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Českomoravského SK TURAS  Praha - Brno 
 
    Před Bálem stručný nástin kompletního prograsu 2009! Pěkně dopl-ňujte po „schůzích“ či 
chcete-li, vlastními příspěvky do „redakce“, ţe! Dotisk bude, jak jiţ ohlášeno, v květnu a pak občas 
aktualizován dle vyţádané potřeby. Příspěvky vámi poslané na turas@klikni.cz  moţno tudy 
(Tůrou) přeposílat všem. Budou- li časté, i tematicky seskupovat do Aktůr či Postůr, Korektůr, 
Repetůr, Hektůr, Artůr! 
   KOMPLETURU uchovejte na domácí rastěnce a včas kopie předejte přátelům i svých dětí by 
nedocházelo k nedorasuměním při organisaci různých zájezdů, oslav, svateb, Koncertůr či 
Pobytůr!!! 
   Není moc velmi jemných akcí a sejdou-li ve stejnou dobu je to škoda pro mnohé z nás. Není to 
vo tom jak někteří nemítají, ţe moţno si vybrat… je to vo tom, ţe je to vůči některým bezohledné. 
A nemáme jiţ tolik času, zdraví, nadšení i peněz bychom něco pěkného se stejným nasazením 
brzy zopakovali. Je pak mnoho smutku a slzí, kdyţ některé to mrzí, ţe nemohou být tu i tam. Stačí 
ale včas podívat se SEM: 
 
Sobota 18. dubna 19:30  30.TURAS BÁL, Michnův palác Tyršova domu Praha l, Malá Strana, 
Újezd, vchod ze Všehrdovy ul.  jiţ  18:00  Vernisáţ výstavy fotografií z posledních 30-ti let – autoři: 
Bulvas M., Fuxa L., Kučera J., Macháček J.,Pajer A., Urbánek G…. - VÝHŘEZY v BARBARu ( 
Praha l, Všehrdova 17)! 
      Večer v „zámeckých“ prastorech zahájí renesanční kapela Jagabab, dále rock´n rollem 
rashýbe nás Cadillac. Vpadnou břišní tance -předvede Desoreientexpräs z KC Kampa. A pak, 
dokud vydrţí, budou hrát naši i spřátelení muzikanti ke zpěvu i tanci (s nástroji vstup volný + za 
100 občerstvení). Nápoje veškeré, jídlo i na grilu v zahradě, zajistí raestau-rant BarBar. Vína 
Vinotéka Karlovo náměstí 17 a La vinotheque Noble Club l357 z Malé Strany, Trţiště 3 ! (Odtud i 
specialita pro Babras a Týlové sloţky!) Nechte se překvapit vlastní nápaditostí při tvorbě 
„bálového oděvu“! Předprodej Umprum Muzeum Cafe, Kavárna Čas (Míšeňská 2). Zvěte přátele! 
Sehnali jsme další ţidle, stoly, nasály! Taky přiveďte důchodce i děti - studenty - mají to za polovic 
ze 160 Kč!  (V neděli Kuličky? na Kampě Kotase?) 
(18. 4. 1979 v Nemocnici Krč povolen vznik a 5. 5. 1979 TURAS U Dvou Srdcí v salonku zaloţen, 
ţe! HOJ!) 
 
Pondělí 20. 4. večer hrají Starý, Krásný a Nadaný v Klubu Carpe Diem v Jičínské ul. u stanice 
Metra Flora 
 
Středa 22.4. 19:00 Sbor Gymn. J. Nerudy z Hellich. ul (vede Petr Bärtl) Kostel Na Prádle Praha l, 
Malá Strana, Říční 6! Pak zpívání? Nebo Blbý? 
 
 
Pátek 24. 4.  JARNÍ KŘIVOKLÁT  (Cca od roku l974!!! A 2x ročně… tak, ţe 7O-tý?!)  Trasa 3,5 + 
13 km+? ( sloţena i z částí dvou zničujících však přesto jemných cvičení : Na Pleši Veš a Viribus 
Unitis čili Raestaurase Monarchie) : Libomyšl, Ţelkovice – krasný kamenný velkostatek s koňmi a 
hospodou s Jiříky! (Spaní v postelích-viz příloha) V sobotu  k Neumětelům, Smaragdovému 
jezírku pod Hřebeny a pak na Plešiveš(c), zde oheň a západ slunce nad Brdy, bezpečný sestup 
do Ho-telu Kratochvíl Jince! (Opět viz příloha-kaţdý si zadá sám!) V neděli do Pičína?, na Valdek? 
a domů!  
Doprava v pá. vlakem (cca 1 hod) z Hlavního nádr. v 17:41 rasp 18:11 (event. o pár minut později 
ze Smíchova) přes Lochovice, rasp. Zdice do Libomyšle - příjezd 18:41, rasp. 19:15. Pak pěšky 
3,5 km, v sob. 13 km! 
Brát: mapa Hřebeny a Slapy, kytary, boty, baterky, pláštěnky, spacáky dle objednání! Nebrat 
nevypitelné darasy Jiříkům!!!  
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Čtvrtek 30.4. Čarodějnice - od 19:00 sras na Malostr. nám - pak přelet Kampou k ohni za KC, 
k Rybářskému klubu. Stánky. Hudba do rána. 
Také v 19:00 Koncert L.Holzera v Kostele Na Prádle - ?pak přesun s bubny na tajné keltské 
oppidum – ( je Beltime, ţe )- také do rána… 
….a cca od 19:00 Muzikanti z Kampy v Čase nebo u Pípy ve zdi - pak přesun k ohni?.... 
 
Středa 6. května Umprum Muzeum Cafe( po basketu a bazenu). Zálohy na Kostýmovku!!! 
Pozvánka brzy bude, LuVoj chystá fest!!! 
 
Čtvr. – ne 7.- 10. 5. Minita,ţení - Vandr Českou Kanadou - krycí název:„VYMRZLÝ KLÍŠTĚ“ – ke 
společné rehabilitaci a rastau-rasi Důsboru i Týsloţek!!! (Nařízeno pro hrozící raspuštění 
Infanterie!!!) 
Trén: Prag Fr. Jos. Bahnof  Hl.n. 15:40 hromadná sleva (odjezd 15:56) 
(Brün Statl  odjezd. 16:24 – 18:00 sras v HavlNěmBrodě. Výsadek 20:30) 
Čtvr a pá spaní a vaření venku, v sob moţno i pod střechou. Cca 13-15 km denně. Brát: jako 
obvykle, do mrasu i deště, ţe! Plnou polní - lesní! Roury! Raději 2x baterku!!! Slepé mapy 
hluchých míst! Nebrat vozbu!!! 
Jedou: Staří: JiK, Zdenál, Hábovi, Pajeři, Merti?, Nikovi, Vlaši, MaSlo, Kubát, Kopp, Hubič, 
JaRyb?, dle nepál. stavu Homola... Brno – Jura a…    Mladí asi ne, jedou pro Francauzskej rauţ 
na rty…! Váleč. invalidům povolen přísun zvl. trénem do sobotního lágru. Info: Katkub a Jeff… 
Návrat v neděli odpoledne vlakem.  Hoj! 
 
Sobota 16. května MEDICINA 1975- Hotel Zámek Hrubá Skála (24 hodin, 
34 let po promoci a 40 let od prvního ročníku!!!) 
 
Vše další do konce roku bude ještě do Bálu sepsáno. Víte-li o něčem, co se chystá, volejte a piste 
na jirkucka@centrum.cz, (mobily 6O5 216 143 nebo 6O4 238 440) obrastem!!!                           
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 !!! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   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! 

 

STARÝ KRÁSNÝ NADANÝ SKN 
 

VÁS ZVOU NA KONCERT SWINGU A BLUES 
20.04.2009 VE 20 HODIN 
KLUB CARPE DIEM 

JICÍNSKÁ 4, PRAHA 3, U METRA FLORA 

14.4.2009 
Zveme vás na koncert SKN swing a blues dne 20.04.2009, podrobnosti jsou v přiložené pozvánce. 

 

Těšíme se na vás  

Hanka Francová, Andula Vávrová, Libor Habanec, Jiří Nepomucký a Milan Vitoch 

 

ČESKOMORAVSKÝ  SK TURAS  PRAHA  –  BRNO 
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                                             pořádá a zve na    
 
   3O. TURAS  BÁL 
   sobota 18. dubna  2009  19:30 hod 
             Michnův palác - Tyršův dům 
(Praha l , Malá Strana, Újezd - vchod z Všehrdovy ul. na teRASu) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
         18:00  VERNISÁŢ  VÝSTAVY FOT - 30. LET TURASU  
                 VÝ(H)ŘEZY  V  BARBARU 
              ( Praha l,  Všehrdova 17)            (Výstava do 3.května!) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
hraje  JAGABAB Lubomíra Holzera 
       zatančení  DESORIENTEXPRÄS z KC Kampa dáleCADILLACPavla Sedláčka ..později zpěv 
a tanec…hrají TURAS, TAK, Kampa… (Muzikanti s vlast. nástroji: Vstup volný + občerstvení za 
100 Kč!) 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
           Předprodej UPM Cafe, Kavárna ČAS a členstvo  SK ! 
Vstupné 160 Kč (důchodci a studenti polovic)   Bálový oděv !!! 
-------------------------------------------------------------------- 
   Nápoje a jídlo zajistí (v zahradě gril)    Restaurant BARBAR !  

 Spolu s VINOTÉKOU  Praha 2, Karlovo nám.17  a  La vinotheque     .                  Noble Clubem 

1357  -  Trţiště 3, Malá Strana ! 
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