POČTURA
ročník 30
číslo 237
Českomoravského SK TURAS Praha – Brno
Po čturanácti dnech opět něco. Fota napoví, co včera semlelo se v Polabí. Někteří, co by prý jet
chtěli ale opakovaně nečetli info, nyní litují. Vezměte si z nich příklad. JaRyb jiţ píše své dojmy a
doplní jistě částí svých před-nášek a vybroušených slovních vstupů… Ostatně tam v těch rovinách
je tolik místa, ţe tradici se meze nekladou…, ţe!
Těšme se i na cimbály v sobotu 19.9. Kdo chce lístek na večer na Rychtu nechť hlásí se JiKu.
Máme jen několik desítek lupenů k stání, ev pár ţidlí - místenek na sál, kde to po rasjezdu v parku
pěkně pojede cca do 02:00!
Burčáky, vína, slivovice, klobásky taky. Kdo nezaţil Horňácké ve Velké má moţno nasát jich
atmosferas na Malé (Straně).
HORY RUJNÉ jiţ zaplněny, další lidi jen se spacákem na zem!
UHRAS Thermaly 13.-17. 11. zabezpečte zálohou 4 tis do konce září, zbývá 5 míst !!!
Vše, co ve ČTUŘE bylo, platí….
...jen ještě E. Brikcius zve na Kulturní ekumenu v ponď 21.9. v 18:00 do Památníku písemnictví,
SKN 6.10. jsou v Balbínce a cca na polovinu února domluven lehký PŘECHOD ŠUMAVY na
běţkách. (Kvilda - Modrava –Turnerasova chata)….
...a HORY SLOVINSKA v červnu domluvíme s Katalin hned zač. podzimu!
Kdo chce silné taj-czy na Míráku v úterý, podívá se na www.masaz.eu/petr!
P.S: …taky pište do Novin a aţ si je přečtete, pošlete dál, ţe jsou celé i na
www.malostranskenoviny.com !!!
(…a Tůru dostananet, kdo hlásí se na turas@klikni.cz, ţet…!)

HOJ TURAS !!!
KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA
pořádá a zve na
PRVNÍ MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ
DOZVUKY HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ
sobota 19. září 2009
odpoledne v parku Kampa a večer na Baráčnické Rychtě
(Praha1, Malá Strana, Trţiště)
program
Od 14:00 v parku Kampa Sklizeň „malostranského vína“.
-Košt burčáků a vín, klobás a slivovice z Moravy a Čech
Od 15:00 účinkují muzikanti a tanečníci z Horňácka
Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče, Horňácká cimbálová muzika Kubíci, Ţenský sbor
z Javorníka, zpěváci a tanečníci z Velké nad Veličkou, Javorníka, Hrubé Vrbky, Lipova a další,
jako host Cimbálová muzika Slováckého krúţku v Praze
-Divadelní představení pro děti v Komunitním centru Kampa (16:00)
-Výstava velkoformátových fotografií z oblasti Horňácka
Program v parku končí v 19:00.
19:30 – 02:00 Baráčnická Rychta
BESEDA U CIMBÁLU - HORŇÁCKÁ VESELICA

Spolupořádají
Biograf - Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy, Agentura Antonína Vrby z
Horňácka, Slovácký Krúţek v Praze
Akce se koná ve spolupráci s Folklorním sdruţením České Republiky
Záštitu převzali senátorka Alena Venhodová, senátor Karel Schwarzenberg a starosta MČ Praha 1
Petr Hejma
Vstupenky u spolupořádajících, důchodci a studenti polovic!
informace: vrbaa@seznam.cz, barbark@seznam.cz
VITAJTE !!!

17.9.2009
Váţení!
Jarda Rybář píše a píše o Rasech u Chlumce.( Taky brzy Historii OPBH do Novin!) Končí nám jiţ
pomalu varhanní čtvrtky u sv. Jakuba. Po Vinobraní - viz TZ s programem si trochu orasíme...Ale
bude koncert u Slaného. Ve středu Lili Marlene! Posléze začnou bubny a také se blíţí Přechod.
Na tajczy na Míráku se moţo hlásit průběţně........Taková směsice, kaţdému holt je moţno na
něco se těšit! HoJ!
Předmět: Nedělní koncert v Lidicích u Otrub (4 km severně od Slaného) >
Milí členové a příznivci,
občanské sdruţení Wotrubia pořádá v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub v neděli 20. září od
14.30 hodin zajímavý komorní koncert (kytary a cembalo). Vstupné na tento koncert je
dobrovolné. Bliţší informace naleznete v přiloţených souborech.S přátelským pozdravem
Květuše Bartoníčková
VIII. PODZIMNÍ PŘECHOD KRKONOŠSKÝ
29. 10. - 1. 11. 2009
Program:
čtvrtek 29. 10. - příjezd na chalupu Xvátkům (Jablonec n. Jizerou), večeře + kulturně-osvětový
večer
pátek 30. 10. - pochod směr Dvoračky, Labská, Brádlerovy boudy
(večeře, nocleh)
sobota 31. 10. - směr Luční bouda... Černá hora... Rasovna (Rudník)
- večer na Rasovně obvyklý program (večeře, kladivo, nocleh, snídaně)
neděle 1. 11. - přesun do Hostinného na vlak a domů...
Doprava:
- na busy na cestu tam si zajistěte místenky!!!
- na chalupu Xvátkům
- busem z Prahy: 16:20 z Černého Mostu do zastávky Jablonec n./Jiz., Bratrouchov (19:18)
- vlakem z Prahy: 14:11 nebo 16:11 z Hl. n. přes Chlumec n./C. a Martinice

- busem z Brna: 13:05 ze Zvonařky (příjezd 19:18) s přestupem v Jičíně do busu z Prahy (!)
- na Brádlerovy boudy
- busem z Prahy do Špindlu v 15:20 a 16:20, pak nahoru po zelené na Medvědí boudu a dále po
ţluté na Brádlerky (celkem cca 7 km)
- zpět z Hostinného
- vlakem do Prahy: 14:34 nebo 16:34 (přes Chlumec)
- busem do Brna: 15:10 (přímý – 19:50 příjezd na Zvonařku)
S sebou:
- dobré boty (!!!), přezuvky, plastovou láhev na vodu, něco do deště a zimy na sebe i do sebe
(nejen rum, tradičním nápojem je griotka) (uţ nám párkrát i sněţilo!!), spacák, čelovku, tatranky
apod., HUDEBNÍ NÁSTROJE, náplasti na puchýře...
- peníze: přiměřeně, hlavně na dopravu, obědy a občerstvení cestou...
zajištěno bude:
- u Svátků - večeře, pití a snídaně (asi 160,- Kč na osobu a den, nocleh zdarma)
- na Brádlerových boudách:
- nocleh na pokojích s polopenzí (spol. večeře a snídaně) za 440,- Kč
- nápoje večer nejsou v ceně (info na www.bradlerovy-boudy.cz)
- na Rasovně - večeře, kladivo, pivo + další pití, nocleh a snídaně
(celkem asi 250,- Kč/os.)
Důleţité informace:
Hlašte se prosím co nejdříve na e-mailovou adresu: podzimni.prechod@seznam.cz
Případné dotazy zodpovíme e-mailem nebo telefonicky na 775 186 775 / Madla.
Jinak se hlaste co nejdříve - nával je veliký a místa u nás na chalupě málo (max. 18 lidí!)...
Těšíme se na Vás...
Jarda Svátek
Madla Biedermanová
STAŇ SE BUBNEM
chci bubnovat, můţu a chci se to naučit!
Bubenická dílna - kurz bubnování na dţembé pro hledající i kráčející po cestě bubnů. Rytmus je
to, co nás spojuje se sebou samým, s ostatními lidmi s celým světem a vesmírem. Nejsme části,
jsme celek.
4.10. 2009 – 14.2. 2010 – Praha
Komunitní Centrum Kampa
Podle osvědčené metodiky Dr. Holzera se naučí hrát kaţdý!
7 roků kurzů v Praze, Pardubicích, Hrochově Týnci, Brně, Znojmě, v Olomouci a v Uherském
Hradišti.
Kurz vede: Dr. Lubomír Holzer (profesionální hudebník a muzikoterapeut)
Kurz začíná 4.10. 2009 v 18 h a končí 14.2. 2010 – 10 x 120 minut.
Pravidelně kaţdou neděli, pokud nemá lektor koncert nebo jinou akci.
Do kurzu můţete i v průběhu přistoupit.
Místo konání kurzu: Praha, KC Kampa – vedle Sovových mlýnů
Cena kurzu: 2700,- Kč
V ceně je lektorné, pronájem prostor, doprava a půjčení bubnů.
Bubny jsou k zapůjčení pokud nemáte své dţembé. Později si můţete bubny od českého výrobce
objednat a koupit.
Přihlášky posílejte na emailovou adresu: lubomir.holzer@seznam.cz
Kontakt: tel.:+ 412 603 212 337
V dalších kurzech se můţete naučit základy muzikoterapie, hrát na didţeridu, tibetské mísy a
základy alikvotního a hrdelního zpívání etc. Hlašte se i do víkendových a prázdninových
(týdenních) kurzů muzikoterapie pro hledající (začátečníky) a pokročilé.
Info: www.info-praha.cz (muzikoterapie v ČR)
Těší se na vás organizátoři kurzu: KC Kampa a Dr. Lubomír Holzer
21.9.2009

Konečně vrchol sezony! Vinobraní na Rasovně! HOJ!

21.9.2009
Váţení!
Zve nás Olga Vilímková a Michaela Petersen!
Mimořádná akce ve Středu Světa. Pošlete zájemcům!
*Drazí přátelé projektu NebeZemě,
rádi bychom Vás srdečně přizvali k účasti na **Obřadu
Vody / Ceremonia del Agua /
Během tohoto obřadu bude posvátná voda z jezer, potoků
a řek amerického kontinentu náčelníkem Xolotlem
smísena s vodou řeky Vltavy.
Ceremonia del Agua se koná v den rovnodennosti, **22.9.
Sraz bude v **19:30 na Kampě / nahoře v parku/.
Vstupné je dobrovolné.
se srdečným pozdravem
**NebeZemě a **Paralela*
25.9.2009
Francka říká, ţe to najdete, ţe! HOJ!
Předmět: pozvánka na Kampu
Zveme všechny přátele a příznivce HaFstudia, zpěvu a
muzicírování n*a Tradiční společně zpívání
prostonárodních písní. Kaţdý, kdo se dostaví, obdrţí od
nás zdarma zpěvníček a za doprovodu kapely S..K..N.. (Starý, krásný, nadaný) si všichni
společně zazpíváme. *
Sobota 26. září 17,00, neděle 27. září 17,00
P. S. V sobotu 26. 9. v 16 hodin na Kampě hraje HaFdivadlo Erbenovu Svatební košili!!!!
Hanka Francová
29.9.2009
SK TURAS a Muzikant z Kampy Jirka Wencl pořádají etapový výlet
71. PODZIMNÍ (TUPLOVANÝ) PIVOKLÁT po Českém Ráji
(od roku 1974, 2x ročně, ţe!)
PÁTEK 9.ŘÍJNA - dopravte se na Malou Skálu individuelně,nebo společně autobusem z Černého
mostu 16.35,16.50,17.00 atd. Vlaky mají výluku za Turnovem.( bus jede hodinu deset aţ čtyřicet)
.
Hned na místě jedno pivo - 3 km na Frýdštejn - postýlky ve SPORTHOTELU
u krasneho hradu za 300 se snídaní - pro chudé a šetřivé
10 míst na zemi
ve vlastním za mírný poplatek - večer hraní - Rohozecká desítka za 19
svíčková,vrabec,špekové knedlíky kolem 70 kč.
SOBOTA - sladké probuzení - snídaniě - relax - krátká procházka - 7 km s výhledy- do pivovaru
Malý Rohozec - kdo bude chtít exkurzi? - 13:00 oběd v pivovarské restauraci
odpoledne 2 km na vlak do Turnova (15:24), posun do Příšovic - 1 km Svijanský
pivovar a ochutnávka v jejich hospodě v 17 - 19 hodin

Večer 1,5 km ...spaní a HRANÍ ve Svijanském Újezdě v Penzionu 030 za 350 insolventním se pokusíme nalézt místo pro spacák
Svijanský máz za 20 kč - jídla opět za dobrou cenu
NEDĚLE - opět krásné prosluněné ráno - snídaně - případně ranní matiné (hraní na rozloučenou)
-podle libosti pěší výlety
do okolí ( Sychrov , Drábské světničky ......)
Zatím je nás asi 25 - kdo máte čas a chuť pojeďte taky - pivovarští se na nás těší - další
podrobnosti na př. o návratu dodáme později , noclehy-postýlky hlašte obratem, nejpozději v UPM
Cafe ve středu 7.10, nebo uţ v úterý 6.10. na SKN V Balbínce a taky samozřejmě ve středu 30.9.
U Blbejch po basketu a na RASVÍNu! Posíláme zálohu! Telefonicky Jirkovi Wenclovi 777 888 600
a Jirkovi Kučerovi 605 216 143 ! Těšíme se MOC a MOC!!!
HOJ TURAS !
P.S: Třináct nás včera přešlo Jeseníky, viz příloha!
30.9.2009
Dva dny po RASVÍNU...
Za týden v úterý!!!
Snad nechytnem angínu!?
Starý KRASný Nadaný!
STARÝ KRÁSNÝ NADANÝ
SKN
VÁS ZVOU NA KONCERT SWINGU A BLUES
6.10.2009 VE 20 HODIN
BALBÍNOVA POETICKÁ
HOSPŮDKA
BALBÍNOVA 6, PRAHA 2
30.9.2009
Hoj lidi!
Zneuţívaje Turasových info prasím o pozornost. Kdyby někdo věděl o prastoru cca 70 m2 na
Starém Městě -Josefově k pronájmu ihned, s přístupem bezbarierovým.... neb je nutná nová
ordinace pro vesnického doktora tamté, ţe! Od včera mne totiţ vyhazujou z nájmu. 1.1.2010 uţ
musím dopryč! Bohuţel další Malostranské noviny.com vyšly také včera, takţe inzerát za vodu
nepodán. Díky předem! HoJ.K.!
5.10.2009
Po deseti letech jsem na Rasovně odpověděl na nejčastější dotazy:
1. Otázka : Co říkám úţasným stavebním změnám a pokroku v rekonstrukci Rasovny?
Odpověď: Je to ohromující i pro mě, člověka z oboru, co se dám stihnout udělat za pouhých
31 let.
2. Otázka : Jestli jsem se někdy chtěl stát Rasem?
Odpověď: To je těţký dotaz. Jiţ od mládí jsem třeba záviděl černochům jejich vyvinutá
přirození, ale jak si vzpomínám, černochem jsem se nikdy být nechtěl.
3. Otázka: dotaz od Jeffa: Zda stále platí mé pozvání na bezplatný zájezd do Brazílie na
oslavu mých stých narozenin?
Odpověď: Ano, pozvání pro vás všechny stále platí. Závazné přihlášky hlaste v Hanky
v Café Umprum. Odlétáme v 19:30 hod., 18.prosince 2050.
Dotaz pokračuje: Zda nemám fotky těch krásných mulatek, co s námi protančí noc na
Sambodromu?
Odpověď: Jo, tak ty se ještě nenarodily, ty se začnou rodit tak za dvacet let.

4. Otázka: Jak se těším na připravené menu?
Odpověď: Ten, kdo zde zaţil gastronomickou spartakiádu – hromadné opékání karbanátků
na postelových drátěnkách;
ten, kdo spal na stole s nedopečenými nutriemi v hejnech much, kterým bylo jedno, kdo je
konzument a kdo potrava;
ten, co byl málem hospitalizován po gastronomické rosolové soutěţi – si přeje jen jedno:
jen ţádné speciality.!!!
5. Otázka: Jestli nelituji, ţe jsem se zúčastnil tak málo Rasroků?
Odpověď: Na tento dotaz bych odpověděl mírně upravenou čínskou básní:
Rasovna v měsíčním svitu, Rasrok v těţké pohodě.
Kdybych tam nebyl, neměl bych klidu, bolestně bych touţil!
Dokud jsem tam nebyl, nezbavil jsem se bolesti z tuţby.
Šel jsem tam a zase se vrátil…Nebylo na tom nic zvláštního:
Rasovna v měsíčním svitu, Rasrok v těţké pohodě.
7.10.2009
Hoj všichni!
Ani nám nedošl, ţe je to právě 30 let od Války na Faře na Den Armády 5.10.1979!!! Ale ty Jardovy
řeči jsou furt bonbonosní, ţe! UHRAS naposledy výzva!!! A opět Ekumena. HOJ TURAS!
Památník národního písemnictví v Praze a Eugen a Zuzana Brikciusovi si Vás dovolují pozvat na
setkání Kulturní ekumena aneb Nás Edgar Allan Poe
Setkání k 200. výrocí narození Edgara Allana Poea se koná 12.10.2009 v 18 hod. v sále Bozeny
Nemcové v Památníku národního písemnictví na Strahove
Vystupují: Miroslav Macek - prekladatel, básník a politik
Josef Mlejnek - prekladatel, básník a politik
Svatopluk Karásek - duchovní, básník a politik
Martin Duschek - bohemista
Jan Vodnanský - básník a zpevák
a dalsí hosté
Hudební spolupráce: JAZZ DUEL (Felix Borecký - klávesy, Alexej Bondarev - altsaxofon)
Na záver vecera zve Klásterní pivovar Strahov na ochutnávku svého piva
8.10.2009
Váţení!
Podzim jiţ řádně klepe na dveře.... kaţdý víkend ( 24.10 Hrusice) i den v týdnu témeř vyuţit,
...avšak o pondělcích !!!! STÁŘÍ MÍT BUDE ZELENOU !!
TANEČNÍ pro starší a pokročilé dává do kupy Jirka Wencl, hybná páka i duše (a sponzor)
Muzikantů z Kampy ( 5 let hraní a zpívání vţdy ve čtvrtek večer!!!)
P.S: Na Pivoklát je jiţ cca 30 zájemců z toho 9 muzikantů!!!
HOJ TURAS!
______________________ Původní zpráva: ________________________
> TANEČNÍ - v hrubých rysech asi takto :
MÍSTO KONÁNÍ - Kavárna Čas( roh Míšeňské a Luţic. semináře)
KDY
- kaţdé druhé pondělí od 19.30
do 22 hodin od konce října do poloviny
listopadu a potom zase od
poloviny ledna do konce března,případně
podle zájmu ještě chvilku v
dubnu
OBLEČENÍ
- pouze společenské
PROSTŘEDÍ
- nekuřácké , přátelské

TANEČNÍ MISTR - mistr LÁJOŠ
ASISTENTKA
- je uţ vybraná,ale ještě to neví
a neví to ani mistr L.
HUDBA
ÚROVEŇ
TANEČNÍCI
REKLAMACE
POZNÁMKA

- Béda Novák - klávesy
- nevyzkoušená,premiérová
- páry i jednotlivci
- se nepřipouštějí
- pánové

CO ZA TO

- něco málo to asi bude

vysprchovaní,decentně navoněni
stát,bude to ale velice milosrdné
PROSÍM - co nejdříve - zájemci - ozvěte se mi - je dosti velký zájem - kapacita omezená - mail
nebo telefon 777 888 600 J.W.
15.10.2009
Váţení!.
Budete-li v Praze v sobotu, přijďte (ale velmi brzy) si poslechnout, odpočinout i nabít se na
podzimní zimní čas! Pokud ovšem nepřijdete jiţ dopoledne na Borisův Kurz - Seminář na Prahu 3
( viz www.epam.eu). Večer bude dost plno-ni jablko nepropadne! HOJ!
16.10.2009
Váţení!
Někteří jedou na Přechod - kratší trasu, snad z Černého Dolu a nahoru ( s noclehem na Lyţařské
boudě ) aţ v pátek po ránu ( jak staří tak mladí - hlašte se Habovi 603 804080 nebo JiKuč- NOVÉ
ČÍSLO!!!: 605216143).
Mladší jedou, tedy jdou, po původní dlouhé ev zkrácené trase - dle počasí a mnoţství sněhu, říkal
JaraSvátek.
Takţe ve čtvrtek v 19:30 moţno navštívit koncert L.Holzera Na Prádle a později pak Muzikanty v
Bílé Kuţelce-La Habaně, ţe! Pozor! Personál byl ţalován některými účastníky z minulého čtvrtka,
ţe vůbec nekončil, nevyhazoval a neprudil! Snad se to nebude opakovat. HOJ!
STROM ŠAMANŮ
Koncert Dr. Lubomíra Holzera
Zpěv, koncovka, fujara, brumle, ústní harfa,
bubny, didgeridoo, tibetské mísy, cistra
Kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle
PRAHA 1 - MALÁ STRANA, ŘÍČNÍ ULICE 6

Vstupné přiměřené

čtvrtek 29. října 2009 19:30
Hudba otevře a rozezvučí vaše srdce…
vydáme se na cestu hudby kolem světa a
proti času – Morava – Tibet – Sibiř –
Austrálie – Amerika – Kampa na prahu…
Písně, melodie a rytmy pro vnímání sebe,
přírody a Univerza - splynutí a návratu k
nim…
Kostel podlahově vytápěn

