NEKTURA…
ročník 30
číslo 235
Českomoravského SK TURAS Praha - Brno
Je půlka června, prasdniny za pár a furt se hrnou dal-ší neobyčejnosti! Slízněte si smetanu…či
nektar, ţe!
Středy - baskety a bazeny pak hospoda U Blbejch!
Čtvrtky – hraní a zpěvy na Kampě hned nad Mostem u řeky!!!
16.6. v úterý 21:00 - hoj zas Dasha Součková+Lili Marlene – rock šanson ve Vagonu (..a Martin
Němec narasky..!)
18.6. ve čtvrtek 18:00 Indiáni Peru v Modré Bráně
Čtvrtek-sobota- koukněte na www.unitedislands.cz
20.6 v sobotu nezapomeňte na Muzejní noc.
…taky se někde bude bubnovat DO LÉTA - začne ráno!...
21.6. v neděli 18:00 Pocta popraveným 27 Českým pánům- kostel Mikuláše na Staroměst.
nám… viz příloha!
22.6. v pondělí 16:30 konečně Literární výlet č.14 Eugena Brikciuse - Einstein v Praze!!! viz…
23.6. v úterý od 19:00 TAKové Vojanky PICNICové…
24.6. ve středu o Svatojánské noci soupis na VODU….
--------------------------------------------------------------------------------------13.7. od neděle večer VODA OHŘE- jedou Kubáti, JiKu, Winkloš, Ţurav…a souběţně loňští
muzikanti - cca 4 dny…
18. – 20.7( so-po) prasovní výlet do Velké nad Veličkou na Horňácké!
24.-26. července na Rasovně OPERASROK !!!
…pak týden Kola kol Telče?
! 2. -15. srpna ! Lhota pod Radčem u Zbiroha (v lesích před Rokycany) jiţ 23. TÁBOR TUDORu
– Vesmíras ?! Přihlášku máte nebo kdykoli dostanete vytištěnou! Děti 6 -15 leté natěšte i s
nejbliţšími kamarády ať neodpadnou pak na poslední chvíli! Těší se i rasrůstající se tým
zkušených mladých vedoucích! Hlavas je opět zodpovědný JaraSvátek i za hospodářa 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)!
Jak se zdá tak 19.září (v sobotu) by mohlo být Malostran-ské vinobraní na Petříně! Účast slíbil
primáš Martin Hrbáč z Velké a další - OZVĚNY HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ !!!
25.- 28. září PODZIMNÍ HORY RUJNÉ (Jeseníky?)
2.- 4. října za úplňku RASVÍN - VINOBRANÍ Rasovna- Tyjátras!
POZOR! ZMĚNA TERMÍNU - PODZIMNÍ PIVOKLÁT v Pojizeří bude 9.-11. října o volebním
víkendu, ţe! Zajistí JiNet, LáŠťa. Přílohy vybrali Vlaši!!!
Úplněkový 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 SOPMSH
28.11. Cvičení - Vandr?
Vánoce jsou ještě daleko, však několikeré šede jiţ tolik neţe!!
A jelikoţ bude opět KAMPA STŘEDEM SVĚTA v sobotu 20.března 2010 - zadána na večer jiţ
opravená Malostranská Beseda na 31.TURAS BÁL !!!
A o Tůry a další info ţádejte na turas@klikni.cz !
HOJ TURAS !!!

23.6.2009
Doplňky Tůry:
Pro ty, co zůstávají v Prase a couraj po Straně Malé...
1/ V pátek 26.6. zavírá se vinoteka starostovic z Máslovic-Veronský dům v Míšeňské ulici!
2/ V sobotu 27.6. 20:30 - 21:30 HAPPYRYBOVKA pod Mostem Karlovým - Sbor z kostela
Sv.Ducha!!!
3/ V neděli.....
4/ V pondělí 29.6. má Jeff narasky.... zítrasvátek!!!
.....také je vycházka Praţská tajemství-Prahou váţně neváţně -18:00 sras v
Nerudovce u 2 Slunců!
v 19:10 Mantry v Kostele Na Prádle...
5/ V úterý 30.6. od 11:00 Na Nové i Staré Město nás zavede nezdolný E.Brikcius- výstava na
sloupech - 20.let od pádu komunistic.reţimu!!! Samozřejmě s občerstvením.
6/ V příloze nutnost RelaxArteSanatoria potvrzující rashovor s Mudr, ţe!
HOJ TURAS!
Rozhovor s MUDr. Janem Šulou: Zapomínáme na to, ţe
veselá mysl půl zdraví
28. 1. 2009. Promoval v roce 1985 v Praze na LF UK. Klinickou práci začíná v České Republice a
následně studuje ve Švýcarsku, Itálii a Německu. Po atestaci z ortopedie v roce 1991 odchází do
Kanady a pak do USA, kde se na Floridě věnuje studiu významu membránových receptorů při
rozvoji autoimunitních onemocnění pod vedením Prof. Felixe Kaufmanna.
Po návratu do Evropy v roce 1993 nadále spolupracuje na vývoji přírodních preparátů pro léčbu
kloubních onemocnění s pracovišti v Anglii a ve Švýcarsku. Za své práce je přijat v roce 1999 do
Královské lékařské společnosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako první
český lékař. Další rozvoj biomodulačních léčiv spojuje s univerzitami ve Skotsku a v Oxfordu. Od
roku 2007 je členem Italského řádu lékařů v Neapoli a vedoucím imunologem italské společnosti
Ischia Salus. Mezinárodně působí jako konsultant ve 12 zemích a je členem Oxford Research
Institute of Immunology a italské psychoneuroimunologické společnosti. Ţije střídavě v Itálii a
v Anglii.
Proč se chřipka objevuje zejména v říjnu a listopadu a pak v únoru a březnu?
Teorií vzniku chřipky právě v tomto období je mnoho, ale já osobně se přikláním k teorii sníţení
imunity vlivem poklesu slunečního světla, tedy oslabení osy hypotalamus hypofýza, která dává
našim T-lymfocytům povel se buď vzchopit a bojovat, nebo to nechat být, protoţe to stejně nemá
cenu a všichni onemocníme.
Dále je to změna stravy a určitá deprese z toho, ţe uţ je tady zase podzim. Na jaře je to pak
vyčerpání a projev únavového syndromu, protoţe příroda nutí člověka odpočívat.
Já osobně ale mám za to, ţe pokud tedy člověk podlehne davovému šílenství, ţe uţ to mají
všichni, tak já to asi dostanu také, potom se to skutečně stane. Při pečlivém studiu
epidemiologických studií je skutečně tato morbidita vyvolána z velké části sdělovacími prostředky
a médii, které jsou zase nástrojem výrobců vakcín a vitaminů, kdy je nutné zvýšit prodeje a vytvořit
davovou psychózu, coţ se jim jiţ několik desetiletí velmi dobře daří. Člověk, který zdravě ţije a
myslí, nikdy chřipkou neonemocnění. To je jednoznačný fakt, ale není zájem, aby lidi byli veselí a
jedli pomeranče a jablka, ale je nutné je očkovat a vytvořit dvakrát do roka nárůst prodeje vakcín a
imunomodulátorů.
Jak je to s nemocností podle krevních skupin? Jsou na tom všechny stejně, případně, která je
nejvíce ohroţena?
Krevní skupiny jsem velice pečlivě studoval jak díky dietám, tak díky analýze nemocnosti, ale
jednoznačně mohu říct, ţe objektivně není přímá souvislost mezi chřipkovým onemocněním a
krevní skupinou. Spíše je tam souvislost podle znamení zvěrokruhu, tedy podle ţivlové rovnováhy,
ale všechny krevní skupiny mají stejné obranné mechanismy. Rozdíl je tedy jen v tom, jak se
kaţdá jedna z těchto krevních skupin zachová v konfrontaci s medializací problému. Tedy jestli mu

podlehne nebo ho ignoruje. Např. skupina O, která velmi dobře asimiluje, tak je snad náchylnější,
ale velmi to závisí od typu osobnosti, respektive znamení a ascendentu.
Mají lidé s poruchou krvetvorby větší odolnost?
Určitě ne, protoţe pokud mají jakékoliv poškození, tak to znamená, ţe nejsou v rovnováze a
krvetvorba je jeden ze základních pilířů obranyschopnosti, protoţe v kostní dřeni z ezoterického
hlediska sídlí duše neboli princip našeho bytí, respektive tvorba kmenových buněk, které se stále
obnovují. Pokud je porucha tam, pak je latentně všude a obrana nemůţe být dokonalá.
Je moţné, ţe psychotici mají menší sklony chytit chřipku?
Jak jsem jiţ uvedl, chřipková epidemie je vţdy produktem společnosti a pokud se psychotik zajímá
více o toho, koho kdy a kde zabije či znásilní, tak logicky nevnímá, ţe se zrovna nachází v období
a místě chřipkové epidemie a nemá tedy vůbec ani pomyšlení na to, aby onemocněl, tak nemá
vůbec ţádný sklon tu chřipku chytit.
Očkovat – ano, či ne? Je očkování efektivní a je moţné očkovat, při alergii?
Já jsem zásadně proti jakémukoliv očkování chřipky, protoţe vţdy z toho někdo umře, kdo by
nemusel, kdyby se neočkoval, a pak ty vedlejší účinky jsou brutální, např. ochrnutí, roztroušená
skleróza, lupénka, revmatická artritida či systémový lupus. Logicky jak úmrtí, tak chronické
následky se tají, o tom se nikde nedočtete a jen musíte hledat ve specielních statistikách.
Pokud je někdo alergický, tak si tu alergii jenom zhorší, pokud náhodou nezemře na
anafylaktický šok atd. Prostě to nepřipadá v úvahu. Očkování tedy jen pro rizikové skupiny a
s vakcínou na míru individuálně připravenou.
Jestliţe člověk posiluje imunitní systém zdravou výţivou, otuţováním, sportem, saunováním, jak je
moţné, ţe onemocní?
Jednoduše proto, ţe se věnuje tělu a ne mysli. Pouze silná mysl a silný duch zabrání nemoci.
Podívejte se na případy v koncentračních táborech, nikdo tam nejedl řádně, ani se nemyl, ale
neonemocněli jen ti, kteří věřili, ţe přeţijí. Harmonie a čistota těla jsou nástrojem k harmonii mysli.
Velmi přesně je toto popsáno v knize Dr. Candance Pert Molekuly emocí, která naprosto jasně
ukázala v laboratoři, jak deprese a úzkost sniţuje imunitu. Pokud budete skvěle jíst a cvičit a
budete se bát rakoviny, pak ji stejně dostanete. S chřipkou je to stejné.
Je správné na podzim a v zimě jíst citrusové plody, které mají velký obsah vitaminu C?
Určitě ano, všechny přírodní vitaminy mají větší biokompatibilitu a organismus si jich více váţí a
spotřebuje je všechny, zatímco ty syntetické vyloučí. Jde ale i o jiné prvky výţivy jako vláknina atd.
Pokud mám zácpu, tak mohu jíst kilogramy pomerančů a je z toho menší uţitek neţ z půl kila
jablek a správné funkce tlustého střeva.
Jakým způsobem se vy osobně bráníte proti chřipce?
1. Ţádnou chřipku ani jiné patologie si nepřipouštím.
2. Denně beru česnek, zinek a selen a také betaglukany.
3. Dvě hodiny 5x týdně sportuji – jezdím na kole.
4. Denně vypiju večer 350 ml červeného vína.
5. Děkuji universu za to, ţe jsem tak zdravý a můj imunitní systém tak silný.
Jaká je podle vašeho názoru nejúčinnější prevence?
Jednoznačně veselá mysl, půl zdraví. Víme to všichni, jen málo se to praktikuje.
Jaroslav KŇAP
Foto AUTOR

29.6.2009
Váţení!
Snad se nyní podaří přeposlat pozvánku na výstavu na Sloupech v Praze 1, na úterý 30.6.
OPRAVDOVÍ ZÁJEMCI O HORŇÁCKÉ SLAVNOSTI SE HLÁSÍ JiKu.
Změna noclehů, zálohy budou nutné! 17.-20.7.09- stačí ale večery v sobotu a v neděli
Jarmark,večer pak moţný Kovářovský Mlýn se zpěvy do svítání.
Další info sportovní:
VODA : se houpe v základech. Je jí v řekách mnoho a někteří jet nyní stejně nemohou.
BASKET: bude ve středu 8.července na kurtech na Albertovských schodech
hned nad Genetickou zahradou od 18:00
Hlášení kulturně-společenské, ţe:
Dnes u Hada Bluessesion, od 21:00
zítras v úterý večer Pavel Sedláček v Mánesu a
mimořádné zpěvy a hraní nad Karlovým Mostem u sochy Bruncvíka.
Ve středu jsme zváni ku Bílemu Lvu do Vlašské nad US ambas. Nově se otvírá.
Ve čtvrtek vycházka JUDITIN MOST- v 17:00 sras u Malostr mostec. veţí...
HOJ.K.!
P.S: Pozvanka - plakatova vystava 30 06 09
Milí přátele,
těšíme se na setkání, výstava potrvá 10 dní.
Srdečně zdraví,

Zuzana a Eugen Brikciusovi
K 20. výročí pádu komunistického reţimu
vás
Zuzana a Eugen Brikciusovi
a partner hlavní město Praha
zvou k prohlídce plakátové výstavy
OD SAMETOVÉ REVOLUCE
K PŘEDSEDNICTVÍ EU
SLOVEM I OBRAZEM kterou podpořily
Městská část Praha 1 a rozvojová společnost Masaryk Station Development, a. s.
V pouliční galerii sestávající ze čtyř plakátovacích sloupů můţete
ve dnech 30. 6. - 9. 7. 2009
posoudit koláţový pohled na posledních dvacet let našeho státu.
Výběr pouţitých textů a sestavení chronologie
Zbyněk Petráček.
Vernisáţ začíná 30. 6. 2009
v 11 hodin
vylepováním plakátů na 1. sloup.
Kulturní program s občerstvením pak pokračuje i u dalších sloupů.
Občerstvení:
K 20. výročí pádu komunistického reţimu vás
Zuzana a Eugen Brikciusovi a partner hlavní město Praha zvou k prohlídce plakátové výstavy
OD SAMETOVÉ REVOLUCE K PŘEDSEDNICTVÍ EU SLOVEM I OBRAZEM
1989 – 2009
1.7.2009
Tak váţení i kdyţ prší Velká hoří. Filipovské údolí je krasné, ještě více v lesích a horách u
slov.hranic. Nebudu vabírat zálohy a rashodněte se sami, rychle jinak nebude nic leda jet na
otočku od rán do rána. Připojuji dnešní vzkaz Martina Škodáka. Volejte si tam sami jestli TO
chcete zaţít s civilis. noclehem. Jinak klasicky spacáky do sadu, ţe! HOJ.K.!
Ahoj Juraj,
přeposílám Ti po dlouhé anabázi (rád jsem to pro Tebe udělal) ten Filipov. Cena za jedno lůţko v
pokoji na noc je 200,-- Kč v tzv. skautské místnosti je 120,-- Kč. Paní Markové (šéfové) jsem slíbil
, ţe dáš do 24h vědět. Jinak doporučuji - je tam krásně i rybičku do bazénu , který příšluší k hotelu
můţete hodit. Sociální zařízení je samozřejmostí. Je to tak hodinka volné chůze do Velké - viz
totoţně jako do Vrbky. Taxíků tam bude plná řiť, tak není problém za nějakých 150,--, 200,-- kč za
cestu.
Telefon pí Marková - 518382126, mob. 603172590, mail - viz níţe, web: www.hotel-filipov.com
Je to poslední šance, jinak je všude plno. I kdyby ses rozhodl nějak jinak (?), kaţdopádně
spoléhám na to, ţe této paní nejpozději zítra odpoledne dáš vědět.
Hola!!!
Martin Škodák
Dobrý den, můţete prosím doplnit ještě ceny jednotlivých variant?
Předem děkuji za rychlou odpověď.
Během dneška maximálně zítřka by Vám přišla objednávka.Tímto ţádám o 24hodinovou bukaci ,
nadále se s Váma bude spojovat MUDr. Jiří Kučera.
Děkuji a přeji hezký den
Škodák
Dobrý den, v době konaní horňáckých slavností Vám můţeme nabídnout ubytování v 1x 4
lůţkovém pokoji a 1x5 lůţkovém pokoji. v turistické ubytovně se sociálním zařízením na patře
nebo skautské ubytování ve společenské místnosti s moţností aţ 20 lůţek v téţe ubytovně.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Marie Hráčková

3.7.2009
VÁŢENÍ!!! Jsou tu LEAPOHULA!!! ........Ţivé Relax Arte Sanatorium!!!
(DOPORUČUJI TYTO tu raDOSTI, NEJEN MALOSTRANSKÉ!!! JiKuč, ţe!)
1/ Středa od 1.7. - otevřena L.Čepičkova hospoda s vinným sklepem (moţno zpívat) U BÍLÉHO
LVA ve Vlašské nad US ambas. Bude dobrá i na Zpívání na zimu. (!!!Navíc se na Maltézáku
otevře Vinný klub Sýkorův a 3x vinoteka na Trţišti(senzací). Tamtéţ je i známá Kafírna Vopičkova
a přes ulici nově rassáhlá Česká hospoda s pivem Starouš 12 st. za 25Kč!!! (Zde ovšem krčí za
pultem rameny onen mladý vrchní, který zapomínal nedávno objednávat sudy s pivem Na
Čertovce a od těch dob zove se tam U BLBEJCH, ţe. Tak uvidíme jak dopadnou!).
O něco výše je útulné, maličké Latino Art Cafe, do noci se ţivou hudbou, kde se připojí a tančí
kdokoli - na rohu Vlašské a Jans.vrš!!!
(((Ve čtvrtek večer vţdy hraní na nábřeţí u Karlova mostu U pípy ve zdi - Muzikanti z Kampy!!!)))
2/ O víkendu 17.-18-19. -20.7.!!! Horňácké Slavnosti ve Velké nad Veličkou. Nejčistší horňácký moravsko slovácký i slovenský folklor. Bonbonek event aţ do pondělí.!!! JiKu zajistil noclehy,
hlašte se na 605216143! Ne na místo samé, jak bylo původně sděleno.
3/ Další víkend 24.-26.7. 32 let od zaloţení Recesní Akciové Společnosti OPERASROK - souboj
pěvců, oper i operet, muzikantů, herců z našich řad, kostýmů, divadelních barů a jídel na
RASOVNÉ! Objednána i super blues, jazz, buggy, rock hudba s Charliem Slavíkm v čele - k
poslechu i tanci!!! Spí se ve spac. Jídlo tajné ale super.... bude ještě několik pozvánek.
4/ 1.Malostranské vinobraní - ozvěny Horňácka na Kampě a Petříně. Sobota 19.září- snad se to
stihne připravit.
(Za týden pak je Velká stezka TAKu v Orl.horách)
(((5/ RASVÍN - Vinobraní na Rasovně- divadla vína zpěvy 3 a 4. října. Něco menšího neţ
Rasrok.)))
6/ 9.-11. října PODZIMNÍ PIVOKLÁT - ETAPOVÝ VÝLET PO PIVOVARECH ROHOZEC A
SVIJANY.(nebo naopak) Pěšky max 15 km. Spaní nutné v postýlkách. Pivovary vţdy radši a ţ
večer. EXKURZE s posezením, občerstvením a zpěvy - v pátek rovnou a v sobotu po vejšlapu. V
pátek a v neděli cesta VLAKEM!!! Cca l5 let vţdy je nadšenejch tak 30-40 lidiček, zpěvy, tance. I
PRO MUZIKANTY Z KAMPY!!!
7/ V sobotu 17.10. bude zřejmě Na Prádle koncert Borise Tichanovského. Bubny pak i s Holzerem
v neděli večer 18.října v KC Kampa - u ohně?
8/ Sobota 24. října !!! LADOVY HRUSICE - (FANĎULKOVY - špičkovej řezník) Klobásy u ohně,
tlačenky super!, jelítka!!! Velký oheň v lesíčku pod střechou, tak pro 30 lidí! Hlavně muzikantů!!!
Pak soukr. hospoda třeba do rána. Noclehy moţné. Vlak, auto doprava. Taky výsluţka!!!
(((..zbytky se dopapaj na hudebně zdatném PŘECHODU KRKONOŠ MLÁDE, ŢE za týden na
to...)))
9/ Od neděle 4.října vţdy večer kaţdý týden opět kurz bubnování s Lubošem Holzerem!!!
10/ V přípravách je i 1.MALOSTRANSKÝ BÁL na Rychtě v sobotu
21.listopadu!!!
Zdravím oplývejte!!!
HOJ TURAS!!!

