
K U L T U R A 
ročník 30                                                                       číslo 231 

výběr pro SK TURAS Praha-Brno 
 
     Ajarouţjetu, jaremvoníperelkoní……a jiné písně nás čekají! 
 
     Kampy jsme se nabaţili dosyta v pátek i v sobotu. Kdo byl byl, kdo ne-mohl, nenasál si a 
nedobil baterky, přečte si i koukne na fota - budou všude. Ve středu U Blbejch, ve čtvrtek v Čase!  
Zatím na stránkách www.sopmsh, www.ceskenoviny.cz, na  www.kampastredsveta.cz se 
postupně sejdou růz-ná hodnocení, všechny odborné příspěvky i sbírka starých fot Kampy, Malé 
Strany atd, ţe! Taky se zjistí kdo zařídil to počasí!? Dneska by to byl průs... 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Co nám přáteli nabízeno mimo sporty a zpěvy: 
 
pond  23.3. 18:00 Kulturní ekumena v Památníku písemnictví – E. Brikcius „Pan Eisner má třídu 
rád“ 120 let nar. Pavla Eisnera. (vína Čejkovice, jazz) 
 
sob  28.3. Máslovická šlápota, stloukání másla (www.maslovice.cz) 
 
Classsic goes jazz – Trio Pavly Schonové - večer v Holešovickém klubu. La Fabrika, Komunardů 
30, Praha 7! (Ve středu hraje i v Redutě!) 
Boris Tichanovský - Trans. rytmy (bubny, píšťaly, gong) 20:00 Kostel J.Křtitele Na Prádle Praha l, 
Malá Strana, Říční 6 
neděle 28.3. od 14:00  Vynášení Morany (od Klárova na Karlův most), pořádají  přátelé Muzikantů 
z Kampy 
sobota 18. dubna   30. TURAS Bál v Michnově paláci (Jagabab, Cadillac) od 18:00 vernisáţ fot , 
ţe pánové. (Zuzka Štěpánková-Sapíková se  . . mailem neozvala, máte někdo na ní spojení, 
(třeba Ivan Paţout nebo. Pohádkář  z tr.14?) kvůli Tufilmurasu Mirka Štěpánka? 
pondělí 20.dubna snad SKN v Carpe Diem v Jičínské…??? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------                      
24.-26.dubna JARNÍ KŘIVOKLÁT- Jiříci maj v pátek Statek Ţelkovice- nad Zdicemi, v sobotu přes 
Neumětely na Plešivec a spaní v Jincích (hotel. Kratochvíl), v neděli cokoli…. Vandr bude a  
Kostýmy shánějte jak jiţ uvedeno!  
 

Kdo Tůru chce, napíše na turas@klikni.cz, ţe! HOJ TURAS!!! 
 
Další doplňky KULTURY na tyto dny (i fyzkulturní):  
 
Víkend v Mikulově (Libor Lipa) 28.-29. 3. 
Zbraslav - v zámku Japonské krajiny, v sobotu 28.3. vernisáţ,  
Praha 1 zve 28.3. v sobotu na Slavnosti Rudolfa II. 
Porta Praga posílá své vycházky na duben 
Had láká na své bluessy - bude zas session v pondělí 30.3. 
Komorní kino Kampa (v KC, U Sovových mlýnů) od dubna zas! 
1. dubna v 19:00 bude  Koncert pro TAK- 45.let!!!  V Městské knihovně (lístky ZuVl) IVAN HLAS 
TRIO! (..a pak Umprum,ţe) 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Dnes po basketu a bazenu U Blbejch-výběr fot na Výhřezy! 
------------------------------------------------------------------------------------ 
      A ve středu na Apríla  l. 4. opět Umprum - zde sejdou se zá-jemci o Křivoklát Jarní , Bál (bude-
li dosti hostů ohlášeno, můţe se vzít ještě taneční prastor v patře) i … 
   Vandr - Minitaţení  „Vymrzlý klíště“    čtvr- ne 7. - 10.5…. vzhledem k mnoţství sněhu se horské 
lokality - Krušný, Pošumaví, Český les, Jeseníky i Brdy? nechají k výběru aţ na Podzimní čas - 
kolem 28. září budou také 3 dny, ţe!  

http://www.sopmsh/
http://www.ceskenoviny.cz/
http://www.kampastredsveta.cz/
http://www.maslovice.cz/
mailto:turas@klikni.cz


Ve hře jest Skryjsko, Třešťsko - Česká Kanada, ev PodNovohrad-sko, také moţné Ralsko, 
PodOrlicko ale i Bílé Karpaty aţ nad Velkou nad Veličkou. (Pan Nikotin ţádá: Dyţ na dýl tak i dál, 
ţe!) 
 
     V sobotu 23. května uvaţováno na KOSTÝMOVKU - C.K. INFANTERII o spec. trainu, však 
cena je veliká. Lepší bude velký bus (2x 250 km, 55 míst, 15 tis). Od soboty dopol do neděle poo. 
!!Auta se nedoporučují!! Noclehy jsou i ve spacáku pro mládeţ, která by TOTO mohla s námi ještě 
naposledy? zaţít!? 
   Velkostatek – zámeček s perfektním ubytováním a kuchyní na samotě v parcích, sadech mezi 
rybníky, loďkami, střelnicí, altány, koňmi a kočáry. Niko a JaRyb jiţ řeči tvoří!  
Cimbálka ze Stráţnice zas!  
                                                                 HOJ TURAS !!! 
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!!Auta se nedoporučují!! Noclehy jsou i ve spacáku pro mládeţ, která by TOTO mohla s námi ještě 
naposledy? zaţít!? 

   Velkostatek – zámeček s perfektním ubytováním a kuchyní na samotě v parcích, sadech mezi 
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Cimbálka ze Stráţnice zas!  

                                                                 HOJ TURAS !!! 

Tůrasně 

    je třeba připomenout PŘECHOD  KRKONOŠ. Letos dojde zřejmě ke značným změnám. Hlásí 
se další a další mladší, starších méně a spíše na začátek. Moravaváhá. (Kiša ani neví, ţe zas je… 
ani, ţe za humny pak Uniformy a šavle, ţe!!!? ) Však dobře, ţe Přechod ujal se pěkně i tento jiţ 
třicátý druhý a těšme se, ţe péčí dalších generací lyţníků - přehodníků na leta vydrţí, ţe! Hoj! 
    Přihlášených jiţ přes 30 a na hřebenech napadaných taky přes 30 pras-anu! Jebezvětří a mírný 
mras (zatím), sníh ještě padá. V rasobotu slunce zastihne nás zdá se, …při fotu u Buffetu…Snad 
blíţící se jaras deště nepři-nese a do busu připraveného na neděli po jedné(42 míst) partička 
veselá a furt zdravá (i po Kladivu) levněji (7 tis Kč) vejde se! Auta nebrat !!! 
    Zato ČELOVKY, baterky a kytary, oděv slušný (klobouk, sukni), však i do mrasu a deště, brát. 
Novicové mapy, a zkušených cestou drţet se. Na Rasovnu na sobotu spacáky, někteří pouţijí i na 
Výrasovce v pátek třiná-ctého. Švába v ml, ţe pro Příhodu strýčka, kaţdý nechť v lekárničce 
hýčká!  
 
    Od čtvrtka od rána vyjíţdí první zkušená parta z Rokytnice na Lysou horu, přes Labskou…aţ na 
Novopackou pod Petrovku. Dá se přijet večer do Špindlu a pak kyvadlem, taxíkem na Špinlerovku. 
Po vrstevnici na západ pár km. Nebo pěšky přes Davidovky k Moravské a doprava kousí-ček. 
Většina mláde, ţe pak jede v pátek dopol. z Prahy a  přes Špindlerovku a Luční…( Miládka 
Rezková zajišťuje místenky do Špindlu 724226625 )! 
Kučeři -  605 216143 - pojedou v pátek ve 13:00 nebo ve 14:00 z Čer. Mostu (Špindl 15:55, rasp. 
16:45) a poslední zřejmě Kotas – 608444490 - ráno -v sobotu, rovnou k Buffetu !!! 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Na Konferenci Kampa v pátek 20.3. v Michnáči opravdoví zájemci hlašte jména s počty míst pro 
vaše přátele na jirkucka@centrum.cz co nejdřív a pak přijďte včas!!! Místenky-ţidle s lístečky se 
drţí jen do půl šesté! Bude dost plno i z jiných klubů a přátel přednášejících, nepřátel snad ne. 
 
  Tábor TUDOR (od 2.8. 14 dní) dává dohromady Jaras s Papikem a Kišou- viz zvláštní mail. 
Rasmyslete dobře a hlavně včas!!! jaké rashledy a zvyky od dětství vašim rastolestem chcete 
připravit. Cizí děti uţ jsou ve frontě na doplnění počtu! 
 
4.3.2009 
A váţení! 
Jelikoţ lidi uţ moc pilný nejsou a málo jich pro jiný něco chystá, je tu návrh od těch aktivnějších 
 na zaloţení Klubu Za Starej Dobrej Turas, kterej by dbal na tradice a zvyky a a občas pomohl 
uspořádat třeba Bál,Křivoklát,Přechody atd. Vlastně takovej sbor nápadníků, vejborů či co. A kdyţ 
by to vůbec nešlo, tak by se vytvořila TURASíň  slávy event přímo  TURMAUSOLEUM. Pokud to 
uţ nebudeme po té třicítce chtít vůbec zabalit. To se ostatně brzy uvidí. ZATÍM DO PORUČUJI 
JEŠTĚ TROCHU UŢÍT OMLAZOVACÍCH METOD! Relax Arte Sanatorium  nabízí Vandr-
Minitaţení na 8-10.května a třeba ty bubny a zpěvy. HoJ.K.!  
 

 Kampak jinam, kdyţ je to tady? 
     Váţení přítomní, 

mailto:jirkucka@centrum.cz


 dovolte abych i já vás všechny uvítal jménem pořádajících! Připadla mi nelehká však milá úloha 
jakéhosi úvodu do problematiky, stručného  souhrnu, radostného nastartování všeho i všech. 
Jsem praktický lékař, 23 let bydlící zde vedle …a denně šlapu přes Kampu a Karlův most…. 
     Ostatně odjakţiva mnozí chodíme přes Kampu a Malou Stranu, odjakţiva se tu scházíme 
s kamarády v hospodách, klubech i parcích, vznikáme ve skupinkách i spolkově, pořádáme bály a 
koncerty. Všichni navţdy ovlivněni a přitahováni. 
     Proto, kdyţ zas jednou (vloni po létě) pozorovali jsme Prahu z bájného Vyšehradu, stará místa 
nám milá, došlo nám, kde leţí náš střed světa, centrum našeho bytí. Jak na dlani měli jsme Malou 
Stranu pod Hradčany i Kampu, kde síla spojnice Vyšehrad - Ţiţi a linie Karlova mostu kříţí se a 
pulsujíce vytvářejí uzel. Tato nabitá oblast uznávána je mnohými coby střed nejen Malé Strany ale 
celé staré Prahy, České kotliny, Evropy a Světa vůbec. Jen pro zajímavost, jsme zde na jedné 
čtvrtině vzdálenosti Vyšehrad - Hradčany. 
      Tyto skutečnosti chtěli jsme happeningově zavzít do letošních oslav 30 ti let TURASu 
(Transkontinentální Unie Recesních Akciových Společností). Zaloţené  5. května l979 v hostinci U 
2 Srdců - pod Rasovým vrškem, pak leta scházející se v tajném sklepě v ulici Mostecké. 
     Mnohým spolkům a klubům z Kampy a Malé Strany líbila se odhalená pravda o Středu světa a 
rashodli jsme postupovat společně. Komunitní centrum Kampa, Mlýnská kavárna, Muzikanti 
z Kampy, TURAS i SOKOL a SOPMSH. Na podzim rasjeli jsme Kampaň! 
     A kdokoli se o tomto slavení dozvěděl, radostně oţil. Ať jiţ zde přítomní přednášející, jejich 
přátelé, členové jejich společností, přátelé z našich spřátelených klubů a vůbec celý svět našich 
spolků a společností na Malé Straně vzniklých a zde se scházejících. Lidi staří i mladí, kteří leta 
přitahováni jsou nejen na Petřín a do parku (Hned vedle) a Mlýnské kavárny…. 
     Postupně však zjišťovány další souvislosti, opravdu celosvětové. První jarní den je významný 
svátek všech Indiánů. Sejdou se zástupci Kondorů z Jiţní a Orlů ze Severní Ameriky na Sluneční 
pyramidě v Teotihuacánu v Mexiku. A kdyţ dozvěděli se nejvyšší Toltékové o našem Středu světa 
(Čech a Prahy si velmi váţí), po poradě s Peru, Tibetem a Afrikou uznali, ţe je třeba nás 
pozdravit. Během této Konference skupina Čechů vedená Mi-chaelou Petersen a Jaroslavem 
Duškem spolu s Tolteky při rituálu propojí energetickým mostem posvátná místa Teotihuacánu a 
Prahy, včetně Malé Strany a Kampy. Citlivější z nás budou toto vnímat. 
     Ještě jedno významné výročí – dnes 616 let od smrti Jana Nepomuckého - 20.3. 1393!  
     Další důleţitý akt je třeba zmínit - na počest Kampy Středu světa bude vztyčen-odhalen Menhir 
v přesně stanoveném místě a to z místní iniciativy. 
     Navíc se ví, ţe dávno ku Kampě a vedle leţícímu „Prahu“ Praţskému (jenţ jiţ Libuši 
inspiroval), přitahováni jsou nejen citlivci. Práh opakovaně hledán a jiţ nalezen. Zítra vycházka 
místo ukáţe. 
     Vycházky v půl dvanácté začínající budou dvě. Jedna od kostela Sv. J. Křtitele  Na Prádle, 
přes Kampu pak na náměstíčko u Mostu. Odborný výklad má  Dr Havlovcová z Porta Praga. 
Občerstvení bude v hostinci U Blbejch v Hroznové ulici u Trnkovy vily. Pak se půjde pod Karlův a 
Juditin most ku Bráně na Kampu. 
     Druhá vyjde od Sv.Vavřince v Hellichově ulici přes Nosticovu, Dientzenhoferův dům s 
občerstvením, na Maltéz nám a uličkami v ta samá místa. Povede B. Hlas, Pepa Kábele a já. 
     A další a další umělci, hudebníci, divadelníci, historici, lékaři…berou Kampu za svoji. Chtějí se 
jí poklonit, pomoci věci, potkat se dalšími. 5 let tu v květnu opakovaně v rámci Fringe festivalu 
vystupují na více místech desítky umělců z celého světa a i pro ně je toto Střed kulturního světa. 
Jistý Steve, co to vţdy organizuje zdraví nás t. č. z Austrálie!!! 
     Kampa se stala symbolem něčeho, co neumím pojmenovat ale co všichni cítíme. Byť kaţdý 
jinak ale všichni srdcem. Je svobodným radostným tvůrčím územím, tavícím tyglíkem nápadů a 
činů i nádherným místem klidu, bezpečným přístavem rasbouřeného světa. Je i středem střetu 
všech našich světů!  
      Jeden starý mudrc říkal (a další to potvrdili), ţe kdyţ se něco s láskou podrobí zkoumání, 
opěvání a přiblíţení oslovenými lidmi, ze všech stran a ve stejné době, stane se velká věc. 
Všechny roviny se propojí a opravdu se toto stane středem ţivota všech. Sloţí se ve ţhavou kouli, 
pyramidu, v nekonečný trychtýř, radostný gejzír či vulkán, který nás bude hřát dlouhá léta, tedy jiţ 
navţdy!... Však dost bolo váţných slov i na ně jěště dojde a na radostné zvěsti! 



      Vítám vás všechny, co jste přišli. Od nejstarších „obyvatel“ tohoto území, Maltézských rytířů ( 
850 let), dále Malostranskou Besedu (141 let), Sokol (88 let), CČSH z Kostela Na Prádle, 
Baráčníky, váţené spolky a stolní společnosti Zlatou Prahu, Paletu Vlasti, TAK, NOHYB, RAS, 
TURAS, Komunitní centrum a Muzikanty z Kampy, Mlýnskou Kavárnu.. Vítám zástupce 
spolupořádajících - Sdruţení Malostranského, Prahy 1. Dále i velké Prahy a dalších čtvrtí 
„Matičky“, i obcí z okolí. V nepos-lední řadě praţské šamany, Římsology a Kříţovnickou školu. 
Z domova nás zdraví  nejvícepresident všech Dadů Dr Burangi.  
     Vzpomeňme dnes i na Vladimíra Boreckého, který se sem také těšil. Mnohokrát zasvěceně 
hovořil na našich akcích podobných. Jako nedávno ve Mlýnské kavárně na Happeningu - 
Konferenci na nejvyšší úrovni  8. 6. 2007. 
     Děkuji dopředu všem přednášejícím a Eugenovi Brikciusovi, ţe se věcí dalších zkušeně ujme. 
A  ještě něco neţ předám slovo: 
    Tyto dny bude trochu povídání, výstav, recese, radostných divadel, tanců a písní. Ale pak 
Kampa ztichne a bude s námi čekat na další krásné chvíle. Za týden v neděli odpoledne Vynášení 
Morany, v dubnu Čarodějnice a další jarní, letní, podzimní, zimní a zas jarní radovánky, které se tu 
kaţdoročně dějou. Za rok se opět sejdeme a místo přednášek budeme tu všichni hrát divadlo, jak 
moudře navrhuje Zlatá Praha… a za další rok zas třeba natočíme o nás filmy… 
     A chcete-li však běţný ţivot a klid Kampy poznat, jděte třeba někdy večer parkem a nahlédněte 
do Mlýnské kavárny, poslechněte si hudbu u školičky Komunitního centra i sedněte k řece či 
Čertovce a bude-li to čtvrtek uslyšíte i píseň Muzikantů jak se nese…  
A jednu takovou  o Vltavě zazpívá nám teď Pepíček Čečil ! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
20.března 2009                                                                 J.K. 
 


