KOREKTURA KOMPLETURY
ročník 30
číslo 234
Českomoravského SK TURAS Praha - Brno
Zprávy z hojišť: Důstojné dotaţení oslav 30-ti let TURASu provedeno!
Po půl roce příprav, 4,5 měsíců akcí jak zamlada, ţe! Ráj Kozorohů v UPM, ČAS PRAVDY
Helfenburk, PŘECHOD KRUŠNÝCH, PŘECHOD KRKONOŠ, Kampa Střed Světa, Výstava Fot v
Barbaru a 30. TURAS Bál v Michnáči, JARNÍ KŘIVOKLÁT Plešivec, VANDR-MINITAŢENÍ:
„Vymrzlý Klíště“ v České Kanadě a konečně MANEVRY A PLES Sudic. Dvůr. (Díky silné účasti na
Minitaţení a Manévrech Infanterie neraspuštěna, naopak zocelena, všichni vzájemně
vyznamenáni, starší obdrţeli a obdrţí ještě osobní zbraň, Týl osvícen! Raskazem kadeti, mladší i
starší za účast a zásluhy povýšeni. In memoriam Jan Adámek, Jindřich Čácha, Vilda Hrala a
Miroslav Štěpánek !!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Účast byla vesměs uspokojivá, mnozí však jiţ nevládli se připojit. Nešť.
Co bude dále v další třicítce? Letos vše, co dodnes nahlášeno a do prog-rasu doplněno jest. Jen
ty svatby a pak i oslavy dalších šede se teprve pilují. Novinky jsou zvýrasněny.
Opravný dotisk Tůry, jak jiţ ohlášeno, je zde. Bude občas - řídce aktu-alizován dle vyţádané
potřeby. Příspěvky poslané turas@klikni.cz moţ-no přeposílat všem.
TURU tuto uchovejte na domácí rastěnce a včas kopie předejte přá-telům i svých dětí by
nedocházelo k nedorasuměním při organisaci růz-ných zájezdů, oslav, Koncertůr či Pobytůr!!!
Není moc velmi jemných akcí a sejdou-li ve stejnou dobu, je to škoda pro mnohé z nás. Není to
vo tom jak někteří nemítají, ţe moţno si vy-brat… je to vo tom, ţe je to vůči některým bezohledné.
A nemáme jiţ tolik času, zdraví, nadšení i peněz bychom něco pěkného se stejným na-sazením
brzy zopakovali. Je pak mnoho smutku a slzí, kdyţ některé to mrzí, ţe nemohou být tu i tam. Stačí
ale včas podívat se SEM:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Konec května:
Stř. 27.5. 18-19:00 Varhaní koncert Pavla Kohouta (viz příloha) v Mikuláši malostranském. Dana
Štolbová 603 958 321 sbírá lidi na slevy (společné permanentky).
Pak jsou bazeny a baskety. Hospody na více místech.
Neděle: 31.5. 19-22:00 BUBNY venku na Kampě - oheň u školičky KC, v dešti uvnitř. Závěr
kurzu Luboše Holzera - pečení a tekutiny ssebou. Bubnů dosti i pro hosti!!!
Také odpol.koncert v Lidicích u Slaného a Katalin 777 608 575 dává hru v divadle v Lounech,
kterou přeloţila z maďarštiny!
Souběţně celý víkend kurz Borise Tichanovského viz www.epam.eu!..
Velmi jemné věci moţno vidět a slyšet v kostele Na Prádle, U Zl. Hada, v Div. Čertovka, v kině a
vůbec v KC Kampa -prastory moţno zapůjčit, ţe!
Středy - baskety a bazeny pak hospoda U Blbejch…?, CafeUPM 1.středa
Čtvrtky – úţasný hraní a zpěvy na Kampě hned nad Mostem u řeky!!!
V červnu typická PŘEDTÁBOROVKA zřejmě nebude. Sejdou se jen vedoucí na poradu
v sobotu 13.6.
15.6. v pondělí Literární výlet Eugena Brikciuse?
20.6 v sobotu nezapomeňte na Muzejní noc.
23.6. v úterý TAKové Vojanky PICNICové…
V červenci po loňském oţivení VODA OHŘE? S Moravou Berounka? (Nebo s Kampou Luţnice
v srpnu?)… nebo kopečky a šups do Velké nad Veličkou (18-20.7.)na Horňácké slavnosti? Uţ
jsme dlouho nezaţili!!!
24.-26. července na Rasovně OPERASROK! Jiţ se připravuje!

! 2. -15. srpna ! Lhota pod Radčem u Zbiroha (v lesích před Rokycany) jiţ 23. TÁBOR TUDORu
– Vesmíras ?! Přihlášku máte nebo kdykoli dostanete vytištěnou. A platit je třeba do konce května!
Děti 6 -15 leté natěšte i s nejbliţšími kamarády ať neodpadnou pak na posled-ní chvíli! Těší se i
rasrůstající se tým zkušených mladých vedou-cích! Hlavas je opět zodpovědný JaraSvátek i za
hopspodářa tetu Kišu!
V září 4.- 6. 9. zve Toufar Olson na OVOCNÁ VÍNA 2009 (po 20 - 22 ti letech). Oblíbený
festiválek na chalupě za Táborem jihočeským!!!
11.-13. září pořádá Jaroslav Rybář leta připravovanou komorní akci
RASOVÉ U CHLUMCE (nad Cidlinou)!
18. nebo 19.září se chystá Malostranské vinobraní na Petříně!!!?
25.- 28. září PODZIMNÍ HORY RUJNÉ (Jeseníky?)
2.- 4. října za úplňku RASVÍN - VINOBRANÍ na Rasovně!!! Tyjátras!
16. -18. října PODZIMNÍ PIVOKLÁT – Svijany? Rohovec? Vratislav???
Konec října PŘECHOD KRKONOŠ MLÁDE, ŢE !!!
7. listopadu v sobotu “Lampiony“- všichni Maturanti AG 1969 !
13. – 17. listop. UHRAS! Pár míst ? v Thermálech s tRasou 14 !!!?
21.11. Malostranský Bál - na Rychtě - 20 let Sdruţení Malostranského!
28.11. Cvičení - Vandr?
Toto zdá se jiţ předjednáno. Co bude navíc či namíň se uvidí. Rashodně třeba mít vţdy „ředitele“
akcičky. Tůru občas doplníme na poţádání !
Zlommeţ vaz !
HOJ TURAS !!!
P.S.:…o Tůry a další info ţádejte na turas@klikni.cz !

26.5.2009
Píše Katalin, Dana, Slaný a KC...
Moji mili pratele,
rada bych Vas pozvala na madarsky muzikal, ktery jsem prelozila pro mostecke divadlo. Jedna se
o nekomercni muzikal pro deti i dospele a prave u prilezitosti Dne deti, se predstaveni hraje v
nedeli 31. kvetna od 16:00. Vstup je pro deti zdarma, pro dospele 50 Kc, je ale nutne udelat
alespon tel. rezervaci. Takze vsichni, kdo mate radi divadlo, a take dedeckove a babicky,
vemte vnoucata a prijdte podporit severoceske divadlo a shlednout jeden z nejuspesnejsich
muzikalu, ktery se v Madarsku bez přestáni hraje jiz pres dvacet let!
Vice informaci na: http://www.divadlo-most.cz/i_detail.php?id=176647
S pranim hezkeho dne
Katalin
27.5.2009
Hoj všicni!
Kdo něco dodal za poslední měsíce nebo platil za TURAS necht´ se hlásí mailem na
jirkucka@centrum.cz. S Helenkou to dáme dokupy by to i finančně bylo v ókeju! HoJ.K.!
P.S.: Něco od Vojtů z Manévrů! Fotek bude jistě více, tak je pošlete taky, ţe! Nebo přineste do
UPM Café za týden!
-------------------------------------------------------------------------------------Zdaras!
tady ti posílám odkaz, kde jsou naše fotky z Manévrů - vybral je Martin .
Hoj LuVoj
http://picasaweb.google.cz/Vojtanek/Manevry#

Fotky lze z této stránky i stáhnout. Buď se to stahuje po jedné a nebo
pomocí programu programu picasa. Ten se dá stáhnout na těchto stránkách.
Martin
3.6.2009
Váţení,
EB nás zve 3x v červnu!
V pondělí 8.6. viz příloha, Literár.výlet bude aţ v pondělí 22.6.. a Sloupy v út. 30.6. Těšme se!
HOJ!
4.6.2009
Doplňky, ţe!
EB v pondělí ve vinothece Bacco na Bělehradské po svých básních a Múze, koštuje s námi vína
Toskánska. Pro příznivce Peru a Indiánů také něco. A kdo bude s dětmi v Prase v sobotu můţe se
podívat na mnoţství jezdců rytířů, soubojů...Průvod Karla IV jede 6.6. od 9:30 z Hradu na Kampu
a pak na Karlštějn... viz:
Předmět: průvod
http://magistrat.praha-mesto.cz/80871_Kralovsky-pruvod-se-vyda-znovu-s-k
orunovacnimi-klenoty-z-Prahy-na-Karlstejn
a ještě další hrad a divadlo---Pirkštejn v Ratajích u Klikara v neděli 14.6. ve 14:00 Vesmírné
divadlo pro přeškoláky. Hrají sestry Dorotka a Anička Freiburgovy.............
No je se na co těšit - Voda od neděle 12.7.!!! Pak Velká. ...Na OPERASROKU bude snad jiţ určitě
FantomOperasBaras sestavený mladíky Przechodowymi. A JaRyb jiţ operu také sepsal.....
Včera v UPMCafé bylo moc dobře! Však zpráva o počtu vyznamenaných, povýšených i zbraněni
obdarovaných a osvícených,... s přesným výčtem utracených (vybraných) Milodarů sepsána bude
příště!
Společnost Wagner Press
si vás jménem
EUGENA BRIKCIUSE
dovoluje pozvat na představeníFata Morgána
Pondělí 8. 6. 2009 v 19.30 hod
Literární vinárna BACCO
Bělehradská 28, Praha 2
V této milostné férii vystoupí
EUGEN BRIKCIUS (Básník)
LENKA ZAHRADNICKÁ (Múza)
V rámci literárního večera
degustace toskánských vín
Catering Honza Kopp
www

9.6.2009 - Polsko slaví... et ceteRAS...
Váţení!
Přesto, ţe někteří staří jiţ toto nečtou a někteří zaneprasdnění stárnoucí mladí taky ne...ještě
mnozí ţádají by se v občasných infoTůrách pokračovalo... tak, ţe:
Ve středu večer 10. 6. U BLBEJCH - (Voda Ohře!) po basketu a basenu!
Mimo to ve středu 10. června, kdo chce a můţe - na Furstenberské zahradě Polské ambasády

od 16:00 (č.popis. malá Strana je 153, jako Rasovna- Rudník 153, ţe), zdarma Čechomor,
Nohavica, a hlavně Martin Hrbáč z Velké nad Veličkou!!! Přesný progras na www.polskyinstitut.cz
!
V neděli za týden 21.6. můţete zajít do Mikuláše staroměstského na shromáţdění vpravdě
vlastenecké, velmi působivé. Uctění památky popravených 27 českých pánů-388 let!!!...Se všemi
poctami pak akt pokračuje na náměstí před radnicí. Poznáte lidi a skupiny lidí, kteří velmi
opravdově toto pojímají, coţ zvláště v dnešní době je nečekané a zavazující pro dosud myslící
zbytek národa českého. Moderuje jako kaţdoročně Honza Ţidlický.
Ze zpráv polských vyjímáme:
Oslavujeme 20. narozeniny svobodného Polska a svobodné střední Evropy. Slavnosti svobody
89/09 mají připomenout 20. výročí voleb v Polsku, které se staly výchozím bodem revolučního
pnutí roku 1989, na jehoţ konci byl pád berlínské zdi a sametová revoluce.
Toto radostné výročí chceme oslavit radostným způsobem. Pozvání k účasti na hudební části
Slavností přijal Jaromír Nohavica, který vystoupí spolu se svým polským kolegou Tolkem
Murackým. Druhým českým zástupcem bude kapela Čechomor (zahraje společně s Cimbálovou
muzikou Martina Hrbáče). Dále se představí dvě špičkové polské skupiny: Lao Che (alternativní
rock) a Warsaw Village Band (folk).
Kromě těchto hudebních záţitků na návštěvníky čeká také vystoupení umělců z divadla Continuo,
„ohňová show“ v podání souboru Pa-li-tchi a na závěr filmová projekce pod širým nebem:
zaprezentujeme pestrý "varšavský" filmový mix, počínaje dokumentem o nejnovějších dějinách
města, přes romantickou komedii ze současné Varšavy Uţ nikdy, aţ k legendární absurdní
"polské komedii všech dob" - Na vodě z roku 1970.
Vše v nádherném prostředí Fürstenberské zahrady (Velvyslanectví Polské republiky).
Vstup volný (počet návštevníků je omezen kapacitou prostoru)
Slavnosti svobody 89/09 pořádá Polský institut v Praze a Magistrát hl. m. Varšavy.
Součástí praţských Slavnosti je také výstava Desetiletí Solidarity 1979-1989, která probíhá u
stanice Malostranská od 4. do 19. června a mimořádná projekce filmu Válečné hry dne 18. června.
HoJ.K.!
P.S: Prosím poslat dálším spolkům a přátelům jako akce nejvyšší důleţitosti. Díky.J.K.

12.6.2009
Milé maminky, tatínkové, přátelé KC Kampa,
.
Jiţ tuto neděli 14.6. od 14,00 si Vás dovolujeme pozvat na program
„Čína pro děti“ a nejen pro ně. Můţete se naučit počítat
po čínsku, jíst hůlkami, základní slova a pozdravy, malovat podle
čínských předloh atd. Připravena je i tombola s čínskými cenami.
To vše s pomocí rodilých Číňanů, českých sinologů a dalších
specialistů.
V úterý 16.6. se projekcí belgicko-francouzského filmu Dítě uzavírá
letošní Filmový klub.
V rámci jiţ tradičního festivalu United Islands of Prague se bude

v našem centýrku v sobotu 20.6. od 14,00 konat doprovodný program
pro děti:
Dřevěná dílna Báry Hubené, v níţ si můţete vyrobit svou originální
lodičku.
Keramická dílna Alţběty Labounkové, kde si lze vyzkoušet práci
s hrnčířským kruhem, vyrobit si třeba misku nebo omalovat keramický
střep.
Jarmark výrobků dětí a maminek z mateřského centra spojený s
výtvarnými dílničkami
Následující neděli 21. 6. -1.LETNÍ DEN jsou do našich prostor zváni především
TATÍNKOVÉ.
Pošlete je s dětmi oslavit DEN OTCů:-) i DĚDů!!!
13,00 aţ 15,00 workshop pouze pro muţe-otce
15,00 aţ 17,00 lehké aktivity pro táty (i mámy) a jejich děti
17,00 koncert Yellow Sisters
18,00 workshop Drum Circle
Navíc exluzivní trika, pivo, milí lidé … Babysitting od 13,00 do
15,00 zajištěn.
Za KC Kampa Vám přejeme pohodové prázdniny.
Těšíme se na setkávání v dalším školním roce.
www.kckampa.eu
12.6.2009
NABÍDKA PRO TURAS !!!
(Pár párů lístků ještě je, ţe! A je to dost dobrý !)
Dovolujeme si Vás pozvat na divadelní představení Racek
a navazující diskusi s reţisérem Racka, Jaroslavem Duškem.
Kdy: Neděle 14. 6. od 19 hodin
Kde: Divadlo Čertovka
Nosticova 2a, Praha 1 Kampa
Vstup 280 Kč
Racek Jonathan Livingston se nechce spokojit s povrchním ţivotem svého
společenství a hledá vyšší smysl ţivota. Nachází ho v létání. Hejno, v němţ
se jakékoli vybočení z řady trestá dokonce i smrtí, Racka vyţene na vzdálené
útesy. Tam však Jonathan spatří pravou podstatu ţivota a rozhodne se ji
ukázat i ostatním...
www.divadlocertovka.cz/racek.html
Zlatý had
Vinárna a restaurace
Plaská 4, 150 00 Praha 5
tel..: 251 512 063
mob..: 602 809 834
<http://www.zlatyhad.cz> www.zlatyhad.cz
propagace@zlatyhad.cz

