
Fotůra napoví…, že! 
 
    Bylo krasně v lesích s ohni, Grazel i zarůbanými stezkami, poto-ky, bahny, i Blatem 
protýkaných. Postupně třináct důstýlových v Česko -Kanadském terrainu a ještě dalších 7 našich 
nechodičů do-klepalo se z vychladlého Kláštera až k Osice do Albeře, do milé hospůdky U Pelců 
Šárky Zikové! Zde za podpory místních Pražá-ků MaloStranských, ovaru a Dobré kávy provedena 
Děvčata z Po-hraničí i s vynikajícími ranními vejci. „Vymrzlý klíště“ řádně odkrouceno a nejen na 
přání plk P. Zeleného možno tedy zvolat:  
  Vivat Infanteria !!!….  
    Vypoví rádi všichni podrobně a někdy, jak slíbili si, vyrasí zas! Možná v září do Jeseníků! 
Někteří i v říjnu po Pivoklátě na Pře-chod Krkonoš mláde, že! Nebo i koncem listopadu na vandřík 
či Cvičení ???  
    Větší zátěž, les a hory, drsný povrch a jemných pár chlapíků u ohně s písní… více potěší a 
stmelí zbytky našinců vytažených z děr zapomnění na světlo dalších let, co ještě čekají nás spolu.  
    Z těchto jednotlivců, vlastně trasek mnoha původních desítek, ba stovek příznivců turastiky, de 
facto za pochodu, obnovuje se žhnoucí jádras - onen Klub za starej (dobrej) TURAS ! 
  
    Nyní ale houf mocný i sílu seberte na závěr oslav první třicítky do Dvora Sudického, kde po 
Minita, žení lehce se bude mašírovat i tančit! Vyraste na MANÉVRY A PLES !!! 
 
    P.S: Fota PeKo, JiKu a JiVl umístěna do Turasova koutku na stránky Trasy 14, že!   
                                        HOJ TURAS !!! 
 
 

 
    Českomoravský SK TURAS Praha-Brno  
Transkontinentální Unie Recesních Akciových Společností 
Klub důstojníků c.k.Turasovy Infanterie 
  (včetně mladších důstojníků, kadetů a Týlových složek) 
 

společně pořádají a zvou členstvo a přátele na 
MANÉVRY 

s krycím názvem: „TYTYROLSKESTRANE“ 
a  PLES,  které se konají 
v sobotu 23. května 1909 

v  Sudickém Dvoře u Boskowitz 
 
                       Program: 
 14:00  Slavnostní oběd s hudbou 
 15:00  Rasiesta a Koncert staré… 
            (kafepause und torten) 
 16:00  Sras Marschkumpanie 
 16:30  Pochod na MANÉVRY 
            (Dámy kočáry a lodí) 
 17:00 ÚTOK Z CHODU …..DO HÁJE, PARKU I    .                   .                   RYBNÍKA 
s občerstvením a hudbou v terrainu…. 
 18:30 ÚSTUP do Dvorních Altánů –    .  ..               pevné znovunabytí zimballpozitzen…… 
 19:30 Slavnostní večeře s hudbou…. 
 21:00 Výroční DVORNÍ PLES  
             do ranních hodin s pauzami a občerstvením 
hraje: ZIMBALLPALENMUZITZ von STRASNITZ 
               (Vaše navštívenky odevzdejte u vchodu!) 
 
Dobový oděv 1909 - 14 nutný po celou dobu!                                                                                        
.!!! Páni důstojníci slavnostní uniformu !!!.. 



           
Zálohy: 10 -19:00 (Hančí a Maruš) UmpruMuzeumCaféBar 
                  … 999 Kč - bus, hudba, nocleh – postel) 
Spaní: nobl pokoje 430 - 480 Kč (i zem za málo) 
Strava + pití  - se slevou 
Doprava:BUS  Prag 10:00 vzadu před Nádražím Smíchov  
            (zpět v neděli po snídani, špacíru, focení a obědě-ve 14:00?) 
 
Kostýmy: uniforny, civil i dámy připraveny pro panstvo k vý- běru v Národním divadle – Annaplatz - 
ve čtvrtek 21.5. od 7:00 do 15:00 (essenpause 12 -12:30). Míla má pár šatů pro TUDORast!!! 
(Specielní půjčovny další budou k dispozitzi v týdnu před!) 
 
Info: www.sudickydvur.cz 
Styční: Alan, JiKu, MaKu, AdŠu, Míla, LuVoj HOJ!!! 
 

12.5.2009 
Píše nám Michal Bureš! 
 
> Předmět: Nečekané! 
> 
Rozešleš-li do 5 minut leták, který je přílohou tohoto mailu, 256 krásným a inteligentním lidem, 
čeká tě nečekané! Profesor John Brunell z New Havenu ve státě Connecticut rozeslal tento leták 
do 4 minut 787 nesmírně krásným a neméně inteligentním lidem a čekalo ho nečekané!! Honák 
Diego Estevez z Pehuajó v Argentině poslal tento leták za dva měsíce pouze jednomu pitomci a 
nečekalo ho nečekané, ale lautr hovno!!! 

Milé děti! Když jsem byl tak mladý jako Vy, myslel jsem si na rozdíl od starého Forda, že 
propagace netřeba. 
Tu hovadinu si již nemyslím, a proto Vás chci zdvořile upozornit na dvě knihy, které byste mohly 
při tom věčném 
skotačení lehce přehlédnout: 
Obě knihy již můžete vyškubnout u svých oblíbených knihkupců, skutečných i virtuálních, z té 
pověstné neviditelné 
 
Flinta lovec, nimrod a střelec 
Michal Bureš 
Ilustrace Jan Balej 
Trocha věčně zelené poezie nikoho nezabije, dokonce 
ani nezraní. Famózní střelec Flinta a jeho věrný pes Peso 
šoulají, slídí, zkrátka loví v revírech tu i cizozemských. 
Ran jako o leči, leč nezhasne jediné světlo. 
Kromě těch Flintových ovšem… 
Poznámka pro milovníky myslivosti: Já to tak nemyslel… 
Poznámka pro odpůrce myslivosti: Ale myslel! 
 
Větvička a Ploutvička 
Jan Balej, Michal Bureš 
Ilustrace Jan Balej 
Proč by nemohl kamarádit kapr s jabloněm, zvláště 
když bydlí ve stejném domě. U jednoho sice trochu 
profukuje, u druhého je zas kapku vlhko, to jim však 
nebrání procházet společně – větev v ploutvi – šumivě 
šplouchavým žitím. 
A co víc: DVD se stejnojmenným krátkým animovaným 
fi lmem Honzy Baleje součástí knihy i ceny! 

http://www.sudickydvur.cz/


 

12.5.2009 
Dobrý den, 
zveme Vás na Den otevřených dveří Komunitního a mateřského centra 
Kampa ve čtvrtek 14. května od 14 hodin. 
Program: 
Divadélko Korálek 
Výtvarná dílna Báry Hubené 
Soutěže pro děti 
Skákací hrad 
Orientální tanec 
Hudební dílna – Gamelan 
 
Těšíme se na Vás. 
Akce je součástí celorepublikového Dne otevřených dveří MC „PŘIJĎTE 
POBÝT“ 
u příležitosti Mezinárodního dne rodiny v rámci kampaně Sítě 
mateřských center. 
KCK, U Sovových mlýnů 3, Praha 1 
www.kckampa.eu 
 
 

12.5.2009 
Píše Petr Kopp, náčelník TURAUSU! 
Ahoj, 
já bych dal do Tůry tuhle adresu, to je celkový TURAS na stránkách T14: 
http://www.trasa.ctrnactka.net/turas.htm 
A tohle je adresa už rodícího se Vymrzlého klíštěte: 
http://www.trasa.ctrnactka.net/2009/f090510/index.htm 
 
 

18.5.2009 
Vážení!!! 
S radostí je třeba oznámit, že se to konečně hlo! Je nás už víc než málo, tedy dost a jedem! No 
dost jo ale může být i víc a víc, že! Viz přílohy, které pošlete všem kolem! A´t pak nelitujou! HOJ! 

RASPOMEŇ SE Ó ČLOVĚČE NA TO, jak bývalo nám vždy s cimbálkou 
krasně…! 

 
….Manevry a Ples, 

poznámky k přípravám na sobotu 23. května 1909: 
 
1/ ÚČAST (zatím): Prag 25 -30, Brün und Strasnitz 12-15 + muzi -  .    kanten, mladí odevšad 7 -
10..!! Každý, kdo se těší a jede nechť . .    podpoří své okolí - nejbližší váhající kameraden! Míst je 
dost !! 
     Kdo ví, kdy se zase zadaří!? Letos škoda nezažít - připraveno . .  .    moc pěkně, že!  
2/ Jo a počasí – taky pěkně! Schön, vunderbaar, jak na TRI DNI   .    KOKO…!!! 
3/  KOSTÝMY : ..jak psáno ve čtvrtek ND Annaplatz. Ve středu  .  .     20.5.  13-14:30 deset 
kousků na Barrandově - hlaste se JiKu na .     605216143!!! Míla má již ohlášených osm ve škole 
v Ječné ul. ! 
      Nově pár párů bude snad u Julie Hubeňákové v Rokoku!!! Jak .     fungují Svobodovy Švábky 
není známo…!? 
4/  BUS - dle počtu přihlášených –čím větší, tím levnější !!! 

http://www.kckampa.eu/
http://www.trasa.ctrnactka.net/turas.htm
http://www.trasa.ctrnactka.net/2009/f090510/index.htm


5/  ZÁLOHY stále na Cafebaru v Umprum! Ve středu 20. 5.  .     .    po basketu a basenu  od 20:00 
stůl v hospůdce U BLBEJCH –  .  .    Kampa, Hroznová 6. Sem psy nebrat, na Dvůr asi jo??? 
Zítras .    jede rychlý posel k Boskowitzum - ptejte se na 606738808, čísle .    LuVoj ! 
                                                                  HOJ !!! 
P.S.: Pošli to už konečně dál - všem na které jsi doteď zapomněl ! 
 

Českomoravský SK TURAS Praha-Brno 
Transkontinentální Unie Recesních Akciových Společností 

Klub důstojníků c.k.Turasovy Infanterie 
(včetně mladších důstojníků, kadetů a Týlových složek) 

společně pořádají a zvou členstvo a přátele na 
MANÉVRY 

s krycím názvem: „TYTYROLSKESTRANE“ 
a  PLES,  které se konají 
v sobotu 23. května 1909 

v  Sudickém Dvoře u Boskowitz 
                       Program: 
 14:00  Slavnostní oběd s hudbou 
 15:00  Rasiesta a Koncert staré… 
            (kafepause und torten) 
 16:00  Sras Marschkumpanie 
 16:30  Pochod na MANÉVRY 
            (Dámy kočáry a lodí) 
 17:00 ÚTOK Z CHODU …..DO HÁJE, PARKU I    .                   .                   RYBNÍKA 
s občerstvením a hudbou v terrainu…. 
 18:30 ÚSTUP do Dvorních Altánů –    .  ..               pevné znovunabytí zimballpozitzen…… 
 19:30 Slavnostní večeře s hudbou…. 
 21:00 Výroční DVORNÍ PLES  
             do ranních hodin s pauzami a občerstvením 
hraje: ZIMBALLPALENMUZITZ von STRASNITZ 
               (Vaše navštívenky odevzdejte u vchodu!) 
Dobový oděv 1909 - 14 nutný po celou dobu!                                                                                        
.!!! Páni důstojníci slavnostní uniformu !!!.. 
          Zálohy: 10 -19:00 (Hančí a Maruš) UmpruMuzeumCaféBar 
                  … 999 Kč - bus, hudba, nocleh – postel) 
Spaní: nobl pokoje 430 - 480 Kč (i zem za málo) 
Strava + pití  - se slevou 
Doprava:BUS  Prag 10:00 vzadu před Nádražím Smíchov  
            (zpět v neděli po snídani, špacíru, focení a obědě-ve 14:00?) 
Kostýmy: uniforny, civil i dámy připraveny pro panstvo k vý- běru v Národním divadle – Annaplatz - 
ve čtvrtek 21.5. od 7:00 do 15:00 (essenpause 12 -12:30). Míla má pár šatů pro TUDORast!!! 
(Specielní půjčovny další budou k dispozitzi v týdnu před!) 
Info: www.sudickydvur.cz 
Styční: Alan, JiKu, MaKu, AdŠu, Míla, LuVoj HOJ!!! 
 

19.5.2009 
Vážení! 
 Množí se dotazy na dětičky! Jsou vítány i s rodiči. Ubytování je kvalitní. Musejí mít ale také 
kostýmek, že! 
V Divadle Rokoko nejsou uniformy ale hodná paní Kuchařová mob.607243 28O má dosti 
dámských i pánských? secesních šatů !!!!!!!!!!!!!!!!!  Zítras je Barrandov pozítras ND!!! HoJ.! 
 

21.5.2009 

http://www.sudickydvur.cz/


Zprava zpráva a dotas,... Kotas zve nás. Hoj Zas! 
 
Ahoj! 
das to prosim dal? 
Dik 
Kot 

Vážení přátelé, 
vzhledem k narůstajícímu počtu otazníků nad nezodpovědným jednáním pana prezidenta Václava 
Klause, jsme si dovolili sestavit seznam několika doposud nezodpovězených otázek, na které se 
zeptáme formou happeningu 21.5.09 v 16:30 na Hradčanském náměstí. 
 
David Černý, Václav Marhoul, Martin Kotas, Hedvika Dočekalová, David Koller, Jan Macháček, 
Martin C. Putna, Ondřej Neff, Petr Zelenka, Jan Hřebejk, Eva Holubová, Jiří Boudník, Tereza 
Brdečková a další…   
 
OTÁZKY POČEMU 
 

1. Proč dlouhodobě zastáváte ruské zájmy, a to i ve chvíli, kdy jsou v rozporu se zásadními 
demokratickými principy? 

2. Proč jste převzal Puškinovu medaili za šíření a studium ruského jazyka, uchování 
kulturního dědictví a sbližování mezi oběma národy společně se strůjci krvavého masakru 
na náměstí Nebeského klidu - bývalým generálním tajemníkem ÚV KS Číny Ťisang Ce-
minem, někdejším předsedou čínské vlády Li Pchengem nebo  čínským ministrem obrany 
Cchao Kang-čchuanem? 

3. Proč jste nikdy, jako demokrat za kterého se pokládáte, aktivně nevystoupil proti zločinému 
komunistickému režimu? 

4. Proč jste se nikdy neodhodlal ke kritice Vladimíra Putina, a to ani v době Čečenské války? 
5. Proč obhajujete vpád Ruska do Gruzie? 
6. Proč hájíte ruský pohled na balkánskou krizi? 
7. Proč nezvládáte prosazovat zahraniční politiku v souladu s českou diplomacií? 
8. Proč vaše knihy sponzorují ruští podnikatelé přímo propojení s Kremlel a vyvíjející aktivitu 

na našem trhu? 
9. Proč oaktivisticky odmítáte podepsat Lisabonskou smlouvu? 
10. Proč jste proti eurozatykači na zločince? 
11. Proč jste se, možná snad jen pasivně, podílel na pádu nelevicové vlády? 
12. Proč se v této vyhrocené době aktivně podílíte na rozštěpení pravice? 
13. Proč nerespektujete Ústavu ČR a Ústavní soud? 
14. Proč tak aktivisticky vstupujete do debat o globálním oteplování a architektuře Prahy, 

přestože jste v těchto oborech amatér? 
15. Proč tak často využíváte post prezidenta k vyjadřování svých narcisistních postojů? 
16. Proč nevíte, že existuje rozdíl mezi čistým a špinavým spodním prádlem? 
17. Proč máte nejradši Völkle? 
18. Proč to sakra všechno děláte? 


