přijímá JiKuč 604238440, na Orlické hory Zdenál Vojta
602933758.
2/ A v neděli 30. 7. začíná 21. TÁBOR TUDORU – 14 dní v indickém stylu. Zbývá několik
všeho věku, možno přijet i v průběhu. Info Kiša 602505861 a Jarda Svátek
605131136.

míst

PS: Na Pivoklát v polovině října hledáme pivovar třeba na Děčínsku, že...
_________________________________________________________________________________
RASROK 2006
Jak jistě dnes všichni vědí (přestože před tím zapomněli), na Rasovně byl zase RASROK –
Cosmoras – 29 let od založení RASu! Za rok to bude 30 let a počítá se s větší oslavou. (On také
v březnu bude 30. PŘECHOD KRKONOŠ, což je už úplně neuvěřitelné!).
RASROK vyšel dobře, byv osvěžen úžasnou divadelní hrou (texty by měly jít na net!).
Předvedena osvědčeným ansámblem s následnou soutěží partiček, kdy se podařilo zapojit všech 36
účastníků do básnění a střelby (veleprakem) shakerem se vzkazem do cosmu.
Zklamání bylo z neochlazení vzduchu, i když přivezený Bernard zchlazen výtečně! Díky
horkému počasí většině též nevadila jen lehčí strava bez ohně. Vadila však nedostatečně
zabezpečená hudba. 3 kapely postupně nevystoupily a v sobotu odpoledne i Alan, který nebyl
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schopen učinit retrodisco, neb si u Klikara již ráno přivodil jistou indispozici. (Stačilo dřív zavolat a
magič by se sehnal). Pianisté a kytaristé pak stávkovali také.
Veškerou přípravu vzala na svá bedra malá parta, což i částečně zbrzdilo včasné promyšlení
všeho, tedy jídel, ubytování, souběžných programů na RASROKU obvyklých a bohužel i propagace,
která sice byla, ale až těsně před o prasdninách.
Takže na VINOBRANÍ, přechodech a dalším RASROKU o něco lépe, že!
HOJ TURAS!!!

PERSPEK T Ů R A
Ročník 27

číslo 197
Českomoravského SK TURAS Praha – Brno

I když si nikdo nic nepamatuje, natož aby něco,třeba tohle, četl nebo snad pro další zájemce
nebo vlastní děti vytiskl….Stejně nám to nedá a jen tak pro pořádek, kdyby se někdo přeci jen zajímal,
jaké možnosti po 27 a půl letech v TURASu máme nebo nám nabízejí spřátelené spolky i jedinci.
Mnoho jímavých věcí již pro našince domluveno je-např zdravých sporTůráj: chůze rekre i horská(že),
běh (MaSlo), plavání i se saunou (stř Tyršák-Jeff) basket (středy od 13.9-muži,ženy i dorast
v Josefské 19-20.15), tenis(Klikar), ping pong(JiK), tai-ci (www.wudang.cz), aikido (www.aikidozidlicky.com), cyklo(Niko), veškeré zimní sporty… Ale taky salsazas, afro a břišní tance(ponď resp
středy v Tyršáku).Od října o nedělích od l9.oo v ZŠ Štěpánská (u kostela) s Lubošem Holzerem
šamanské bubny-sibiř, indian, arab a afro. Hrdelní zpěvy k procvičení i jinde!
….a kdo chce lázně, masáže a rehabilitaci (www.psychoterapie-havrdova.com), akupunkturu
(Páca), psycho či fyzioterapeuta, shiatsu, (právě vyšla kniha), čínskou medicinu, bylinné vymoženosti,
přírodní kosmetiku - kontaktů je dosti pro tělo i tu dušu.
Kurzy malby, sochaření, restaurování, příprava na talentovky na VŠ, AmortKača, že. K
angličtině se přidává španělština (www.itc-training.com),
francouzština, portugalština i čínština jsou v plánu…!
Kurzy psaní reportáží, básní, cestopisů. Volná tvorba happeningů, maškarád i pártiček - na
všechno jsou lidi!
Po l5 letech stále se lepší RelaxArteSanatorium, že!
A když nehraje se a nezpívá, není možno vyhlásit Rasland, jehož je TURAS pohyblivou kolonií.To
ostatně říká i Káča a další a proto na hudbu bude brán obzvláštní zřetel.
Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan nabízí bazén a naše bývalé kostýmy
k zapůjčení! M. Beseda zatím působí v Mánesu.
A na ty středy po sportu se těšte třeba na Tlustou Myš, kde se dá i hrát a zpívat a na nový music
klub PopoCafePetl na Újezdě l9 -jazz, blues, country, gipsy…do 02.00, který se na nás těší společně
s Kotasovým Modrým (horním) mlýnem na Čertovce. A třeba salonek se slevou nabízí Nostitz!
(Muzikanti z TAKu chodí hrát vždy ve čtvrtek hned nad Karlův most ven, nebo do mandlovnyBotegy mezi Hroznovou a Kampou, pivo skoro zdarma teče ze zdi!)
…a teď co nahlášeno, že:
l) Středa 30.8. - v l9.30 nás zve nahrubo středověce vylepšený Král Brabantský v Thunovské.
(Příznivci starých trampských písní si mohou odskočit poslechnout kytary a další do dveří salonku U
Hrocha(zpívá se á l4 dní). Zde má i každou středu stůl pražský Intimní Život, oblíbený Precedens a
další mudrující JUDři.)
2) Pátek l. září 20.00 je v kostelíku Koncert při svíčkách. Duo Bohemo? Staré klasické skladby pro dvě
kytary. Maličká obec Lidice-2 km sev. od Slaného.
3) neděle 3.9. odpoledne na Střeláku Divadelní pouť jak bývala…
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4) pondělí. 4.9. Mirek Hoffmann v Mánesu –zve KatKub
5) středa 6.9. UmprumMuzeum Cafe
6) stř. 13.9. začne naše tai ci l4-l5.30 zas v Tyršáku,večer l9-20.l5 basket rekre a smíšený ZŠ a Gymn
Josefská, berte i dorast!!!
Staronovinkou je 20.-2l.00 bazén se saunou v Tyršově domě. Zve Sdružení OP Malé Strany a H.,
které má půl basenu, druhou a saunu má Unistav Brno. Platit se bude cca 500 Kč na 3 měsíce, tzn. za
cca l5 x ! Jeffovi?
A zrovna toho l3.9. je večer s Two Dollar Bash (skot + francúz)-blues, rock´n´ roll, country …
v Popo Cafe, že.
7) čtvr?pá-ne l5.-l7.9 TURNEROVA CHATA na Vydře šumavské! Pobytovka s výlety v barvícím se listí
a v začínající říji,že. Hlásí se l2 lidí + nejistá mládež. Z původních 30 máme cca l5 míst v pokojích +
nocležnu. (300 resp 50 Kč noc.) Hlaste se JiK 603 238 440, že.
8) 18.9. Kulturní ekumena Eugena Brikciuse „Tunel do světa“ 19.00 Měst. knihovna malý sál, víno a
vstup zdarma!
9) PŘECHOD ORLICKÝCH HOR!!! stř več.27.9-ne 1.10. Cca 80 km, spaní venku na říjištích -„Úprkem
za prkem“. Trochu minita,žení, trochu malino, brže! Jídlo na 4 dny k ohni,roury, spacáky do minusu,
ústroj zelená, hnědá, šedá z nešustivých a nehořlavých látek (jinak nás vyhostí) do mrasu i deště a
denně kilometry převýšení ještě. Lovy a houby na hranici lesa za stmívj bání i svít je ání. Tajné
šouláky pro náročné-na omezený počet zájemců o sprchy v hájovnách nebude brán zřetel, jinak
potoky a hezky bez mýdel. Spojení Niko, zájemci Zdenál, rasdělení eráru JiKu, mapy a psy nebrat, ti
polští stačí.!
10) út. 3.10. k večeru BARBAR-vernisáž dobročinné výstavy fot SRÍ LANKA-LIDI - světoběžníka Jardy
Kňapa s hudbou a jídly! Nenechte si ujíst!
11) stř 4.l0. opět UmprumMuzeum café po všech sportech a před…
12) pátek 6.10. 12.30 hod. Jiří Žigmund-Žigi svatba! Novoměst.radnice
13) pá-ne 6.-8.10. RASVÍN - vinobraní na Rasovně
14) pá –ne 20.-22.10. posunutý PIVOKLÁT ! Ale kam, že? Rakovník? Březno? Č.Hora? Praha?
15) 26.-29.10. PODZIMNÍ PŘECHOD KRKONOŠ mláde,že ze Svátkojc chalupy na Rasovnu. Starší
spí v pátek asi na Lesní (busem ráno do Špindlu?) by za světla se stihla Černá Hora dolů a vklidu i
Amálka,že!
16) pá 3.11. raservujte si večer na „překvapení“!!!
17) pá-ne 10.-12.listopadu bude opět po letech CVIČENÍ-Niko 55!!!
18) jen pro zajímavost 16.-19.11. TAK s Katalin v lázních Budy i Pešti!
…možná se zas pochlapí IN ŽIVOT a něco vypustí…
Ale!!! velmi brzy je nutno určit data PŘECHODŮ Šumavy, Vysočiny, Orlických hor?, opět Krušných?na
běžkách. Hlavně 30. PŘECHODU KRKONOŠ quli jiným horám, veteránům ze světa atp, že!
Na konec května 07 se opět plánuje abiturientský SJEZD MEDICÍNA 1975
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1.týden června 07 je Slovinsko s KatKestner-viz: …
Moji drazí!
Na první červnový týden 2007 pro vás začínám připravovat poznávací a především pohodový zájezd
do Slovinska. Tentokrát to nebude jen o tom dobrém jídle a víně, ale také o přírodě, která je ve
Slovinsku nádherná. V programu bude lehká turistika, vodopády, jezera, hrady, jeskyně, pro zájemce
rafting na řece Soča, návštěva Plečnikovy Lublaně a na závěr relax a degustace vína u moře.
Průběžně vás budu informovat ze svého pobytu ze Slovinska prostřednictvím Tůry. Předpokládaná
cena cca 7-8 dní do 10.000 Kč dle ubytování. 40 míst, autobus se už plní staršími i mladšími zájemci!
Z Turasu zálohy nutné do Vánoc (budu tady), jinak náhradníci z jiných klubů!
Na zdravje! Katalin katalin@seznam.cz +420777608575
….asi 27.-29.července 2007 bude RASROK-30 let RASu a pak i Tábor…
....na srpen 3-4.týdny se chystá zajímavá, kombinovaná, relativně levná Čína!!!
..................................................................................................................................................................
Byl 2l. TÁBOR TUDORU ve Lhotě, hlavně pěkně indický! Domestikace Mauglího, výlet zas do
lesů panství Šternberků i ty deště prověřily součinnost starého i nového vedení táborowego.
Hudebníků plno, nadšenců z řad již dospělého dorastu taky ale pár dětí chybělo, braly se cizí.
Zamyslete se nad příštím-snad lidožroutským. Bude asi hned po Rasroku - a pošlete již svá
vnoučata - je jich alespoň deset jen v Prase, že! Zkuste jim umožnit to, co už dnes v cizích skupinách
budou jen těžko hledat a na co vzpomínají celý život v dobrém (až na pár rasmazlených) i dnešní
třicátníci. Kiša a Průša to totiž zatím nevytrhnou, že!
Tůry žádejte na adrasách slomek@volny.cz , vlada@svoboda.cz , jirkucka@centrum.cz a
nahlížejte na fotky na našich stránkách TURAS (stačí zadat ve vyhledávači).
HOJ TURAS!!!

PERPETŮRA
Ročník 27

číslo 198
Českomoravského SK TURAS Praha – Brno

HOJ ZAS! je na podzim kam a s kým chodit, že.. Byly Orličky – 13 lidí včetně mláde,že, cca 50 km,
krasa vyzařuje z fot, sms i zprávy Bídyho a Jardy.
(Předtím na Šrumavě lidí sedm a plno psů a taky dost pěkně se prošli,že!)
Marodenmarsch v Orlických horách (středa 27. 9. – neděle 1. 10.)
Výprava do Orlických hor začala srasem na pražském Lahváku v sestavě pěti osob, načež se ve vlaku
ukázalo, že každý trpí nějakou chorobou. Posuďte sami: JiKuč – bramboreliosa, Hába – koleno
(vepřové?), Svátek – diarrhé, Biederman – chřipka, Papež – ztužený krk. Zdenál se připojil v Hradci
s utajovanou BSE. V Novém Městě nad Metují jsme s batohy na zádech zakufrovali; naštěstí nás
zachránil místní intelektuál – kožený démon – a poslal nás rovnou do… Pekla. Rastaurant zastižen
těsně před zavíračkou, zato tam na nás čekalo jedno místní děvče z pohraničí. Přespání
v překrasném areálu rušeno pouze nočními zpěvy Bludných Holanďanů. Ve čtvrtek se šlo přes Nový
Hrádek do Sněžného, kde proběhlo setkání se stádem jalovic (doprovázené poučným výkladem) i
druhou vlnou našeho ensemblu. Společnou šoulačkou jsme se dostali ku dvěma lesním tišinkám, kde

9 | 29

TŮRA 191 – 200 (2006)
bylo možno přespat a nazítří rovněž provést nezbytné hygienické úkony. V pátek se putovalo dobře,
neboť v poledne na nás v hospodě čekaly pěkný buchty a nedaleko Deštného nám před výstupem do
Luisina údolí Lenka otevřela Kristýnu. Následný náročný výstup byl odměněn čarokrasou orlických
panoramat, před setměním potom dosaženo dalšího tábořiště v lůně raservace. Zdařilá navigace
umožnila příchod třetí (nápravné) skupiny pod vedením zkušeného Nikotýna, a tak jsme mohli v klidu
ulehnout v bývalém táboře jménem Gagarin již nedaleko říjišť u potůčku s výskytem krokodýlů na
některých bUtách. V sobotu, třebaže některé zmáhala únava, jsme sjebrali všechny síly a šli jsme na
Homolu – tisícimetrový vrch na hlavní hřebenu orlického massivu. Vyžíznění, vlekli jsme se přes
Kunštátskou kapli (blahé paměti, že!) k bufáči na Pěticestí. Komu se tam podařilo dojít jako prvnímu,
ten byl (a pil) Primus. Následný skopec do Říček lemován pokleslou konsumní architekturou lufťáků,
až konečný asyl poskytl hotýlek Konšel, kde došlo na hry a zpěvy včetně Buffalo Billa Unplugged
(šeptem). Nedělní přesun vnesl trochu rasrušení do jinak bezstarastného výletu – spletitá cesta do
Rokytnice prověřila naši schopnost orientovat se v neznámém prastoru navzdory jednomu zmizení.
Bídy a Jarda
RASVÍN na Rasovně zas úžasně vyšel, 45 lidí, divadla, Podrasaréna, skvělá hudba (Compromis –
bude ještě 3.11.). A vína a masa jak vod rasa.
.................................................................................................................................
20. – 22. 10.( pá – ne ) !!! 65.!!! KŘIVOPIVOKLÁT - chystá se kdekdo.
Pátek vlak Masaryčka 17, 19 h, Dejvice 17,29, Rakovník 18,49 hod. Pak hned jsem čekáni v pivovaře
na krátkou exkurzi s přípitky a ve 20 hodin bude večeře u Ludi Hajného v hospodě Hájenka pod
náměstím – zvěřinové hody.Plno kytar! Noclehy kvalitní!V sobotu dopoledne vlakem do Všesulova a
přes hrad Krakovec cca 15 km s ohněm ? údolím potoka z hospůdkami ? do Zvíkovce u Berounky,
kde v hospodě posvícení. Můžeme mít stoly a večeři – dopředu ale nutno objednat ½ nebo ¼ kachny
na osobu. Hlaste se Kobovi 606164995 kvůli jídlu a noclehům!
100 m opodál je vila s 15 postelemi event. zemí pro ostatní. Zde si můžeme hrát a zpívat sami, event.
se sudem a netančit u místního šramlu vedle.
V neděli cca 7 km podle vody do Skryjí a busem domů.
Pro ty, co zůstanou v Prase – v sobotu 14.30 – 18.00 v Tyršáku –tělocvična č.3-kurs Shiatsu se křtem
knihy.

SHIATSU A ZÁKLADY TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Franco Bottalo a Jitka Drbalová
prezentace knihy s ukázkou shiatsu a povídáním o této disciplíně
v sobotu 21.10.2006 v 15,30 v Tyršově domě
Při této příležitosti nabídne nakladatelství POZNÁNÍ Olomouc
i některé ze svých dalších publikací.
Tyršův dům (Michnův palác), Praha l, Malá Strana Újezd 4O, tělocvična č.3 (vchod také zadní
bránou ze Všehrdovy ulice)
info: shiatsu.xin.cz@email.cz
V. PODZIMNÍ PŘECHOD KRKONOŠSKÝ MLÁDE,ŽE 26.-29.X. provětrá cca 25 mladších a cca 5-8
starších. Do hor se nastupuje většinou ve čtvrtek-viz pozv.Starší ev. s částí mladších,co se nevejdou
Xvátkům, jdou bydlet ve čtvr. na oblíbenou Josefovu Boudu pod Špindlerovku, v pátek se jde Bílým
Labem přes Luční na Lesní, kde je zatím 9 postelí a taky nějaká gurmánština!Zde je i reálná možnost
zkřížení s Bönishovskou formací! Mladí půjdou asi většinou v pátek spát západněji na Medvědí by
napojili se s klasickým vojem, v sobotu pak poběží 34 km na Rasovnu. Obratem se hlaste Jardovi
6O5131136,starší Hábovi 603804080. Jídlo a noclehy třeba zajistit zálohou týden předem t.j. do
čtvrtka l9. X.!!! I na Rasovně papu a KLADIVOJ HOJ!
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Týden na to v pátek 3. 11. 2006 od 19.00 hod. koná se Podrasrock v exilu v Klubu Vagon, ve 20.00
Compromise (koncert), v 21.15 Přecitlivělí (citlivá vložka) 22.00 Laputa (koncert), 24.00 rock disco.
Vstup 100 Kč, oděv vhodný. Srdečně zvou, Jarda Šusta, Libor Lípa, Bóďa Horák, Andrei Toader
V sobotu odpoledne, jen pro zajímavost, v Plzni (U Škodů ne) je mistrovství ČR ve všech disciplinách
tai-ci.Pěkná podívaná a průprava do Wudangských hor v Číně-srpen 2OO7!
V neděli 5.ll.zpívá Jana Šteflíčková v Balbínce s nějakou Úchylnou partou jazzovou od cca l9.OO!
Na Martina bude cvičení, raskazy poštou na jméno. Noví si sami požádají, všichni potvrdí účast.
Postelí je málo, jídla akorát a 55 Niko je dost.
Basket a bazén fungují, salsa začíná zas – volejte Nataše 604254000, šamanské bubny budou od
listopadu vždy v neděli od 19 v ZŠ Štěpánská (Luboš Holzel 603212337).
Tůry žádejte na adrasách slomek@volny.cz , vlada@svoboda.cz , jirkucka@centrum.cz
a nahlížejte na fotky na našich stránkách TURAS (stačí zadat ve vyhledávači).
HOJ TURAS!!!

N I K U L T U R A
ročník 27

číslo 199
Českomoravského SK TURAS Praha -Brno

Co bylo, bylo dost dobrý!...letos ale dost už chůze,že!? Pan plk Niko si to užil i pak na papíře s
lehkostí pera jemu vlastní- ke zprávě není co dodat,leda že je dobrý si to přečíst víckrát i to, co je na
našich stránkách z dřívějších cvičení....!
Bude teď pár akciček různě soukromego rásu než vyrasíme na sníh......
- v sobotu 25.11. l8-24.00 zpívací hospůdka U SUPA v Holečkově ul nad Tankem. 2 stan busu,pak
ještě 5O m a dolů padá ulička Na Čečeličce.Country saloon hned pod vozovkou! Krb,kytary s sebou
i jiné nástroje Kateřinám i Homolovi pro radost...!
-středy pořád basket a plavání,pondělky salsa s Natašou,tai ci různě-začátečníci budou mít pondělky
od února. Kde kdo pak i laik může jet v srpnu do Číny.
-Luboš Holzer zve opět na šamanské bubnování o nědelích 19-21.00 v ZŠ Štěpánská-bubny
půjčí.Je to pro lidi všeho věku co se při tom pěkně vypucujou od čeho potřebujou!
-Honza Freiuburg FOTO! ve středu 6.12.v UMPRUMUZEUMCAFE snad od 19.OO vernisáž s
hudbou?
-hned v pátek 8.12. jde nás cca 35 do divadla Ypsilon na Lábusem a Šteflíčkovou zajištěné
VINOBRANÍ!
-mimo soukromé obrvečeře a tajné koledy budou KOLEDY pod MOSTEM na Kampě v neděli 24.12.od
14.3O,že.Silvestry opět tradičně...
-v sobotu 6.ledna 2007 Ponovoroční výlet vlakem i kus pěšky za Prahu,opět s nástroji. Zabezpečen
jemný LOKÁL KOZOROHů,s možností přespání na zemi i v peřinách a kouskem lesa v neděli.Návrat
možný kdykoli vlakem.
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-PŘECHOD ORLICKÝCH HOR čtvr.25.1.-ne28.1.O7 od západu.Trasa se právě peče i s noclehy!
-Šumava,Vysočina,Krušné hory jak to vyjde s časem neb ruozné sjezdové pobyty se také množé!
Čeká se taky TURAS BÁL, jestli někdo třeba někdy bude něco slavit nebo intimně křtít knihu?...
-30.PŘECHOD KRKONOŠ stř?Jizerka?,Harachov? čtvr.8.března Medvědí Den,že !
,pá.Výrovka?,Dvorská? Lyžařská?Lesní?, so Rasovna - neď. 11.3..Dejte vědět veteránům i v cizině!
-Jarní Křivoklát se zabijačkou v Hrusicích,nebo v Boroticích?. Velikonoce 6.-9.dubna,.pak i Dáňa
narasky !
-MEDICINA l975 v květnu? 26-27.5? v Dobronicích? v Ráji českém zas?
-zač června Slovinské hory,památky, lázně i sklep a moře!Týden!
-voda? RASROK 27.-29.7. 30 let založení RASu!!! pak Tábor a ta Čína...
-a zas hory podzimní-JESENÍKY?- po boudách a hájovnách 27.-3O.září!
To by snad zatím nezahuštěně stačilo.Ještě přidáme pár pozvánek a bude TŮRA celá.Výroba stojí pak
něco mezi 1 až 2 tisíci Kč. Z milodarů zbývá pár set Kč u Helenky,můžete vy stejní něco zas přihodit
ať se dá občas něco vytisknout ev poslat. Aby bylo ještě alespoň na De?VASTATURU,že!
HOJ TURAS !!!

D(e) V A S T A T Ů R A
ročník 28

číslo 2OO
Českomoravského SK TURAS Praha -Brno
PF 2OO7

-stř 3.1. po basketu a basenu Umprum Muzeum Cafe - zálohy na noclehy 6.1.!!!
-v sobotu 6.ledna 2007 Ponovoroční výlet vlakem i kus pěšky za Prahu, opět s nástroji. Zabezpečen
jemný LOKÁL KOZOROHů s možností přespání na zemi i v peřinách a kouskem lesa v neděli. Návrat
možný kdykoli vlakem.
-PŘECHOD ORLICKÝCH HOR čtvr. 25.1.-ne 28.1. O7 od západu. Trasa je právě upečená i s
noclehy! (Raspis brzy přijde z Orlických hor)
-Šumava, Vysočina, Krušné hory jak to vyjde s časem neb ruozné sjezdové pobyty se také množé!
-Čeká se taky TURAS BÁL, jestli někdo třeba někdy bude něco slavit?...Plánuje se opět po letech
Blues session. Termíny soboty buď 3. anebo 3l. března. Možno v POPOmusic Klubu na Újezdě nebo
v klubu Velvet na Žižkově nebo v nádherném secesním sále Hlaholu proti Mánesu. Máte jinej
nápad?(Rychta je drahá)
-30. PŘECHOD KRKONOŠ stř. 7.3. Jizerka? Harachov? čt. Petrovka! pá. Dvorská!, so Rasovna ne. 11.3. busem dom. Dejte vědět veteránům i v cizině!
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- JARNÍ KŘIVOKLÁT: pátek třináctého dubna? Hvězdárna Ondřejov večer, spaní vedle v pens,
v sobotu l4.4. přes lesy na zabijačku do Hrusic, spaní v Senohrabech hotel Hrušov? V neděli ku
Zlenicím hradu a přívozem na vlak?
- Velikonoce 6.-9. dubna, ke konci dubna Dáňa narasky !
-MEDICINA l975 v květnu? 26-27.5? v Dobronicích? v Ráji českém zas?
- zač června Katalin pořádá Slovinské hory, památky, lázně i sklep a moře! Týden!
- RASROK 27.-29.7. 30 let založení RASu!!! pak Tábor a ta Čína...
-a zas hory podzimní-JESENÍKY?- po boudách a hájovnách 27.-3O. září!
To by snad zatím nezahuštěně stačilo.Ještě přidáme pár pozvánek a bude TŮRA celá.Výroba stojí pak
něco mezi 1 až 2 tisíci Kč. Z milodarů zbývá pár set Kč u Helenky, můžete vy stejní něco zas přihodit
ať se dá občas něco vytisknout ev poslat.
Tůry žádejte na adrasách slomek@volny.cz , vlada@svoboda.cz , jirkucka@centrum.cz a
nahlížejte na fotky na našich stránkách TURAS (stačí zadat ve vyhledávači).
HOJ TURAS !!!
NABETON JE TO BETON?
...od Jaroslava Rybáře...
Foto graffiti
Jan Freiburg
Vážení hosté, drazí přátelé,
byl jsem požádán Janem Freiburgem a následně i schválen uměleckou radou Café baru
Uměleckoprůmyslového muzea, abych zahájil tuto malou výstavu fotografií.
Kdo zná moje vyjadřovací schopnosti, zejména pečlivou výslovnost, schopnost udržet myšlenku a
mluvit spatra, jistě pochopí, že to bylo velmi odvážné rozhodnutí.
Chtěl jsem úvodem trochu zažertovat, podbízet se a začít proslov slovy: „Mohli jsme pro vás
uspořádat normální výstavu. A krásnou……ale my jsme řekli NE!“
Toto zahájení mi bylo a myslím, že právem, uměleckou radou zakázáno. Takže znovu. Název výstavy
Na beton je to beton. Umělecká rada doporučila se v proslovu zaměřit i na techniku a materiály těchto
uměleckých děl. Beton. Vedle omítky a cihel je to nejčastěji používaný podklad a navíc nejoblíbenější.
Já sám jsem si dovolil určit stáří tohoto podkladu. Ve většině děl se jedná o beton z mladší doby
betonové, náhorní planiny Jižního Města, část děl byla vytvořena na monolitech starší doby
železobetonové Butovicko-Stodůlkovské. Sprejové barvy byly čerpány z cizích i domácích nalezišť
v lokalitách Hornbach, Baumax a drogerie Marie Červinkové. Pro uklidnění věčných mrzoutů, vždy
bylo použito nezávadných sprejů, šetřících naše životní prostředí, až na zdroj v drogerii Marie
Červinkové. Naše díky vám umělci. Na závěr tohoto erudovaného ponoru do techniky děl něco pro
věčné zvědavce. Beton je směs písku, kameniva, vody a cementu.
Možná si říkáte, jak se tyto fotografie, zhotovené na objednávku pátého oddělení Policie České
republiky, sekce poškozování veřejného majetku, dostaly sem, do prostor muzea? Co autor fotografií,
co autoři fotografovaných objektů?
Nebyli již neprávem perzekuováni zpupnou státní mocí? Proč vedle mne nestojí neznámí autoři
uměleckých děl, sprejeři Mank Okar, DC Rozprašovač či Black beton power? Proč již zde za mými
zády svobodně netvoří na stěnách tohoto muzea, aby svým uměním oživili tyto zatuchající staré
prostory? Co můžeme my, obyčejní lidé bez uměleckých schopností udělat proto, aby se toto umění
dostalo ještě blíž k nám, k našim srdcím? Aby se z veřejných budov, vlaků a vozů metra dostalo také
na naše automobily, na dveře našich bytů, chalup a ledniček? Mnoho otázek si zaslouží i odpovědi.
Inspirace autorů. Kdo někdy seděl časně ráno na hoře Říp a viděl, jak první zlatavé paprsky slunce
hladí rodné širé lány, kdo někdy na pláži u moře pozoroval, jak majestátní měsíc vyplouvá z moře na
svoji noční pouť, doprovázen osamělým kormoránem pochopí, že je nutno okamžitě zasáhnout. Vzít
sprej a něco udělat pro umění.
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Technika autorů. Kdo z nás někdy vzal do ruky pastelku či tužku a pokusil se nakreslit dívčí postavu,
koně či psa, pochopí techniku těchto děl.
Proces tvorby. Ten, kdo z hladu v obchodě během fingovaného nákupu snědl rohlík a na cestu si ještě
tajně vzal žvýkačky, ten může říct: „Znám ten hvězdný pocit umělecké tvorby.“
Nyní se vraťme k autorovi fotografií.
Jana Freiburga známe jako úspěšného muzikanta a výtvarníka, avšak již méně úspěšného manžela. A
nyní ještě ke všemu fotografie. Co člověka ve věku celníka Rousseaua nutí vzít fotoaparát, nazout si
běžecké boty, na hlavu natáhnout kuklu s čelovkou, vytahané triko s kapucí a po nocích se potloukat
po sídlištích, depech metra a vlakových nádražích. To by mu nestačilo udělat si z bedýnky od mýdla
velkoformátový fotoaparát a na Petříně za denního světla v klidu a beztrestně fotit Prahu?
To by mu nestačilo pronajmout se starý velký sklep, zakoupit láhev červeného vína a fotit naše obézní
spoluobčanky? Ne.
To on musí ten věčný chlapec, ten lovec vzrušení, bloumat po nocích, čmárat po betonových zdech a
s rukama upatlanýma od barev si to ještě fotit.
Díky Ti Jane.
J.R.

Přílohy:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
SDRUŽENÍ OBČANŮ A PŘÁTEL MALÉ
STRANY A HRADČAN
MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA - OBVODNÍ
ŘEDITELSTVÍ PRAHA 1
SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KARLOVA
MOSTU
pořádají a srdečně Vás zvou na
MALoSTRANSKÉ
MASoPuSTNí VESELí
V SOBOTU 24. ÚNORA 2007
sraz mezi 13.00 - 13.30 hodinou
před hostincem U ČERNÉHO VOLA
Loretánské náměstí 1 - Hradčany
starosta MČ Praha 1 ing. PETR HEJMA
vydá souhlas
k zahájení průvodu masek, budou-li se
tyto chovat mravně
aklimatizační zastávky při sestupu
průvodu:
Krčma U Sedmi Švábů, Jánský vršek 14
U Tří Černých Růží, Zámecká 5
Pivnice U Hrocha, Thunovská 10
Restaurant U Glaubiců, Malostranské nám.
4
KAMPA POD KARLOVÝM MOSTEM:
12.00 - 15.30
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čekání na průvod masek při hudbě
15.30 - 18.00 veselice s rejem masek
12.00 - 18.00 stánky s prodejem od koblih, grogu přes guláš,
medovinu, po jitrnice a pečené prase
průvod masek a veselici doprovází
PRAŽSKÝ POUŤOVÝ ORCHESTR
STUDIO HAF

27.2.2006 – doplňky Tůry
1/ Ve středu 28. 2. od 20.00 hod !!! HOSPODA U GLAUBICŮ - stůl ve výčepu. Zde je nutno dosebrat
zájemce o 30.!!! Přechod Krkonoš odjezdy - ve čt. ráno přes Rokytnici na Lysou a přes Labskou na
Petrovku, čt. večer - rovnou ze Špindlu kyvadlem na Špindlerovku. Pátek spaní na Dvorské a v sobotu
asi z Hofmanek už pěšky přes Amálku na Rasovnu, tam až bude večeře a kladivo. Je třeba potvrdit
noclehy, zadat busy, nakoupit na Rasovnu. Takže se poptejte vzdálenějších,sami jděte příkladem ať
už jste veteráni nebo nováčci a přijďte se zapsat i se zálohou. Trochu myslete na saka, sukně,
klobouky, ať ani tentokrát při jistě pěkném počasí nechybí starý dobrý atmosfeRAS. HOJ!!!
2/ V pátek 2.března nás zve Jana Šteflíčková a skupina Kůň do Balbínovy poetické hospůdky!
3/ Ski info: Vlachovická patnáctka - lyžníci Morturas ski teamu MarVoj, LuVoj a PeZe opět slavně
zvítězili.Blahopřejme!!!
4/ Víte-li o nějaké slušné práci nebo ještě lépe výdělečné činnosti, ozvěte se ing. Michalu Burešovi
603946592, kterému se právě téže nedostává.
HOJ TURAS!!!
P.S.:Pozvánku na Bál razmnožte a rasdávejte, ať je plno, líp se potom hraje.
A o basketu před Bálem až příště.

Českomoravský SK TURAS Praha – Brno
zve na
28. TURAS BLUES BÁL
v sobotu 31.března 2007
20.00-01 hod
Baráčnická Rychta
Praha l, Malá Strana,Tržiště
(nad US ambas nebo průchodem z Nerudovy l3)
JAMSESSION
kapel HIGHWAY 61 a THE ČESNEK a hostů
hrají:
Jan Freiburg,Charlie Slavík,Jan Martinek, Jiří Milota,
Petr Jurkovič, Mike Ballard, Ladislav Šťastný, Petr Eichler,
Jan Elvis Čihák, Martin Bergmann, Luděk Polifka,
Marek Hlavica, Ondřej Konrád, Karel Kahovec,
Jan Mystik Adámek a další…
Vstupné: muži l80Kč, ženy l30Kč
Uvolněný oděv let 60-tých !!!
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Spanilá jízda W.A. Mozarta Prahou
aneb Mozartovo pozdvižení
Eugen a Zuzana Brikciusovi

3. května 2006 v 17:30 začíná na náplavce u mostu Sv. Čecha (pod nám. Currieových) slavnost k 250.
výročí Mozartova narození, na kterou poskytlo grant hl. m. Praha. Po zahajovacích proslovech (Mgr.
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Bohumil Černý, radní hl. m. Prahy, který převzal záštitu nad Spanilou jízdou, Vladimír Vihan,
starosta městské části Praha 1, který rovněž převzal záštitu, a Dr. Ivana Kučerová, starostka městské
části Praha 7) následuje hudební a pantomimický program. Nad protějším břehem Vltavy (pod
podstavcem, na kterém stál dříve Stalinův pomník) je mezitím nafukována patnáctimetrová busta W.A.
Mozarta. Těsně před 18 hod. účastníci slavnosti sledují, jak je obří busta za tónů géniovy serenády
pomocí jeřábu povznesena nad Prahu a na letenském horizontu zakryje dnes již neexistujícího
generalissima i stále existující kyvadlo. Slavnost na náplavce nabývá charakter lidové veselice, což
odpovídá někdejší mozartovské atmosféře v Praze. Orchestr hraje úryvky z Mistrových děl, herci čtou
jeho pražské dopisy, Mozart se setkává s Josefem II., podává se Plzeňský Prazdroj. V 19:30 slavnost
končí. Odcházejícím hostům zní v uších komentář k vzestoupení Mozarta nad Prahu: "Praha nepatří
diktátorům typu J.V. Stalina. Právem náleží hudebnímu géniovi, který ji miloval. Navíc Mozart není
žádný hudební učeň, a proto nepotřebuje metronom. Jeho hudba je věčná."

Uherské lázně III.
Termín: 5.- 8. května 2006 (odjezd v pátek ve 23:00 hod)
Tentokrát se podíváme na úplný jih Maďarska, do Baraňské župy, oblasti mezi Dunajem a
Drávou, budeme se léčit v termálních lázních Harkány a ochutnávat ta nejlahodnější červená
Villáňská vína.
Program:
1. den: Odjezd ve 23:00 hod od Rudolfina, naproti UMPRUM museum café, noční transfer přes
Slovensko, Székesfehérvár (Stoliční Bělehrad) a Pécs (Pětikostelí) do Harkány
2. den: Příjezd ráno, ubytování a snídaně v penzionu a dopolední koupání v lázeňském areálu.
Odpoledne výlet do Pětikostelí, hlavního města Baraňské župy, které je velmi bohaté na
různá muzea (zsolnayského porcelánu) a galerie (malíři Vasarely, Csontváry) a především
architektonické památky. Ve městě se dochovala jedna z nejhezčích islámských památek
v Maďarsku, mešita Hassana Jakovaliho. Náměstí pak dominuje symbol města, mešita
Kasima Gáziho. Do světového dědictví Unesco se řadí raně křesťanská pohřební kaple
ze 4. století.
Večer nás pak za odměnu čeká v jedné malé uherské vsi domácí pečená kachna s dobrým
vínem a určitě i hudbou...
3. den: Dopolední koupání v lázních Harkány, výlet do městečka Siklós, event. návštěva hradu,
poutní místo Máriagyüd, sochařská galerie pod širým nebem, vinařská obec Villány a na
závěr památník bitvy u Moháče. Studená večeře s výbornou ochutnávkou vína nás pak
bude čekat ve švábské vesničce plné sklípků ve Villánykövesd a určitě i hudbou...
4. den: Dopolední koupání, odjezd z penzionu a oběd v „Tenkes“ čárdě, zastávka v Kakasdu u
sedmihradského kostela, transfer opět přes Slovensko do ČR
Cena zájezdu: 4 800,- Kč
V ceně zájezdu je zahrnuto: doprava, 2x ubytování v penzionu Margaréta 5 minut od lázní,
3x snídaně, 2x bohatá večeře s kvalitním vínem či ochutnávkou, 1x oběd v čárdě, 3x vstup
do lázní, vstup do baziliky Sv. Petra v Pětikostelí, vstup k památníku bitvy u Moháče a
průvodcovské služby vaší Katalin
Není zahrnuto: cestovní pojištění
Informační schůzka a placení zálohy 4000,- Kč ve středu 5. dubna 2006
v UMPRUM café!!! Exkluzivní informace podá J. Kučera v úterý 7. 3.ve Švanďáku
HOJ UHRAS!

Katalin (777608575, katalin@seznam.cz)
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Vážení přátelé,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Výtečný muzikant a skvělý člověk VLADIMÍR GUMA
KULHÁNEK onemocněl před časem vážnou chorobou (rakovinou prostaty), před dvěma lety byl
operován a naštěstí to dobře dopadlo. Ale bohužel to ještě není happyend, neboť potíže, i když již
jiného druhu, přetrvávají a Guma musí podstoupit ještě jednu operaci. Omlouvám se mu, že vyžvaňuju
lékařské tajemství, ale uvést to musím, i když se jedná o poměrně delikátní věc. Jde o implantát
umělého svěrače. Lékaři to umí, ta věc se vyrábí v Německu a „zítra“ může být v Praze nebo Brně
(jediná 2 pracoviště v ČR). Guma řádně celý život platí nemocenské pojištění, zdravotně je způsobilý
(od úspěšné onkologické operace uplynuly 2 roky, PSA má v neměřitelných hodnotách, ...). Říkáte si
asi, proč nám to ten Slomek píše. Inu proto, že ten implantát je dost drahý, tak VZP proplácí ročně
pouze 3 a dlouho se na tu operaci čeká. Jediný možný způsob jak tu operaci realizovat dříve, je si ji
zaplatit. To ale nejde. A tak se to obchází tím, že se nemocnici (Urologická klinika VFN v Praze, Ke
Karlovu 6, Praha 2, www.vfn.cz) poskytne sponzorský dar ve výši 250.000,--Kč. Což vyjde nastejno,
jako by zdravotně pojištěn nebyl. I to je obraz našeho zdravotnictví. Prověřoval jsem to dvěmi
nezávislými cestami a je to bohužel tak. Ani protekce nepomůže, což je u nás divný. A tak Guma čeká
v pořadníku až na něj přijde za 2 roky řada, protože potřebných 250 tisíc nemá. Kdyby byl
důchodcem, tak si doma 2 roky čte a nakonec se dočká. Ale jako hudebník je pro tento zdravotní
handicap v podstatě vyřazen z aktivní činnosti. A tím pádem je i momentálně bez možnosti obživy. A
do toho všeho mu umřela žena.
Jediný na koho se obrátil se žádostí o finanční pomoc, byl INTERGRAM (sdružení k výkonu
kolektivní správy práv výkonných umělců) a ten mu poskytl příspěvek 30 tisíc. Díky za ně, ale
samozřejmě to nestačí. A na lidi se obracet nechtěl. Přesto jsem uvažoval o velkém benefičním
koncertu, který bych byl snad i schopen upořádat, ale tím by se jednak ta jeho choroba dostala moc
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na veřejnost a stejně by to potřebný efekt asi nepřineslo (za podmínky, že by všichni účinkovali
zadarmo včetně zvukařů s drahým aparátem, pronájem Lucerny stojí 200 tisíc, spoustu peněz by
spolkla propagace a vedlejší náklady a i kdyby tam přišlo 2000 lidí, při ceně lístků 220 Kč by to bylo
málo).
Přesto si říkám, že ho v tom přeci nemůžeme nenechat se plácat. Léta nám svojí muzikou
rozdával jenom radost a už za to by si naši pomoc zasloužil. Proto jsem založil speciální účet 511086750287/0100, na který s Martinem Škodákem skládáme každý 10 tisíc do základu. A mám již
ústní příslib od dalších kamarádů, že něco pošlou. Snad se nám podaří potřebnou sumu pro Gumu
vybrat. A díky, že jste dočetli až sem. A pokud chcete a můžete.... Zdraví Vás Martin Slomek

Basový kytarista VLADIMÍR „Guma“ KULHÁNEK patří 40 let k muzikantské špičce naší rockové
i bluesové hudby. Začínal ve skupině Donald, po vojně na přelomu 60. a 70. let působil jako člen
formace FLAMENGO, s níž vytvořil zásadní desku českého rocku „Kuře v hodinkách". V období 1976
-1978 byl společně s Michalem Pavlíčkem oporou skupiny BOHEMIA. Po jejím rozpadu nastoupil do
BLUES BANDU Luboše Andršta a v roce 1985 stál při znovuzrození formace „ETC…", v níž působil
12 let. Guma Kulhánek také tvrdil muziku ve STROMBOLI, koncem 90.let v KRAUSBERRY a
účinkoval na řadě výtečných alb jako host (od D. Ursiniho po bratry Ebeny). Donedávna s přestávkami
vystupoval se skupinou Anny K., v kapele T4 (spolu s R. Dragounem, S. Kubeš a M. Kopřivou)
a v projektu „GROOVE" Jana Kořínka. A věřím, že zase naplno bude.
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Literární výlet 11
19.6.2006
16:30 Horní terasa na střeše Paláce Lucerna.
Účastníci vstoupí do restaurantu East-West (Štěpánská 61, Praha 1). Personál jim nabídne
občerstvení a odvede je k páternosteru, jímž vyjedou na střechu Lucerny. Uvítá je Mgr. Bohumil
Černý, radní hl. m. Prahy, a Vladimír Vihan, starosta městské části Praha 1, dále promluví představitel
Plzeňského Prazdroje a ing. Richard Hašek, vnuk Jaroslava Haška. Prof. Kurt Gebauer
se
pokusí
o rekonstrukci výřezu z Ladovy Tancovačky (kolorovaná kresba z r. 1929, 30x46 cm). Jazz Bluffers
hrají skladby do r. 1927, kdy Josef Lada dokončil ilustrace k Haškovu románu Dobrý voják Švejk. Po
střešních terasách – jako ostatně celým výletem – vedou dva vojáci Josefa Švejka k feldkurátu Katzovi
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do Karlína. Doprovází je harmonikář. Podává se Plzeňský Prazdroj. Korkový dům (Chelčického 52,
Písek) nabízí španělská vína a speciality.
17:25
Výletníci se Štěpánskou a Žitnou (kolem bývalého Haškova hostince U zlatého litru v Balbínově ulici a
bývalé kavárny Hlavovka) odeberou na nám. Míru. Méně pohybliví účastníci odjedou na nám. Míru
metrem z Václavského nám.
17:45 Nám. Míru, severní část trávníku před sv. Ludmilou (poblíž Ibsenovy ulice).
Před obřím snubním prstenem (12 m) symbolizujícím sňatek Jaroslava Haška
a Jarmily Mayerové uvítá účastníky Mgr. Michal Basch, starosta městské části Praha 2, dále promluví
přední haškolog dr. Radko Pytlík.
17:55 Chodník před nově zřízeným restaurantem mezi bývalou Hlavovkou
a Vinohradským divadlem (roh Ibsenovy ulice a nám. Míru).
Scéna se zapomenutým synem Jaroslava Haška.
18:00
Po Haškově manželském debaklu se účastníci otočí a sledují, jak svatební prsten na nám. Míru
splaskne.
18:05
Účastníci se kolem bývalé vinárny Kravín, původně Haškova volebního hostince U Zvěřinů, kde byla
založena Strana mírného pokroku v mezích zákona, odeberou na zahradu Českého rozhlasu, Dykova
14. Méně pohybliví účastníci odjedou z nám. Míru metrem do stanice nám. Jířího z Poděbrad.
18:20 Terasová zahrada Českého rozhlasu, Dykova 14.
Účastníky uvítá Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu. Následují tři pokusy prof. Kurta
Gebauera a jeho žáků o živou rekonstrukci výřezu z Ladovy Rvačky v hospodě (kolorovaná kresba z
r. 1943, 40x61 cm). Hraje hudební skupina Klec. Podává se Plzeňský Prazdroj a vybraná vína ze
sklepů Galerie “Modrý hrozen“ v Litvínově.
19:40
Odjezd dvěma vlaky historické tramvaje (č. 6102 z. r. 1962, 5002 z. r. 1951) ze stanice Vinohradská
vodárna (přes nám. Míru) na nám. bratří Synků.
20:00 Restaurant U Bansethů, Táborská 49, Praha 4.
Scéna z Dobrého vojáka Švejka, exhibice výčepního a postmoderní varianta klasického pivního zátiší
E. Brikciuse.
Podává se Plzeňský Prazdroj a obložené chleby.
20:30
Odjezd historickou tramvají z nám. bratří Synků (přes Strašnickou a Želivského) do stanice Lipanská
na Žižkově.
20:50 Tachovské nám. na Žižkově.
Trojice s Josefem Švejkem vstoupí do tunelu vedoucího do Karlína.
21:05 Prokopovo nám. na Žižkově.
Před jezdeckou sochou Jaroslava Haška od Karla Nepraše uvítá výletníky Milan Český, starosta
městské části Praha 3, dále promluví přední haškolog dr. Radko Pytlík a ing. Richard Hašek, vnuk
Jaroslava Haška. Na závěr seance zazpívají účastníci žižkovskou hymnu.
21:20 Sklepení žižkovské radnice na Havíčkově nám.
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Závěrečná party s odhalením skleněné plastiky E. Brikciuse Pivní mrak, která je poctou spisovateli
Jaroslavu Haškovi a malíři Rudolfu Němcovi. Hrají Jazz Bluffers. Podává se Plzeňský Prazdroj a
týnský guláš od Bansethů. Korkový dům (Chelčického 52, Písek) nabízí španělská vína a speciality.
23:00
Hosté se rozcházejí.
Eugen a Zuzana Brikciusovi
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SDRUŽENÍ OBČANŮ A PŘÁTEL MALÉ STRANY A HRADČAN
OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA 1
SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KARLOVA MOSTU
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1
pořádají

V ÚTERÝ 12.9.2006
OD 14.00 DO 18.00 HODIN
PARK NA KAMPĚ











PROGRAM
UKÁZKA VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH PSŮ
U K Á Z K A V Y B AV E N Í - S L U Ž E B N Í T E C H N I K A
UKÁZKA VÝSTROJE A VÝZBROJE
Z A D R Ž E N Í N E B E Z P E Č N É H O PA C H AT E L E
T E S T F Y Z I C K É Z D AT N O S T I
ZNALOSTNÍ TEST O BEZPEČNOSTI
S O U T Ě Ž V E S T Ř E L B Ě - PA I N T B A L L
D O P R AV N Í S O U T Ě Ž - K O L O , K O L O B Ě Ž K A S S E B O U
DĚTSKÝ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ - FOTO S SEBOU
PŘEDSTAVENÍ
SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU MANUS REGIS
LOUTKOVÉ PŘEKVAPENÍ
PROGRAM BYL PŘIPRAVEN V RÁMCI PREVENCE KRIMINALITY
MĚSTSKOU POLICIÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DĚKUJEME ZA POMOC PŘI REALIZACI

VOJANOVY SADY s.r.o
NAGA s.r.o.
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Eugen a Zuzana Brikciusovi
si Vás dovolují pozvat na setkání

Kulturní ekumena
aneb
Tunel do světa
na které poskytlo grant hlavní město Praha
Setkání k 135. výročí první jízdy vinohradským tunelem začíná
18.9.2006 v 19 hod.
v malém sále Městské knihovny
na Mariánském náměstí v Praze 1
Vystupují:
Bohumil Černý
radní hlavního města Prahy

Michal Basch
starosta městské části Praha 2

Petr Franta
architekt

Karel Hejtmánek
bývalý hlavní architekt Prahy

Milan Sýkora
Národní technické muzeum

Jaromír Slomek
literární kritik

Viktor Šlajchrt
redaktor týdeníku Respekt

Jan Vodňanský
spisovatel a zpěvák

Blue Note Trio
hudební skupina

Na závěr večera zve Zemědělská a.s. Čejkovice
na ochutnávku vybraných vín
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Výstava fotografií Jaroslava Kňapa
od 4. října 2006
Vernisáž za účasti zajímavých hostů
v úterý 3. října 2006 v 19 hod.

restaurant

Všehrdova 17, Praha 1 - Malá Strana

Upřesnění společensko-turastických akcí v říjnu
3. 10. úterý – Barbar 19.00 dobročinná výstava fot ze Srí Lanky – vernisáž
4. 10. středa - basket, bazén, UMPRUM CAFÉ
6. – 8. 10. pá – ne RASVÍN – vinobraní na Rasovně
20. – 22. 10. PIVOKLÁT – pátek pivovar Rakovník a hospoda
Hájenka – zvěřinové hody
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sobota hrad Krakovec, večer kachní
hody ve Zvíkovci na Berounce,
neděle odjezd ze Skryjí
26.10. čt. – 29.10. PŘECHOD KRKONOŠ MLÁDE,ŽE (staří od pátku)
CVIČENÍ na Martina a Nikotýna je také dost dobře připraveno.
PS: Sobota 6. ledna 2007 KOZOROHŮ ZPĚV A HLUK II, hned za Prahou
HOJ TURAS!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RASVÍN
VINOBRANÍ NA RASOVNĚ 6. - 8. ŘÍJNA
Pátek: koštování horských burčáků, příprava jídel, pilování secvičených

kusů, ostraha vinic!

Sobota: lehká snídaně, vítání opozdilců, v poledne pečení mas, posléze
dobrá káva a dorty...,
cca ve 14 hodin přednáška ve vinohradu,
14.30 TEATRAS – nekonečný
příběh,
16.00 PODRAS ARENAS,... cca od 17.30 grilování dobrot,
19.00 COMPROMISE-concert, navazuje DUO kompromis
Neděle: strava - vánočky a těstoviny , v poledne úklid a odjezdy
.................................................................................................................................
BACHA NA PITÍ! V ceně ŽÁDNÉ NÁPOJE nejsou (a to ani pivo ani víno ani nealko, o kořalce
nemluvě). POUZE BURČÁK!!!
HOJ RAS NA VĚKAS!!!

9.7.2006
Vážení a milí přátelé,
jistě si užíváte příjemnou dovolenou a pokud se na ni teprve chystáte, tak ať Vám vyjde podle
Vašich přání. A máte-li už po ní, nedá se nic dělat.
Chtěl bych Vám moc a moc poděkovat za nezištnou finanční pomoc, kterou jste projevili zasláním
příspěvku v rámci veřejné sbírky
na operaci hudebníka Vladimíra Gumy Kulhánka (viz příloha). Ze dosavadních výpisů z účtu vyplývá,
že zvláštní poděkování zaslouží:
Jablonský Daniel, Škodák Martin, Zelinger, Jaroslav, Suskeová Helena, Zachoval Vladimír,
Novák Zdeněk (Staří psi), Rajniš Zdeněk - Dědek, Diršmídová Táňa, Klikar Miloš, Jurajda Petr,
Šetková Jaroslava, Winklerovi Jan a Lucie, Vlachovi Zuzana a Jiří, Petránek Jan + Vokoun,
Plháček Adam, Fialová Hana, Urbánková Helena, Hnát Lubomír (Intimní život), Opl Jan,
Procházka Jaroslav, Kroupa Vladimír (Intimní život), Jurkovič Petr, Dlabalová Zuzana,
Suchánek Vojtěch, Rybářová Milena, Fuxa Lubomír, Šrefan Karel, Podlipský Jiří, Horáček Jan,
Janoušková Ladislava, Špaček Jiří – Špágr, Malinovský Vít, Vytiska Vladimír, Těšínský Ladislav,
Melicharová D., Kasl Jiří, Hrala Vilém - Vilda, Jirsa Robert, Muchová Jana, Keprt Jaromír Harry, Richter Jan, Řezáčová Miroslava, Chramosta Tomáš...
Pokud někdo peníze poslal a nenašel se na seznamu dárců, není to tím, že by jeho peněžitý dar na
účet nedošel, ale proto,
že se jméno dárce dozvím až z dalšího výpisu (o poděkování nepřijde). Aktuální stav účtu k 7. 7. 2006
ale známe
- vybralo se zatím 163.000,-Kč, takže tam určitě někdo chybí. A kdyby se ještě někdo našel, že
bychom tu částku nějak zaokrouhlili,
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bylo by to skvělé. Ale i tak je už vidět na konec.
Gumu Kulhánka jsem o stavu účtu rovněž informoval.
Hezké léto, všechny Vás zdravím a ještě jednou moc děkuju za Vaši pomoc. Martin Slomek
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