
SAMETŮRA 
Vážení! 

Ještě pár fotek si najděte na senzačně Janou Vorlovou udělaných stránkách trasy 14 s Turasovým koutkem. Díky 

Jano!!!..................... Jinak se na nás obrací plno našich kamarádů i přátel našich dětí o pomoc při řešení 

společenských, kulturních ale i sametopolitických počinů. Toto budeme přeposílat. Např Mlýnská Kavárna, KC 

(www.kckampa.eu - komorní kino!!!), vycházka po Prase najdete na www.portapraga.cz , "železná" Opona zve na 

Cirkus totality a koncert - viz.dále, ( včetněPetra Pošvice - ředitele Kampy Středu světa - kamarád to Kotase a Janka 

Rajniše atd),. také Jiřina ze Sdružení Malostranského- takže další dnešní zprávy patří do oblasti Kultůr, Sametůr rasp 

Politůr - což asi někdo ani neotevře, že. Většina však před 20 ti lety pomáhala seč mohla. Letos to ale bude zřejmě 

potřeba ještě více.! HOJ TURAS!!! 

 

> Předmět: jarni krivoklat 2009 

Tak už je to tady: 

http://www.trasa.ctrnactka.net/2009/f090426t/index.htm 

pk 

 

28.4.2009 

> Předmět: Pozvani na mimoradny koncert 5 let bez hranic 20 let bez opony - 1.kvetna - divadlo Archa 

> 

Zdravim vsechny 

a zvu na koncert. 

> 

> Koncert se kona 1.kvetna od 20hod 

v divadle Archa. U prilezitosti 

> zahajeni oslav 20.vyroci padu 

zelezne opony dojde k propojeni 

mlade 

> hudebni generace - Monkey 

Business s rappery James Colem, 

Orionem s 

> kdysi zakazovanymi umelci. Pozvani 

prijali Vladimir 

> Misik, Michal Ambroz, Tony 

Duchacek, Vladimir Merta, Jaroslav 

Hutka, 

> Vlasta Tresnak a Pavel Zajicek. 

> Hoste spolecne s Monkey Business 

predstavi nove aranze pisnicek, ktere 

> hraly dulezitou roli v dobach 

nesvobody. 

> 

> Budem radi, kdyz se koncertu, jehoz 

priprava nas vsechny stala znacne 

> usili, zucastnite! 

> 

> Pekny den, 

> 

> Martin Kotas 

> 

> Opona o.p.s. 

28.4.2009 

.cz> Předmět: Brigáda na 1.5. 

> 

Ahoj všem, 

 

http://www.kckampa.eu/
http://www.portapraga.cz/
http://www.trasa.ctrnactka.net/2009/f090426t/index.htm


Omlouvám se za tento mail, ale dohnala mě k němu nepříznivá situace na poli 

shánění brigádníků-herců na akci o svátečním pátku 1.5. 

Pro půldenní realizaci projektu "trenažéru totality" a jeho interaktivní 

prezentaci na konferenci v PaKulu sháním herce-komparzisty v následujícím 

rozsahu: 

a)       4x serketářka obsluhující psací stroj / 1.5. od 12:00 do 16:00 / 

základní znalost angličtiny / NE nakrátko střižené vlasy 

b)       2x úředník-vyslýchající - muž / 1.5. od 12:00 do 16:00 / dobrá 

znalost mluvené angličtiny / NE dlouhé vlasy či dredy či o/d/barvení 

Cílem je na několik hodin /cca 2hod/ vytvořit představu klasického úřadu z 

dob předrevolučních. 

 

Brigáda je placená a věkově víceméně neomezená - 20 až 60 let. Z jistého 

pohledu může přijít v hod nějaké paní v důchodu jako přivýdělek /ideálně se 

znalostí psaní na psacím stroji/. 

 

Nevíte o někom kdo by o toto měl zájem? Budu rád za každou nabídku či 

doporučení. Ne každému se to totiž 1.5. hodí.... 

TAKÉ JE NUTNĚ POTŘEBA BUSTA LENINA a sovětská VLAJKA! 

Díky a zdravím 

 

Petr Pošvic 

Liver music s.r.o. 

petr@livermusic.cz 

+420732179040 

www.livermusic.cz 

 

28.4.2009 

 HOJ TURAS! 

...pošli to dál 

díky 

Jiřina Tůmová- Borkovcová 

 

Milé dámy, 

oblekání a přeměna na čarodějnice proběhne ve čtvrtek 30.4.2009 od 17.00 do 18.45 v sídle Sdružení - Malostranské 

nám.27- Ars Pragensis. 

 

Těšíme se na Vás 

Dana, Markétka a Pavla Vás určitě vylepší k nepoznání. Pokud možno oblékněte černý základ. 

Případně napište, zda s vámi můžeme počítat. 

ahoj 

Jiřina Borkovcová a Alena Schaetzová 

PS okolo 19.15 vyrazíme s bubny na Kampu. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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