
S V Ě T U R A 
ročník 30                                                                                                     číslo 227 
                   Českomoravského SK TURAS Praha – Brno 
  
       (Dnes souhrn toho, co se chystá, čemu a čím si vzá, jemně pomŧ, ţeme, na co se těšíme, co s námi mává 
více či méně, však nikoho z nás nemine! By-chom si i na stará koulena tu zelenou a starej dobrej TURAS vŧbec 
zaslou-ţili zas i s těma dalšíma, na naší „větvi“ posedávajícíma generasema !!!) 
 
  Co dal SvětuRAS a TURAS za svejch třicet let jsme uţ dlouho nepředvedli, nezapěli a nevystavili - dříve vţdy na 
Bále (opakovaně v Malostr. Besedě a třeba v Beethovenu).  
  Odpradávna SvětŧRáj a Střed i Střet je jak zjištěno  Kampa. A vocať taky dost podepsaní jsme! Tak, ţe hrát si a 
slavit jdem s Kampou od jaras! A pak ještě trochu od Bála aţ do mája! HOJ !!! 
 
       …a po nenápadné pauzičce se s novou vervou do příprav vrháme! Zvláště ti, co nabuzeni lednovými radostmi 
- Helfenburkem, Krušnejma, hospŧdkou (s nápisem U BLBEJCH a celou ostře zelenou), bubny a koncer-ty! 
V neposlední řadě  první středou v Umprum Muzeum Cafe!  
       Bude zas 4. 2.! Přijde Katalin vypilovat SLOVINSKO na červen (cca 7-13.) a Hába s Filiposem promítat 
horstva jiná, inspirující…!!! Také by bylo moţno vyhlásit Ráj Vodnářŧ - v těchto dnech slaví M.Kubát, L.Šťastný, 
J.Winkler…, však zda se dostaví…? 
       Ještě před tím bude v úterý 3.2. v 18:00 vernisáţ obrazŧ a kraseb (z let l975 – 2008) Jaroslava ŠUSTY 
staršího v Galerii Lapidárium v Rámové ulici na Starém Městě (mezi Dlouhou a Haštalskou)! 
        Příští týden jiţ bude nutná i porada o našem vystoupení na  Happe -Konferenci Kampa. Pátek 20. III. večer 
v Michnáči-Tyršáku. SVĚTURAS vyjeví některé rasouvislosti, bez kterých by středu nebylo, ţe! (JaRyb? NiKo? 
Ludva? JiKu?....) Kdo chce, ten mŧ, ţe! Ostatní blízké spolky a osobnosti se jiţ připravují, těšte se! 
       Také fotografové se sejdou v BarBaru quli výstavě fot (Vernisáţ 17.4. v den Bálu, který se rychle blíţí!) Musí 
se vybírat dýl dopředu VÝHŘEZY FOT, coţ  nebude snadné. Zvláště, kdyţ se pak neví, kdo co fotil a jestli se to jiţ 
událo nebo zda se zdá, ţe to teprve bude. 
    Ve čtv 26. února bude opět koncert Lub.Holzera v kostele Na Prádle, kdo to nezaţil, nebude litovat. Pak víkend 
Bubny a běţky na Rasovně.(JiKu) 
    Bude dobré vypilovat i PŘECHOD KRKONOŠ 12.-15.III. Chystá se plno lidí a do hor se vejde jen určitý počet. 
Kdo sepíše? Zásoby objedná JiK. 
 
       Týden na to ukáţe se SVĚTA coby STŘED KAMPA(20, 21. III.). Kam- paň na toto jiţ běţí - pro aktivní 
účastníky finišuje. (Dle Kotase bude tato akce jiţ navţdy pohyblivým svátkem - vţdy po Přechodu Krkonoš !!!)       . 
. .       Program předběţný, tištěný, bude na Masopustu Malostranském v sobotu 14. únorasa rasdáván.  
        Den před tímto přepestrým hýřením, v pátek třináctého jsme zváni Marketou Tannerovou na Krysy na Lávku!!!  
        Navíc se v těchto dnech rastrhl pytel s vycházkami po Hradčanech a Malé Straně, které vybíráme z programu 
přívětivé agentury Porta Praga spolupracující s jemným Klubem za Starou Prahu. Stíhat se vše nedá tak 
povypíchnem jen: 7.II. Pivovary a hospody, 8.II.kostel na Praseku, 14.II. Sochy K.Mostu (v době Masopustu, který 
také skončí na Kampě), 17.II. ve věţi Malostranské dole - Co dali Češi světu!? 21.II.Vodní Mlýny na Kampě, 22.II. 
nejst.část katedr. Sv.Víta…. 
        Také některý čtvrtek kvečeru pŧjdeme a konečně najdeme ten slavný „práh“…!!!  K němu pak bude špacír i 
v sobotu 21.III. kolem poledne, před otevřením „brány“ na Kampu. 
        Aby se taky vyvětras zbylé závity dalo vobyčejnou chŧzi v lese chystají Jiříci JARNÍ KŘIVOKLÁT 24.-26. 
dubna. Pátek se spí kus nad Zdicemi, rasp. Libomyšlí, na jemném Ranči Ţelkovice! Šli jsme přes něj při slavném 
Cvičení „Raestaurace Monarchie aneb VIRIBUS UNITIS“ před pár lety, tedy zimami v lednu…a pak přes lesy do 
Voznice… ještě se někteří klepou radostí! Na sobotu hledejte v okruhu 15 km? 
  
  Rasloučení s Infanterií  v sobotu 23. května 1909 proběhne ve slavnostních uniformách (i robách civilních) na 
Sudickém Dvoře u města Boskowitz. Park, altány, rybníky, střelnice, koně, bryčky, výtečná kuchyně, vína, cimbály. 
Noclehy i v cenách mírných v zákopech. V jednání po 15 ti letech štábní vagon schnellzugu speciál….. 
 

 A kdo chce Tŧry a další info dostávati, nechť se hlásí na turas@klikni.cz ! 

                            HOJ TURAS !!! 
          
6.2.2009    
FOTKY Z HIMALÁJÍ 
Dovolujeme si pozvat zájemce o povídání a fotky z putování po Himalájích na středu, 18.02.2009 ve 20.30 do Café 
v Uměleckoprŧmyslovém muzeu. Povídat a promítat budou Hábovi o Annapúrně a Filipos o Ladaku  
 
Těšíme se na vás ! 

mailto:turas@klikni.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2.2009 

MALoSTrANSKé 
MASoPuSTNí VeSELí 

A 
PRŮVOD MASEK 

 
V SOBOTU 14.ÚNORA 2009 

SRAZ MEZI 13.00 - 13.30 HODIN 

před hostincem U ČERNÉHO VOLA (Loretánské náměstí 1 - Hradčany) 
starosta MČ Praha 1 Ing. PETR HEJMA vydá souhlas 

k zahájení prŧvodu masek, budou-li se tyto chovat mravně 
aklimatizační zastávky při sestupu prŧvodu: 

 
U DVOU SLUNCŦ  Nerudova 47 

KRČMA U BRABANTA  Thunovská 15 
PIVNICE U HROCHA  Thunovská 10 

 MALOSTRANSKÁ CAFFETERIA  Malostranské nám.9 
 JO'S Bar & GARÁŢ  Malostranské nám.7 

kavárna STARBUCKS  Malostranské nám.28 
BOTEGA-MANDL  Jiřího Červeného 

prŧvod masek a veselici doprovázíPRAŢSKÝ POUŤOVÝ ORCHESTR 
-------------------------------------------------------------------------------- 

KAMPA U KARLOVA MOSTU 
veselice s rejem masek asi od 15.30 do 18.30 

Kampa od 11.00 - 18.00stánky s prodejemod koblih,grogu,medovinu, svařák, přes guláš, 
perníčky po jitrnicea pečené prase, domácí sýry, trdlo Záchranná  stanice dravých ptákŧ a sov k 
vidění pod Karlovým mostem                                        Program Kampa od 13.00 - 18.30 budou 

hrát:DÍVČÍ ŠRAML 
HOGO FOGO 

ROMANO TRAJO 



ROCK´N´ROLL GANG 
Děkujeme za výraznou pomoc při realizaci: 

a 
VOJANOVY SADY s.r.o. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
KDO MÁ CHUŤ POBÝT, POPOJÍT, POPÍT A POBAVIT SE V MASCE A NEMÁ VLASTNÍ, 

NECHŤ SE OBRATEM OZVE !!!! 
TĚŠÍME SE !!!!! 

Sdruţení občanŧ a přátel 
Malé Strany a Hradčan 

/Ars Pragensis /Obecní galerie Beseda/Obecní noviny/ 
Malostranské nám. 27 

118 00 Praha 1 
tel-fax 25753 2093 

Ičo 00409278 
www.sopmsh.estranky.cz 

 

12.2.2009 
Váţené dámy, váţení pánové, váţení masoţravci, 
dovolujeme si Vás pozvat na slavné provedení předpostních pašíkijí podle 
Jakuba. 
Plnit břich mŧţeme společně tuto neděli 15.2. jiţ od 12 hodin po celé 
odpoledne aţ v tmavý večer. 
Nevařte, neuklízejte, nesportujte! 
Po mastné dráze budeme něţně obíhat pod pečlivým dohledem Kpt. Eglebiha. 
 
Vaše Mlýnská kavárna na Kampe 
 
Kot 
 

S   T   R  O  M      Š   A  M  A  N  Ů 

 

 
Koncert 

Dr. Lubomíra Holzera 
Koncovka, fujara, bubny, zpěv, didgeridoo, tibetské mísy, cistra 

http://www.sopmsh.estranky.cz/


 
Kostel  sv. Jana Křtitele  Na Prádle 

 
PRAHA 1 - MALÁ STRANA, ŘÍČNÍ ULICE 6 

 
čtvrtek  26. února 2009   19:00 

 
…Hudba  otevře a rozezvučí vaše srdce… Vydáme se na cestu kolem Země - Světa a proti 
času – Morava – Tibet – Sibiř – Austrálie – Amerika – Kampa…. Zde u „Prahu“ zazní písně, 
melodie a rytmy  přírody, Universa….. 
 
Vstupné přiměřené                                     Kostel podlahově vytápěn 
  


