…a v tu ranu jsme o rok…
ročník 30 !!!

číslo 226
… Českomoravského SK TURAS Praha – Brno

… rychle po včerejšku a vlastně i dnešku je třeba poslat. Mnozí chtějí radši mailem jiní neměli
brejlem nebo neslyšeli, neviděli. Někteří marodi dokonce nepřišli, možná by se i vešli do
napraného Ráje Kozorohů v UPMCafé. Díky všem za za jemné Darasy… Trochu omluva za
hlučný PUB ale jinde by nás do 03 nenechali, že!
V přílohách tedy vše. I koleda, která se jistě bude hodit pánům na výlet. Jen tak naokraj:
Nelze pro ně, tedy pány, vybalit veškeré dávno připravené bavlnky, do kterých mají namířeno
(silně zrazováni vším možným, hlavně slábnoucí psychičkou)…. Myslete na chorál, že!
( Text SK TURAS je třeba doplnit a vylepšit by nás reprasentoval – informoval o nás, jako o
spolupořádajících v akci Kampa- je to pro ty, kteří nás neznají. Kdo máte něco doplňte. Díky.
J.K.)
A kdo chce Tůru a další info dostávati nechť se na turas@klikni.cz hlásí !
HOJ TURAS !!!
V TOMTO NOVÉM ROCE
1/ Den přeslavný jest k nám přišel, v něm má býti každý vesel –
radujme se, veselme se v tomto Novém Roce!
2/ Abychom k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli –
radujme se veselme se v tomto Novém Roce!
3/

Pobudem veselí spolu, připijem jeden druhému –
piva, vína, páleného na zdraví druhého!

SK TURAS
Českomoravský Sportovní a Společenský Klub TURAS Praha – Brno Transkontinentální
Unie Recesních Akciových Společností jest Občanským Sdružením. Založen byl 5. 5. 1979
v hostinci U 2 Srdců na Malé Straně v ulici U Lužického Semináře. Původně jako Oddíl Pěší
Turistiky TURAS Odboru Turistiky Tělovýchovné Jednoty Nemocnic Krč Praha 4. Od roku 1988
byl samostatnou Tělových. Jednotou TURAS na Praze 2 spolu s TJ TAK a NOHYB.
Mimo pravidelné akce turistické a rekreačně sportovní pořádá 23 let stylové dětské tábory,
různé sešlosti, divadelní představení, výstavy a společenská setkání jako Bály, Koncerty jazz a
blues muziky, dříve i parníky. Většina schůzek, společ. akcí i některé sportovní probíhá na
Malé Straně. Mnozí členové spolupracují se Sdružením Občanů a Přátel Malé Strany a
Hradčan, s Malostranskou Besedou, Sokolem, KC Kampa a dalšími aktivitami.
Proto i TURAS vítá a spolupořádá rozsáhlou akci KAMPA STŘED SVĚTA, která jistě
významně ovlivní společensko kulturní a vůbec občanský život na Malé Straně a v Praze vůbec.
Jistě podnítí mnohé bohulibé tvůrčí činnosti snad i na dlouhá léta. (Bienále?) Především tato
akce pomůže zapojení všech aktivních mladších i starších do rozvíjejícího se tvůrčího procesu
zlidšťování a zkulturnění prostředí a vůbec života ve městě. Vylepší občanskou vzájemnost a
radostně naváže na staré tradice pomocí takto vytvořených nových mezigeneračních a
multikulturních počinů.
V Praze 7. ledna 2009
J.K.
Vážení a milí, vítejte v Cafe Umprum – RÁJI KOZOROHů !!!

Dnes večer sveden situací ujímám se slova i trochu role hostitele! Vše nej v Novém Roce!
Jako každoročně několik našinců má naraseniny, já zrovna dnes. I podařilo se nám lehce
zneužít – pěkně zahustit - pravidelnou první středu zde, že.
A jako každoročně při naraskách chci připojit pár slov, však nejen k oslavencům ale i k nám
všem. Tento můj zlozvyk datuje se myslím od památného Skotského večírku v Růžovém
domečku u Bruncvíka na Kampě před 18 ti lety. Bylo nám 40 a slavili jsme i na starym dobrym
Tolštejně v rámci Cvičení Švábi v ml, že!
Vzpomínám i na 25 ve Slaném, kdy mne vhodil Mirek Bulvas do vany s vodou! Několikeré
narasky byly na Vysočině i na Cvičeních dalších, 30+3 U Srdců! A jednou zatčeni jsme byli
s Filiposem, když spali jsme na mrasu a sněhu v Božím Daru na návsi. 44 na Hradě Pravda a
v Domoušicích. A pade – Prastory Vyšehradu, 55 Fot V divadle Na Prádle, vloni U Hada. Letos
to vyšlo sem. Je třeba už slavit každej rok!
Jelikož, jak víte, výrasčí nejen naraseninová mám v oblibě a ctím je i zneužívám k přitažení
vaší milé pozornosti, nedá mi to bych nepřipomněl, po nedávných 30 tinách Rasovny i blížících
se 30 let TURASu. K tomuto jsem uvažoval o Velebále (jako byl v 2004 Beethoven) +
happeningu (jako byl Paříp –Velvary, 1997).
… Protože je Kampa a okolí opakovaně Středem našeho zájmu tedy Světa – RASLANDU a
jeho obě kolonie odsud pocházejí – mobilní TURAS (založen kousek u Kampy U 2 Srdcí pod
Rasovým vrškem 5. 5.1979) i stabilní kolonie – (již zrušená) - Sklep Jindry Čáchy
v Mostecké!...Dále jak patrno i při pohledu z je bájného Vyšehradu je také středem Světa
Pražského i Bojohemského… Všechny historicky silné linie mezi Pražskými kopci i stavbami se
zde prolínají a tím pádem území jimi sevřené je silno nabité velmi dobře působí na nás i další
jemné lidi…. Začal jsem tedy chystat Happevyhlášení Kampy coby Středu Světa veškerého …
Avšak po nadšeném přijetí této skutečnosti místními tvůrčími kluby, partičkami, spolky i lidmi
nebylo lze si toto nechat pro sebe, tedy jen pro TURAS a bylo třeba vyjít s pravdou více ven.
Proto prosím promiňte prastaří již Turasové - legračníci, nápadníci sršící vždy nápady, že
tato velevěc předána i jiným a akce KAMPA STŘED SVĚTA lehce předsunuta (20. a 21.
března) před náš 30.TURAS BÁL ( pátek 17.dubna také v Tyršově domě – Michnově paláci).
Oslavy TURASU začnou tedy již dříve i vystoupením našich řečníků na Konferenci –
Happeningu o Kampě - v pátek 20.3. večer a přes Bál a Křivoklát v dubnu dokončí se po 2
měsících na … Zamyslete se prosím vážení nad těmito všemi nám hozenými rukavicemi!....
S pány proberem již na ČASE PRAVDY, že!
Ale zpět ke dnešku: Dávno, hned po úspěšné Balbínce, se SKN chystali někde zas zahrát…
A piano tu je, tak vše hezky sladěno a ještě se připojí Pepíček Čečil, že. (Ostatně od 23 do 02
je na AFTERPARTY zadán dnes nový PUB – stoly v suterenu – Veleslavínova 3. Tak 150
metrů odsud. Třetí ulice za Širokou, Kaprovou, hned pak vlevo za hospodou U Rudolfina. Také
Plzeň z tanku za 34 Kč!)
Je nás vždy Kozorohů víc naras. Někteří již oslavili,..Marie Platovská, Marketa Mudrová,
Aleš Merta, Honza Freiburg. Jiní ješte ne… Jarda Rybář 22.12., já dnes, zítra Zub- Josef Vlček
(zakládající člen RASu a tvůrce prvního Slovníku Rasova) a pozítří zde přítomný Olda Lomecký
– nejvyšší řídící Sokol (mimochodem bere pod křídla Kampu i Turas Bál, že! Hoj!) Já chtěl bych
ještě dvě člověčiny zvýrasnit:
Po loňských pěti kačenách na Baráčnické Rychtě Káču Kubátku, Vachudku…co ji Časem
Pravdy o víkend připravíme, raspektive o zpěvy Kozorohů a výlet. Do party přibíráme novicku
Irenu Tykalovou, která před pár dny dožila se pěkných něco přes 22 a také nestihla oslavit…
Oběma bych rád popřál fůru radosti a peněz, taky to zdraví a štěstí! Jsouť tyto ženami nejen
krásnými, moudrými, laskavými, ducha tvůrčího, s hlubokým rashledem v situacích, kde jiní již
bezradni si zoufají… Mají srdce na správném místě i na té pověstné dlani a snaží se pomáhat
všem kolem. …
Takže krátce řečeno: připadám si mezi nimi dnes jak U 2 Srdcí – odkud bych rád použil část
oslavného projevu (30+3 Už se šetři!) zde přítomného Jaroslava Rybáře před 25 ti lety:
…… na závěr již jen pár slov:

7. 1. 2009

Na zdraví!!!

Pro ty co nemohou na Čas Pravdy a jejich rastolesti pořádají Kotas a Gaydečka raspektive
KAVÁRNA "MLÝNSKÁ" a United Icelands of Prague 2009 - v neděli 11.1.2009 - smělou akci.
Pánové z Turasu se mohou přinapojit kvíčerej, že!
Vážení přátelé,
neboť se nemůžeme dočkat letošního ročníku festivalu, rozhodli jsme se uspořádat tzv. zimní
ozvěny festivalu, jak se to běžně dělá.
Program:
Sraz v neděli 11.1.2009 v 15h na Petříně u restauračního zařízení Petřínské terasy.
Pak opakovaný sjezd kopce dle libosti.
Dopravní prostředky a děti s sebou!
Afterparty: následuje v občerstvovně "kavárna Mlýnská".
Vstupné zdarma!
Za organizátory festivalu se na Vás těší organizátoři akce! Budem rádi, když pozvánku rozšíříte!
…a v TU RAnu… / 2
Asi 16, spolu s černou nástupkyní Golda, přěžilo svých společných cca 31 hodin v Čase
Pravdy. V Jižních Čechách pomohl hrad Helfenburk u Bavorova včetně několika velmi útulných
hospůdek před i za, zvláště pak v Krajníčku! Krasné, byť mrasivé počasí… slunce zimní… na
jihozápadě zmizelo někde za Boubínem a v tu ranu vyšel obrovský měsíc na severu a svítil na
jiskřivém sněhu posíleném hustou jinovatkou úplně kcelou noc jak reflektor! Rassáhlá velmi
romatická zasněžená zřícenina v lesích, naštěstí s chyší - krčmou hrubou však se živým ohněm
a jednou zpočátku se zdráhající světlou třicítkou. Kytary, písně, krb, krmě a pravděpodobné řeči
vypnily svěřený časoprastor velmi jemně. Pár mladších přespalo venku asi v 16 pod nulou, další
mrzli na zemi spolu s vodou v esšálcích. Na lavicích a stolech to šlo. Jiskřivé ráno s kozami a
ovcemi, výhledy na Šumavu z vě, že donadchly všechny. Milý kastelán se konečně zjevil a
nabídl hrad k dalším hrátkám pro starší i mladší našince. Určitě ale od leta do podzimu! A fotky
budou ve středu ve vylepšené Hospůdce Na Čertovce a taky na netu?
…Pravdě podobně se někdy vyrasí zas ale až přijde ten čas…, že!
Nicméně se opravdu i trochu plánovalo! KRUŠNÝ za humny a pak možné další běžky. Petr
Zelený, co byl zrovna s LuVoj na Jizerské 50 (čas 04:32:46.50), nabízí k rychlému rashodnutí
svoji chalupu na Kuklíku u Sněžného na 6. - 8. února, 10 postelí ve vlastních spacácích
v apartmanu - mobil 603223923! Někteří by chtěli na Šumavu - Slávek Zelinger nabízel
Turnerasovu boudu na Vydrasu má tel 602210482, jestli má ještě místa??? …nějak se poslední
roky vždycky dlouho rashoupáváme s tím objednáváním a pak už je plno.
Na čtvrtek 12.března na PŘECHOD KRKONOŠ zatím nocleh není zadán. Ani se neví jestli
vyrasí ranní partička z Rokytnice. Možnosti mizí - Brádlerky, Medvědí, Moravská, Novopacká,
Petrovka?, Erlebaška, Josefova či čo? Na pátek 13.III. je předobjednána Výrovka!
Také není dovypilován JARNÍ KŘIVOKLÁT. Pivovar Chyše za Rakovníkem ?, Albeř u Nové
Bystřice…??? Nebo něco poblí, že?
A po pádu Kupařovic se nový zámek na květen dosud neobjevil.
TÁBOR TUDOR bude od 26.července Kosmickej, sdělil JaraSvátek, přihlášky budou včas.
Nenapravitelní horalé se těší do SLOVINSKA v pol. června (Katalin již chystá). Také někdy
na BANÁT - české hory v Rumunsku a pak i na nějaký ten vandr (jesli ještě ovšem zvládnou

plnou polní - lesní) vzít na pár dní na záda. Velmi rasvážně se opakovaně chce chodit v Alpách,
že….Tatry, Jeseníky, Bílé Karpaty, Javorinu…a třeba Velkou nad Veličkou zas !!!???
A MILODARY-PŘÍSPĚVKY - na mírný provoz do té třicítky dávejte Helence Urbánkové!
HOJ TURAS !!!

Pánové, už je to tu!
Čas vyrasit zas! Opravdu už zas? Zas posílit sounáležitost vzá, jemnou a natěšit se u zimního
ohně na další jara(s)!…
Kam a kudy se pustíme a chceme vůbec ještě? Dál se někde spolu trmácet za legrací a
potěšením? Trochu jinak než mezi starostí, nemocí, povinností i lenorou? Někteří, že jo, jiní, že
stačilo již….
Stáří všem klepe na leta ba i těm mladším! Tož ale raděj to zkusme, vzchopme se!
Co potřebujem? Postavit se, těšit se řádně na radosti nevšední, občas zlomit obavy
navzdory době! Přeci sklopit hledí a na věky již se zařadit, už nechtít si ani zařádit, to vyřadí nás
navždy z dosud husté řady nezařaditelných! . . . .
Pravdy nelekejme se…Řada z nás již řádně zapadla za pec či konzumem zlenivěla ač
schrána tělesná i rasum by ještě posloužily… ač řádnému vyřádění by nic v cestě státi
nemuselo!!! Však ta naše pohodlná nechtění, ochablé touhy a zapomínaná puzení.
Kdyby však někdo ochořel či nevládl již s lehkostí do legrací se pouštět, trápilo by jej vyrasit,
nešť, nelze než ho přijmout jaký je… A až za pár chvil (let) většina rashodne se….. S mírnou
jemností vrasenou, klidnou radostí potěšíme se vždy pak za nějakou tou chráněnou pecí při
vzpomínkách na prasluněný bujaras! Jistě ještě mnohá další leta vždy s jiskrou oku a ohněm
v srdci.
Malomyslní myslete na chorál!
Pobuďme veselí spolu (již i bez alkoholu), potěšme druhého radostí,… že jsme se zas
našli!
9.1.2009

Hoj TURAS!

Minitůřička:
Po Čase Pravdy, vlastně Helfenburku je v plných přípravách…
KRUŠNEJ PŘECHOD. Rassazení do aut proběhne na poslední chvíli ve středu 21. ledna
večer Na Čertovce! Noclehy si objedná každý sám (Alan)!
15.ledna by měl 64 Mirek Štěpánek, taky Kozoroh. Vzpomněli jsme na něj na hradě i
v hospůdce. …Jeho dcera Zuzana hlásí, že nalezla starodávné filmy studia TUFILMURAS a
předvede některé na 30.TURAS BÁLE v pátek 17.dubna v Michnově paláci – Tyršáku.
Na Bál se chystá i VÝSTAVA FOT z historie TURASU i specielní část TURASOVY
VÝ(H)ŘEZY,…. možná v oblíbeném BARBARU vedle ve Všehrdce! Svoje chystají Fuxa, Pajer,
Bulvas, Macháček, Kučera…..?
A co krasby Ludvasi?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Karlově Mostě sobotu v 10:00 dopoledne už víte, že!
Bubny v neděli večer v 19:00 mají už pokročilý rás….
Ale kdo by chtěl si na hodinu a půl v pondělí 19. ledna v 18:30 večer zalehnout na matraci,
přikrýt se dekou a v přítmí naslouchat tibetským mísám, píšťalám, didgeridoo, bubínkům,

zvonkům, bubnům, včetně velkého šamanského na závěr!!! Bude další MUZIKOTHERAPIE(UTICKÉ SPOČINUTÍ) s Lubošem Holzerem v KC KAMPA - mezi Medou a Rybářským klubem.
Info JiKuč 604 238 440!
P.S. Marketa Tannerová kámoška Šusťačky nás zve do divadla na pátek 13.únoras!
KANCELÁŘSKÝ KRYSY aneb Případ zborcené páteře (Večer pro lidi se špatným držením těla/
Autorka a dramatička německého původu Ingrid Lausund je dramaturgyní hamburského
národního divadla Schauspielhaus, kde je hra v současnosti uváděna. Spolupracuje i s vlastním
studiem, pro které tuto divadelní hru původně vytvořila.
Ve spolupráci s Goethe-Institut Praha a překladatelské dílny DILIA hru přeložil Martin
Vavroušek a jedná se o českou premiéru této horké novinky.
Ve hře samotné pak cítíme odkaz Bertolta Brechta, Petera Zadeka i dalších, světově proslulých
německých divadelních tradic, které jsou současně velmi evropské a jako vždy inscenačně
velice vtipné, chytré, ale i alarmující.
Režie: Pavel Khek, mladý režisér inscenující díla i takových autorů, jako je např. J.P.Satre,
J.W.Goethe, W.Shakespeare, G.de Maupassant a mnoho dalších.
Hudba: prof. Vladimír Franz, nejvýraznější osobnost současné scénické hudby a to i tělěsnou
schránkou
Hrají: Markéta Tannerová /seriál Ulice, Exit Anděl, Vinohraní…/
Gustav Hašek /divadlo Minor, Vinohraní…/
Veronika Petrová /Kriminálka Anděl,1.Oddělení,Poste Restante…/
Čestmír Řanda /Fandy,ó Fandy, Stalingrad,Tmavomodrý svět…/
Petr Stach /divadlo Minor, Tobruk, Dobře placená procházka…./
Pět různých osobností v jedné firmě, v jedné kanceláři. Soutěživost, podlézání, vychytralost,
podrazy, agresivita. To jsou zbraně nejen některých současných manažerů firem, ale i … Najde
se tedy v některém z nich osobní odvaha vzepřít se zajetým kolejím, krutým šéfům, pracovnímu
stresu a kolotoči? Najde se odvaha chovat se lidsky?
HOJ TURAS !!!
14.1.2009
Píše nám Jana Vorlová z trasy 14, co vytváří i stranky celého TAKu:
> Předmět: Fwd: TURAS na Čtrnáctce
Vážení v rastopě,
vzhledem k tomu, že na našich stránkách je již mnoho zaznamenaných akcí, založila jsem
samostatný list, abyste nemuseli tápat a rasklikávat kdeco. Do oblíbených přidejte
http://trasa.ctrnactka.net/turas.htm.
Hezké dny od JaVor
14.1.2009
Vážení!
Na Přechod KRKONOŠ již zadána Novopacká na čtvrtek 450 Kč polopenze a na pátek
potvrzena Výrovka 580 polopenze. Těšte se. Zámečky se rojí a fotky taky. Díky Janě Vorlové za
velepočin pro TURAS a Alanovi za další fota. Ten Krušnej víkend si sním taky řádně vyřídíme,
že . HoJ.K.!
3.RASkošný“PŘECHOD” KRUŠNÝCH HOR
čtvrtek až neděle 22.- 25. ledna 2009
Start pro nedočkavě rastoužené lyžníky ve čtvrtek 22.1. v podvečer v horském penzionu
BELLEVUE Nové Město 42 Jáchymov tel.353 811 064.
V pátek dobytí vrcholu Plešivce pod vedením Zdená-la a poté očekávání dalších krušRASŮ v
pensionu Bellevue. Kocháním se pohledem na panorama Klínov-ce za konsumace divokého

zajíce na smetaně a zpěvu!
. V sobotu vrcholové Bombardino na Klínovci a po obligátním
buřtopeku pod Meluzínou ustoupíme na Suchý Vrch k Mindovi, objednána jsou pečená kolena,
pivečko, punč a další oblíbené tekutinky. Zábavu si obstaráme sami.
Spaní po všechny noci v peří za 300-kč se snídaní. Sjezdovati možno na Klínovci.
BěžLyžunk bez báglů, přesun bagage zajištěn.
Doprava (ve středu 21.1. Na Čertovce domluvenými) auty, pro solitéry autobus PrahaJáchymov ve čt. i pát.16.00 z Florence potom zavolat Alan 774303903 nebo pension
353811064
Doras pro auta zajištěn.
HOJRAS Alan
20.1.2009
MikroTůra, že!
Pořád se něco děje a k radostem spěje! Hlavně se Kampa chystá - v příloze zpráva pro media
i opět novější Výzva, kterou prosím rasešlete obratem přátelům, školám ,institucím, které by
potěšilo, že Střed Světa je již na dosah. Nezapomeňte. Do 8.února je třeba se přihlásit k aktivní
účasti. Našinci mají ještě chvíli čas.
Připomínáme Krušné hory opět (v příloze), zatím místa ještě jsou. Přihlášeno cca 15 jistých a
5 nejistých, muzikanti jedou!
Na víkend 13.-15. února se těšte. V pátek divadlo, v sobotu Masopust Malostranský a
v neděli další Vycházka Malou Stranou!
Ve středu po sportech Hospůdka!
HOJ TURAS!
KAMPA STŘED SVĚTA
Dle mnoha zjištění i historických pramenů byla k tomu předurčena svou polohou na zemi, v
české kotlině, v údolí Vltavy, mezi Hradčany a Vyšehradem, u „Prahu“ a pod Petřínem. A to
mnohem dříve než tato místa dostala svá jména,… prostě od pradávna! Mnohé postupně bude
objasněno i to, co a jak na Kampě a v okolí vznikalo a vzniká, i proč to vše stále na nás tak
silně působí. Proč stále musíme tu pobývat a tvořit… vracet se i z velkých dálek vždy znovu a
znovu!!!
Pro oslavení a zviditelnění jedinečnosti Kampy bude uspořádána:
SLAVNOST a KONFERENCE
POUŤ a HAPPENING
v pátek večer 20.března a v sobotu 21. března 2009,
celý PRVNÍ JARNÍ DEN !
Osloveni a přizváni budou všichni z Kampy a přilehlého i vzdáleného okolí.
Pořádá Komunitní centrum Kampa (www.kckampa.eu)
VÝZVA: V případě Vašeho zájmu aktivně se zapojit do příprav event. vystoupit na této akci
kontaktujte do 8. února 09!!! :
Barbaru Kopeckou, email: barbark@seznam.cz
26.1.2009
MINIATURA

…… další z těch drobnějších Tůr SK TURAS…
…právě dokončeny Krušný. Alane díky! Postupně 27 nadšených a 5 psů si líže rány po
úderech hor, čerstvého sněhu, slunce, papu - včetně kolenních hromad. Zpěvy tajných písní i
celých srdečních repertoirů praspěly všem zvláště spojeným kytarám Zdenála a Mány.
Několik schůzí a celonedělní káva již připravilo základ dalších Přechodů, včetně rasprasování
několika Zámků na 23. května a červnového Slovinska (cca7-14. 6.) Schůzka s Katalin ve
středu 4. II. UPMuzeu, některé hory na plátně promítané taky.
Není ještě jasný Jarní Křivoklát 24.-26. dubna!!! Někde poblí, že!!??
!!! Jsme zváni na pondělí 26. ledna v 19:30 do sálu Martinů do Lichtenštejnského paláce
nahoře na Malostranském náměstí na koncert, bicí nástroje – Marketa Mazourová a další. Pak
možno ke Zlatému Hadovi do Plaské na Bluessession, je poslední pondělí v měsíci.
Ve středu hospůdka opět Na Čertovce i když je v úterý Babras, že!
HOJ TURAS!!!

