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 Pour Felicitůra uţ byla kdysi, ţe! Ale stejně všem vše nej v roce 2009!!!  
A po Silvestrasech různých je moţno se i v Novém Roce napojit - HOJně jamné počiny navštíviti! 
 Jiţ v neděli 4.ledna od 14:00    je specielní prohlídka Sv.Víta na Hradě -     -   pořádá Porta 
Praga……Navazuje novoroční prohlídka několika pivnic  a   .  hospůdek  s Pepíčkem Čečilem. Jiní 
pak mohou navštívit  … 
 V 17:00 Kostel Na Prádle  - Varhanní koncert - Prof.Rabas 
 
Ve středu po basketu a  bazenu 7. ledna Umprummuzeumcafe - hrají SKN (Starý, Krasný, 
Nadaný)! Navíc se připojí kdejaké narasky, ţe! 
Ve čtvrtek 8.1.  hraje kapela Lili Marlene v Lucerna baru – Music Clubu! 
 
V sobotu před úplňkem se pánové u ohně ohřejí a připraví si dalších 30 let! 
10. ledna nastane Čas Pravdy, ţe!  
 
O středách dalších se rashodne také, uvaţuje se opět i o ping pongu!!! 
V sobotu 17.1. v 10:00 prohlídka Karlova Mostu - od sochy Karla IV. 
V neděli  18.1 .bubnování s L.Holzerem 19-21:00 v KC Kampa, Muzikoterapie v pondělí 19.l. 
v 18:30 – 20:00 tamté, ţe! 
 
Čtvr – ne 22.-25.1. KRUŠNÝ BĚŢKY s Alanem!!! 
 
Pá- ne 6-8. února moţné Jizerky nebo Šumava (Vysočina?), kdo se ujme? 
Sobota 14.února Malostranský Masopust! 
Čtvr – ne 12.-15. března PŘECHOD KRKONOŠ ( 35 let od toho prvního!) 
 
Další jiţ opakovaně sděleno - např rassáhlá akce KAMPA STŘED SVĚTA si ţádá naší podpory –  
pá –so 20.– 21. března - přepošlete kamarádům resp přívětivým institucím přílohu mailem. 
Nápadům se meze zatím nekladou! 
 
A kdo chce Tůru i další info dostávati nechť se hlásí na turas@klikni.cz!!!  
 
                                      HOJ TURAS!!! 

POZVÁNKA - PROHLÁŠENÍ - VÝZVA - OZNÁMENÍ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:turas@klikni.cz


Haló lidi !  Pozor dejte ! 
Víte, že 

K A M P A 
je 

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“, pod Ţiţi a pod Petřínem a 
to mnohem dříve neţ 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 vţdy znovu a znovu!!!  
 
Pro oslavení a zviditelnění 
jedinečnosti Kampy  
bude uspořádána: 

SLAVNOST  a  KONFERENCE 
POUŤ  a  HAPPENING 

 
v pátek večer 20. a v sobotu 

21. března 2009, 
celý  PRVNÍ  JARNÍ  DEN ! 

 
Osloveni a přizváni budou všichni z Kampy a přilehlého i vzdáleného okolí, kteří mohou a chtějí 
k danému tematu něco sdělit, předvést, předat..… někteří jiţ účast přislíbili a aktivně pomáhají 
s přípravami: 
 
....Sdruţení Občanů a Přátel Malé Strany a Hradčan, ČOS – Sokol (poskytuje prostory), Klub Za 
Starou Prahu, Muzeum Karlova Mostu, Výtvarníci Karlova Mostu, Kostel Na Prádle, Divadlo Na 
Prádle, Oaza, Malostranská Beseda, Baráčníci, Zlatá Praha, Paleta  vlasti, Societas 
contraalkoholica doctoris Řimsae, také ale Maltézští rytíři, Památník národního písemnictví, 
Gymnazium Jana Kepplera, Gynmazium Jana Nerudy a SŠ Grafická z Hellichovy ulice, 
Malostranské Gymnazium Jozefská, Konzervatoř Jana Deyla a další  školy i vysoké (DAMU, 
FAMU, HAMU), školky, senioři, ambasády, další organisace a firmy, muzea (Hudby), banky (KB, 
ČS), Dopravní podnik, Povodí Vltavy, Paroplavební spol., Skaut, sportovní kluby (TAK, Nohyb, 
Cyklo, Vodáci), Policie, Vojanovy sady, galerie, Jazz kluby, Popo Cafe Petl, Rubín, Újezd, Malý 
Glen, Saská, Zlatý Had, BarBar, Šatlava, Dobrá trafika a kavárna a další kavárny a restaurace 
v okolí a veškerá media!..dále Praha l (pan starosta přebírá nad akcí záštitu!), Magistrát, 
Parlament, Senát…ale také Instituce a školy i Spolky a Sdruţení Starého a Nového Města, 
Smíchova, Ţiţkova, Dejvic, Proseka i některých vzdálenějších obcí a měst -Vídně, Brna, Máslovic, 
Únětic, Knovíze, Hrusic ale i Znojma a Velké nad Veličkou… 
   Potěšeni výzvou jsou významní badatelé, památkáři, historici, kunsthistorici, archeologové, 
astrologové, esoterici, matematici, architekti, výtvarníci, malíři, fotografové, spisovatelé, básníci, 
skladatelé, herci, zpěváci, hudebníci (kapely a sbory), lékaři ... 
 
Předběţný program: 

- 20.III. v pátek  17 - 20:00  
   Konference v Michnově Paláci (Tyršův Dům) 
Příspěvky a sdělení známých osobností, společností a institucí,  . . .                . dále „Společenský 
večer“- občerstvení, hudba, tanec 
     -   21.III. v sobotu dopoledne: 
 Vycházky - Kampa a okolí s památkáři i esoteriky a Poznávací hry se skauty pro mládeţ po celé 
Malé Straně 



po poledni : 
 Koncert - Otevření Kampy od Mostu, průvod,  “Divadelní pouť„ a hry pro děti v parku a v Sokole 
(šapitó?),   hudební,  divadelní i výtvarná vystoupení, výstavy, akční  zdravice jednotlivců, spolků a 
obcí, … 
…. ale i plavby po Čertovce a Vltavě…. 
 (Kaţdý měsíc jiţ probíhají vycházky po Kampě, Karlově Mostě, Malou Stranou , Petřínem, které 
nám přibliţují dosud neznámé z pre i historie i působení energie míst.  Odborníci se snaţí 
podchytit podstatu, proč to takto všechno je, obnaţit genia locí.  Souhrn poznatků přednesen bude 
pak znalci na Konferenci.) 
 
 Těšíme se na vás všechny, kteří vystoupíte i přijdete se podívat… Nápady, přihlášky odborných 
příspěvků, hudebních a divadelních vystoupení ale i moţnosti sponzorské… volejte, pište, mailujte 
… 
co nejdříve !!!... 
(Do konce ledna 2009! - Dokončí se přesný program by byl v sobotu 14. února na Malostranský 
Masopust k dispozici!!!)  
 
… přípravnému výboru: 
Komunitní Centrum KAMPA - 
118 00 Praha l – Malá Strana, U Sovových Mlýnů 3  
Alena Kopecka@seznam.cz, 776 313 374,  
Barbara Kopecká barbark@seznam.cz, 777313374 
Kavárna Mlýnská  - Martin Kotas@tynska.cz, 608444490, Sdruţení občanů……SOPMSH –  
Kateřina Šiková K.sikova@volny.cz, 728534329,  
Muzikanti z Kampy - Jiri.Wencl@seznam.cz, 777888600, 
SK TURAS  - Jiří Kučera jirkucka@centrum.cz, 604238440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.2009 
Zpráva od Petra Koppa: Ahoj, 
dík za pěkný víkend. Právě jsem poslal nějaké fotky JaVor(u), snad to dá na 
web T14. Zatím by moţná nebylo od věci podívat se na tohle, především na 
stránky 2, 3, 4 : 
 
http://www.trasa.ctrnactka.net/2008/f080810/index.htm 
 
Moţná jste si všimli, ţe jsem s Váma neodjel vlakem. Dorazil jsem na nádraţí 
ve 13.11 a eště jsem slyšel, jak vlak houká a dlouze píská. Tak jsem se 
vrátil, naštěstí tam byl eště Filipos. 
pk 
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