
E L E M E N T U R A 
ročník 30                                                  číslo 229 
      Českomoravského SK TURAS Praha – Brno 

 
…ne zcela základní, jen tak mezi… 
 
středa 25.II. 18:00   Vernisáţ výstavy soch Zdenka Hůly Elementy 
                  (Přítel Jiţní Ameriky P.Ţurav zve do Peronovy Galerie)                       .                 … 
basket není, bazen v Tyršáku ano. Vítězný Únor (61). ….slavit asi nebudem ani U Blbejch (20:00 
stůl)  ….poblíţ má Katalin krásných 26 asi ! Zve si, ţe! 
 
čtvrtek 26.II. Cca od 16:20 hledání „Prahu“……a snad i místa pro menhir na Kampě! Střed Světa 
se přeci jen blíţí! 
 
19:00 Koncert Luboše Holzera v Kostele Na Prádle…. nástroje a rytmy nejen šamanů ze všech 
světadílů! Termíny – přihlášky do kurzů bubnů v létě rasdávány budou!  
 
(Opakovaně připomínáme vynikající akustiku jednoho z nej-starších kostelů Prahy umocňující 
muzikotherapeutický efekt nejen pro vnímavé jedince…. tedy i pro zcela nekulturní balvany, jimiţ 
se ţel mnozí stáváme díky pohodlnosti, lenosti…Trošku rasčilující skutečnost, ţe po dvou letech 
nabízení nevšedních hudebních produkcí v tomto místě jen velmi malé procento zvedlo perel od 
telek by polepšilo si svůj rashled ve skomírajícím Relax Arte Sanatoriu!  
     Tak teď třeba nechoďte aţ příště …… na country v lese (taky chrám) aţ zakousne se „Vymrzlý 
klíště“! (7. – 10. května?) 
…. a kdo pak ten den bude chtít i později (20-24:00) něco od muziky zaţít, poslechne si pod okny 
Kavárny Čas ve Vysokém Domě – roh Míšeňské a Luţ. semináře (přesně naproti Peronovi). Snad 
se vejdem. Bude totiţ narváno – MuziKamti slaví 5 let hracích a zpívacích čtvrtků.! Další, pro 
psychičku elementární, rarita!  
 
   O víkendu 27.2. – 1.3. Bubny a běţky na Rasovně nebudou, lidi odpadli…. 
   Ve středu 4.3. UMPRUM Cafe . 
 
    Zato na 32. PŘECHOD KRKONOŠ (první byl l974, pak od l979) se hlaste brzy - sepisuje 
Miládka Rezková mladší (i starší) 724226625, rezkova@rudolfinum.org, ţe!  Kdo a kdy, quli jídlu a 
BUSu zpět!!! Noclehy: 15 – 20 lidí. Čtvrtek 12.3. Novopacká b. 450Kč polopenze, pátek 13.3. 
Výrovka 580 Kč polop. 25 – 30 lidí . Event. spac. na zemi moţné. Někteří jedou ve čtvrtek od rána, 
Helenka Urb, Mána Špač???? 
 
     Na KONFERENCI KAMPA v pátek 20.3. přijdte včas, jinak si dobře nesednete. Chystá se plno 
lidí z mnoha spolků!!! Na Pouť v sobotu se vejdete, ţe! 
      Na 30. TURAS BÁLe v pátek 17. dubna, také v Michnáči – Tyršáku nemohou hrát ani Jekylovy 
slipy ani Intimní ţivot. Jagabab zahájí a.. pak chcete blues? Jazz? Cubáncečicimbálce? Fota na 
výstavu v BarBaru se snad z těch Výhřezů slepí, ţe! 
 
     Jinak MEDICINA 1975 plánuje se sejít 16. května na Hrubé Skále. Pokud se přihlásí dost 
bývalých mediků. 
     Přesně týden před slavnostní  C. a K. KOSTÝMOVKOU(23.5.)  v Sudickém Dvoře u Boskovic! 
      Káča říkala, ţe Ohře teče dobře i v červenci!!! 
     TÁBOR TUDOR bude aţ 2 -16.srpna!  Týden po RASROKU! 
 
     JiKu st. pouţívá mobil JiKu ml. 605216143! Pošlete čísla, kdo ještě můţete. Díky! Bylo vše 
omylem úředně vygumováno! 
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Kdo chce Tůru a další info dostávati, hlásí se na turas@klikni.cţe!  
 
                             HOJ TURAS !!! 
 

13.4.2009 
Váţení! JARNÍ KŘIVOKLÁT !!! 
Tady máte vlaky a ubytování na pátek. Kaţdý si objednejte postel! Jinak berte vlastní spacák ! 
HoJ.K.! (Kompletůra následuje!) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
Díky, 
 . Já si myslím, ţe dorazíme tak ve 20:00, Vlak do Libomyšle přijede před a druhý po sedmé a jsou 
to 3,5 km.. Strava můţe být jednoduchá, ještě všem přepošlu Váš mail. a sami se budou i 
objednávat na postele.  Ještě brzy zavolám. Platit budeme hotově. Díky za pomoc a pochopení, 
těšíme se k vám. 
 Dr Jiří Kučera 605 21 61 43 
 
># Od: Freedom Freedom <Freedom.One@seznam.cz> 
># Předmět: Rezervace 24.4.2009 
># Datum: 12.2.2009 14:45:39 
># ---------------------------------------- 
># Dorý den pane Kučera, 
> zasílám vám slíbenou nabídku stravování a ubytování k Vaší akci 24. 4. 09 
># 
># Po našem předchozím rozhovoru jsme předběţně domluveni na tomto termínu a na 
># začátku asi kolem 18 - 19 hodiny. 
># Bude pro Vás rezervován oddělený salónek, případně pokud počesí dovolí budete 
># mít moţnost posezení i na zahrádce. 
># Ubytování je moţné takto: - 3x čtiřlůţkový apartmán, 1x třílůţkový, 1x dvoulůţkový 
 a společná noclehárna pro 14 osob (nutné svoje lůţkoviny). 
 Všechny apartmány mají svoje sociální zařízení, TV. U noclehárny je společná sprcha s WC. 
># Cena za osobu na apartmánu je 350,--/noc, na noclehárně 120,--/noc 
 
># Nabídka večerního menu: 
># 1.Katův šleh - vhodnější pro milovníky ostřejších jídel 
># 2.Kuřecí steak HAWAI (ananas, med, smetana) - něco pro dámy 
># 3.Panenka zapečená nivou se zeleným pepřem 
>#  jako příloha je vhodná kaţdá z obvyklých (hranolky, americké brambory, 
># bramboráčky, vařené brambory.....) 
># Byl bych vám zavázán kdybyjste se byly schopni shodnout na jednom druhu přílohy 
># (případně 2). 
># Cenová relace je u všech jídel podobná, cena i s přílohou a zeleninovou oblohou 
># se u těchto jídel pohybuje od 150,-- do 170,-- 
># Pokud budete potřebovat podrobný rozpis dejte prosím vědět.# 
># Snídaně by tedy byla moţná v ranních hodinách od 8 - 10hod. Sloţení snídaně 
># (káva,čaj, pečivo, máslo, marmeláda, paštika, párky nebo míchaná vajíčka). Cena 
># snídaně je 60,--/osoba. 
>#  Pokud budete mít jakýkoli dotaz kontaktujte mne na tento email nabo na tel. 736 635 443 
                                                      S pozdravem  Jan Dobeš ŠPEJCHAR ŢELKOVICE 
 
 
 
A vlaky taky: 
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odDatum   Odkud/Přestup/Kam       Příj.   Odj.    Pozn.   Spoje 
24.4.   Praha hl.n. Metro               17:41   !       R 1254 2. R (K) 
       Lochovice O     18:37   18:38           Os 7911 K 
       Libomyšl O      18:41   18:42   x 
 
Celkový čas 1 hod, vzdálenost 65 km, cena 95 Kč / 72 Kč (zákaznické jízdné) 
 
*       České dráhy, a.s.; nábřeţí L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; +420 972 211 111 
*       nejede od 6. do 21.IV. 
 
Datum   Odkud/Přestup/Kam       Příj.   Odj.    Pozn.   Spoje 
24.4.   Praha hl.n. Metro               18:11   ne!     R 764 NP R D kk 
       Zdice   18:59   19:10           Os 7944 
       Libomyšl O      19:15   >       x 
 
Celkový čas 1 hod 4 min, vzdálenost 57 km, cena 78 Kč / 59 Kč (zákaznické jízdné) 
 

13.4.2009 
Váţení! 
 Tady v hotelu Kratochvíl v Jincích se můţete objednávat na sobotu 25.4.  HoJ.K.! 
(Kompletura následuje!) 

 
> Předmět: Jince  -objednávka  noclehů 
> 
Dobrý večer, potvrzuji Vaši objednávku. . 
Jinak lůţko a noc 350,- Kč,   večeře dle jídelního 
lístku od 80,- Kč. Pokoje jsou 2x dvoulůţkový, 1x 
čtyřlůţkový, 8x třílůţkový.   Zdravím a přeji hezký 
večer        Poulovamarketa@seznam.cz       tel 
721081869 
 
>> Dobrý den! 
> Dovoluji si, po předběţ, telefon. jednání, zaslat 
objednávku na noclehy na sobotu 
> 25.dubna 2009 pro skupinu turistů z SK TURAS 
Praha-Brno. Jdeme ty dny vaším 
> krajem a se setměním přijdeme z Plešivce. 
Prosíme polopenzi, Bude nás cca 
> 25.Ještě upřesníme. Prosím o zaslání rozpisu 
pokojů s cenou a návrhu stravy. 
> Budeme pak večer déle sedět  a zpívat. s kytarou. 
Útrata bude dobrá. Lidi se 
> budou sami objednávat mailem nebo telef, 
vyhovuje-li tento způsob. Díky za pomoc 
> a pochopení. Těšíme se.    DrJiří Kučera Tel 605 
216143 
 

21.4.2009 
 
KOTAS VZKAZUJE: 
: Prijdte na CIRKUS TOTALITY v Praze 23. 4. - 3. 
5.!!! 
> 
> ---------------------------------------------------------------- 
> 
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> PO 20 LETECH SVOBODY JE TU OPET CIRKUS TOTALITY!!! 
> 
> 
> CIRKUS TOTALITY, vznikl z potreby důstojného pripomenutí 
> a oslavy 20. výrocí pádu ţelezné opony. 
> 
> Kulturní projekty Cirkusu totality jsou urceny nejen první 
> "svobodné generaci" narozené po listopadu 1989, ale i pametníkům 
> totalitního Ceskoslovenska. Cílem všech cástí není posuzovat 
> ciny druhých, ale dlouhodobe predkládat dostatek matriálů, 
> které umoţní barvitejší predstavu o komplikované minulosti a 
> její hlubší reflexi, které budou bránit unáhleným radikální 
> m soudům. 
> 
> Cirkus totality tvorí následující kulturní události: 
> 
> OSOBNI ANAMNEZA V roce 1989 mi bylo pet let...jako by se to 
> zastavilo o moji kůţi, autorský divadelní projekt, rezie Petra 
> Tejnorova 
> Roxy NoD 23. 4. (JIZ VYPRODANO!), 30. 4. a 1. 5. ve 20H  (30. 4.  > TAKE v 11H30!!!) 
> 
> KALENDARIUM TOTALITY, verejne pristupná venkovní expozice, 
> denne na námestí Republiky 
> 
> TRENAŢER TOTALITY, model k realizaci pripraveného výstavne- 
> záţitkového areálu, denne kavárna Roxy NoD 
> 
> VECNE CASY, publikace vycházející ve spolupráci s Knihovnou 
> Václava Havla v Edici Respekt, 28. 4. vychází s Respektem, 
> od kvetna také v prodeji u knihkupců 
> 
> PRIJDTE SI PRIPOMENOUT DOBU, KTEROU NECHCEME ZPET!!! 
> 
> vice info: www.cirkustotality.cz 
 

25.4.2009 
Váţení 
.....jasně ţe z Křivoklátu-Ţelkovic. Je tu neuvěřitelně kRASně! Neválejte se doma a přijeďte třeba 
odpol. Navigace mobily moţná! Smaragdové jezírko a západ slunce nad Brdy z Plešivce!! V 
Jincích je volno pro další muzikanty!!! 
 
PS: Evţen Brikcius nás zve zítras- v neděli v šest do Sardinské divadlo- Únos EB múzami. 
Sardinská vína - košt!!! ve vinotece dole na Bělehradské.,.vlevo-šikmo proti Excelsioru. PAK 
BUBNY NA kAMPĚ VE ŠKOLIČCE!!! HoJ. TURAS! 

 

27.4.2009 
Váţení! 
Mimo právě skončený čarovný 70 - tý Křivoklát s Plešivcem, počasím, ohněm, hospůdkami, 
celkem 17 - , v pátek 7- mi účastníky, milodary za 2600, lepšícím se Koppem a cvičícími vojsky 
GB, voní jarem i další dny! Hned v pondělí mantry na Prádle, pak kubánské Poppo, kytary u...... a 
Session U Hada.... Taky bude asi nejsilnější čtvrtek v roce. Čarodějnice malostr, Koncert L. 
Holzera Na Prádle a Beltaine na Šancích. Muzikan-ti z Kampy snad U Blbejch a pak u ohně a do 
toho p.farář J.Ţidlický šede ...!!! I Stezka trasy 14...V Pátek 1.5. po probrání večer koncert v Arše... 
V neděli 3.5. konec výstavy v Barbaru, zas bubny... středa Umprum...čtvrtek Vandr..HOJ! 

http://www.cirkustotality.cz/


SDRUŢENÍ  OBČANŮ A PŘÁTEL  MALÉ STRANY A HRADČAN  
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1  

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA -  OBVODNÍ  ŘEDITELSTVÍ  PRAHA 1  
SDRUŢENÍ  VÝTVARNÍKŮ KARLOVA MOSTU  

 
SVOLÁVAJÍ  

  NA VEČER 30 .  DUBNA 2009  
M A L O S T R A N S K É   Č A R O D Ě J N I C E  

SRAZ NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ  27  v  19 .00  HODIN 

košťa ta ,  kocoury ,  ţáby ,  ne topýry  a  j i nou  havěť  s  sebou  
!  osta tn í  neo rgan izovan í  p ř i jdou  s  lamp ióny  a  bu ř t íčky  !  

 
OKOLO 19.15  HOD VYRAZÍ  PRŮVOD  -  TRASA LAMPIÓNOVÉHO PRŮVODU 

S HUDBOU:  
Mostecká  Karlův most        Kampa  náplavka za Sovovými mlýny 

PROGRAM - PARK KAMPA  OD 17.00 -19.00 HLAVNĚ PRO DĚTI – SKÁKACÍ HRAD A 
DROBNÉ ATRAKCE : 

ČARODĚJNICKÝ SLET U PŘIPRAVENÉ HRANICE NA NÁPLAVCE CCA  20 .00  
HOD  

 pálení čarodějnic  rej přítomných neupálených čarodějnic  jedubab  

bosorek a jiných meger  opékání buřtíčků nápoje i drobná strava ke koupi na místě  

děkujeme 
FIRMĚ VOJANOVY SADY s.r.o.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELTAINE NA ŠANCÍCH 
30. 4. – 1. 5. 2009 

Beltaine – keltský svátek příchodu léta v Praze, na keltském oppidu Šance – Závist, naproti 
Zbraslavi! 

 
čtvrtek  30. dubna 

 
14:00  …      Keltské oppidum Šance  (nad obcí Točná, bus 173,341,342) - odpolední  zahájení 

akce. Prohlídka místa, přípravy na večer – dřevo na oheň apod. …. Posléze přesun do Prahy na 
Malou Stranu… 

 
   19:00     Koncert  Lubomíra Holzera 

NOC  ŠAMANů 
Kostel sv. Jana Křtitele na Prádle 

PRAHA 1 - MALÁ STRANA, ŘÍČNÍ ULICE 6 
(po koncertě přesun auty na Šance) 

 
    22:00   …   od noci do rána… 1. 5. 2009 

Beltaine na Šancích 



 
..ohně na keltském oppidu za zvuků bubnů, píšťal a zpěvu - posvátná, čarovná, šamanská noc 

plná tanců.. 
 

Beltaine, Valpruţina noc, Čarodějnice - je to čas oslavy příchodu léta a nového ţivota ve všech 
jeho formách, čas, kdy jsou bohyně a bůh spojeni v posvátném manţelství a jejich vztah je 
završen mystickým aktem, který symbolicky přináší plodnost na celý svět, člověka, zvířata a 

úrodu…. 
 

(Bude se spát v lese u ohně. Spacáky, karimatky a občerstvení s sebou !!!) 
 

Pořádá a info poskytne Lubomír Holzer 603 212 337 !!! 
 


