
DOPLŇKY LEAPOHULA: 
- letních a podzimních hudebních lahůdek 2009,  

TURAdostně  sepsaných pro lidi z TURASU a okolí… 
 
Mnozí potěšeni přehledem především hudebních počinů jiţ upozorňují, ţe na ledacos se 
zapomnělo, raspektive se událo a děje více v našem bezpras-tředním okolí! A stále je třeba vědět 
kam a kudy moţno vyrasit zaujmout ucho i hrdlo, ţe! HOJ! 
  
Neohlášené setkání s hudbou stačilo navštívit pár našinců.( Háňa, Máma, Míla a JiKu) V neděli 
5.7. večer - countryjazz na dvorku v Čase a pak s Wenclem ku Pípě ve zdi, kde to Máma do noci 
spustila jak dlouho ne. Most zhasli, rasvodněná řeka…Kdyţ to člověk slyší tak hned ví, ţe tu naši 
českomoravskou turasovu vzá, jemnost třeba posílit. Ještě to jde. Tak třeba koncem září v těch 
JESENÍKÁCH - HORÁCH RUJNÝCH (zrovna tuhle Hábou vytýkaných, ţe v Lahůdkách chybí a 
dneska domlouvaných se Zde- 
nálem. ţe! 
 
Tento čtvrtek 9.7. tam nechybí. Bude hodně lidí u Pípy a platí se zálohy na noclehy do Velké nad 
Veličkou. (17.-20.7.) Přibyly ještě další postýlky Fili-povské á 200Kč. Asi 16 opravdových zájemců, 
většinou krasných ţen, šen. 
 
Za týden v pondělí a v úterý  13. a 14. 7. jsme zváni na Francauzský Trh na Kampu, kde mimo 
dobrot potěší nás písně dobře nám z mládí známé jistě! 
 
Kytary budou jako vţdy denně i na Táboře TUDORu, kde budou vtloukat písně do kebulek dalších 
generasí. 
 
Od 6.8. jsme zváni na Varhaní cyklus-festival do basiliky Sv.Jakuba, potrvá do podzimu, téměř 
kaţdý čtvrtek - viz. info od Dany Štolbové 
 
V listopadu UHRAS pátek 13. - úterý 17.11. Tok, Tokajský mok, nejsilnější vřídla a kytary naše i 
trasy 14!  
 
Koncem jedenáctého měsíce byť třeba malé Cvičení či Vandřík bez hudby se neobejde…. 
 
                                    HOJ TURAS !!! 
 

Ekonomická mise při Francouzském 
velvyslanectví v České republice 
a Městská část Praha 1 
vás srdečně zvou na 
Francouzský trh Na Kampě 
« Marché Français du 14 juillet » 
13. července 2009 11 - 20 hod 
14. července 2009 11 - 21 hod 
• Přijďte ochutnat a nakoupit si speciality z celé řady francouzských regionů. 
• Poznejte rozmanitost francouzských vín, bohatou nabídku sýrů, uzenářských 
výrobků. Nebudou chybět paštiky, terinky, lanýže, foie gras, bio zavařeniny, 
pralinky, zeleninové konzervy a další delikatesy. 
• Můžete posedět na místě a zaposlouchat se do francouzských šansonů a tónů 
akordeonu a strávit příjemné chvíle přímo v centru Prahy. 
• Vstup volný. 
 

13.7.2009 



Hoj lidi!  
Mnoţte se. Nejen, ţe je v HaFu málo dětí ale bude vše na světě jinak dle zprávy H.Francové. 
(Hoax?). Jo a náladu vám zpraví Francauzskej trh na Kampě dnes a zítras. Voda se zatím nejede. 
Basket ? Hospoda se nedomlouvá, čtvrtky platěj, Velká taky. A dál se uvidí! Ţe! HOJ TURAS! 
Od: haf@hafstudio.cz 

Předmět: YouTube - Kolonizace Světa 
http://www.youtube.com/watch?v=UTzEpt49yeU& 
 

14.7.2009 
Váţení, 
tak se domluvila hospoda (jako jiţ náhle minule) na středu 15.7. na Rasově vršku - zezadu od 2 
Srdcí - tedy v Malostranské pivnici v ulici Cihelné v zahradě, Plzeň za 30. Zároveň ale BACHA!!! 
 Do Středu Světa - do Divadélka Čertovka se uţ zítras cpou arabské tanečnice!. ( Je to rychlejší 
neţ včera oznámeno!)! HOJ TURAS!!! 
 

15.7.2009 
Váţení příznivci FOLKLORASU!! 
Ti, co jet nechcete, nečtěte. Anebo raděj ano - třeba se rashodnete, ţe! ....(Neb někteří se zlobí, 
ţe i denně rasmanité radosti se posílají. ) Zatím jede 5-6 pánů a 10 -12 dam. Někteří vlakem jiní 
auty. Volejte JiKu 605216143! Postele ještě asi 3-4 další moţné. HoJ TURAS! 
 

2.8.2009 
Váţení! 
Po delší odmlce mlčet jiţ dále nemoţno. Mnozí by chtěli vše popsat a doplnit projevy a foty. Jiní 
nechtějí nic. Tak nejdříve nic k tomu, co bylo: Horňácké i Operasrok super.(Budeli chuť a čas 
popíše se vše jemně!)  
P.S: Právě před hodinou začal 23.Tábor TUDORu. Vesmíras! 
 
 Budou varhany, Mikulov a chystá se mimo jé akce i 1.Malostranské Vinobraní- Ozvěny 
Horňáckých Slavností na 19. září na sobotu!!! Máte-li nějakého sponzora-příznivce folkloru-
neváhejte. Z Velké je připraveno aţ 60 účinkujících, ze Slováckého Krůţku další desítky. Mohlo by 
se půjčit (dle rozsahu finančních moţnostrí ) ke Kampě a event Petřínu na večer i Muzeum 
Hudby!!! Zapátréte, seţeňte a budou se dít věci! HOJ! 
 
______________________ Původní zpráva: ________________________ 
> Od: "MUDr., CSc. Dana Štolbová" <Stolbova@seznam.cz> 
 
> Předmět: Vahanní mezinár. festival - čtvrtky vţdy v 19.00, 6. 8. - 24. 9. 2009- 
v Bazilice sv. Jakuba, Malá Štupéartská 6, Praha - Staré Město 
> 
Milí kolegové a přátelé, 
 
Kdyţ jsem rozesílala první info, nenapsala jsem, ţe poprvé v historii festivalu bude v přední části 
baziliky umístěno projekční plátno a pomocí kamerového systému budou posluchači sledovat 
interpreta při hře na varhany. 
 
Dostat se na kůr k varhaníkovi je téměř nemoţné, pokud nejste varhaníci a i tak málo kdo k sobě 
někoho pustí. Pro nevarhaníky je dobře říct, ţe na varhany se hraje rukama na manuály ( coţ je 2- 
7 klaviatur nad sebou) a nohama na pedál, který má leckdy tolik kláves jako klaviatura na klavíru. 
Hra na pedál varhan mi připomíná podivný tanec a jeto podívaná. Dokonce někdo hraje na pedál 
bez bot, aby měl větší cit. 
 
 
Projekční plátno v kostele při koncertě je věc naprosto nezvyklá, coţ dokládá následující historka: 

mailto:haf@hafstudio.cz
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"V nejmenované bazilice chtěli na koncert nejmenovaného skvělého věhlasného varhaníka, 
kterého pořád nemohli ukecat, aţ se nakonec uvolil, ţe bude hrát, ale pod podmínkou, ţe jeho 
vystoupení bude snímáno kamerami a bude projekce během koncertu. Kdyţ věhlasného 
interpreta chtěli tak jim nic jiného nebylo, neţ vybavení koupit, nainstalovat a koncert proběhl se 
vší parádou. 
 
Pak přišel další koncert s druhým renomovaným varhaníkem,  a kdyţ uţ t to vybavení na projekci 
stálo tolik peněz, tak si řekli, ţe ho vyuţijí při dalším koncertě, ovšem druhému renomovanému 
varhaníkovi to zapomněli říct. Druhý renomovaný varhaník, elegantní starší pán, se před 
koncertem šel poklonit publiku v černém smokingu, s motýlkem  v naleštěných brýlích. Po té se 
odebral na kůr k nástroji. No a u varhan na kůru odloţil naleštěné brýle, pak motýlka, sako, pak se 
zul,  odloţil umělý chrup a začal hrát. A stříbrné plátno v čele chrámu ke zděšení pořadatelů 
zrcadlilo, co kamery snímaly.― 
 
Všechny Vás zdravím, přeji hezké léto, těším se, ţe se potkáme. Ještě připomínám, ţe vstupné je 
180 Kč, kdyţ si řeknete o klubovou kartičku. Lístky stačí koupit těsně před koncertem, není to 
masová záleţitost, festival nemá reklamu a chodí tam fajnšmekři. Připojuji program pod čarou. 
 
Dana 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. Mezinárodní varhanní festival 
14th International Organ Festival 
K poctě Petra Ebena / In honour of Petr Eben 
6. 8. -  24. 9.  2009  v 19 hodin / at 7 p.m. 
 
Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica, 
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6 
Festival se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy pana Pavla Béma 
a generálního představeného Řádu minoritů P. Marco Tasca. 
The festival is held under the auspices of Mr. Pavel Bém, the Mayor of the City of Prague 
and F. Marco Tasca, the Minister General of the Order of Friars Minor Conventual. 
 
Partnerství Hlavního města Prahy. 
Partnership with the City of Prague. 
 
Poprvé v historii festivalu bude v přední části baziliky umístěno projekční plátno 
a pomocí kamerového systému budou posluchači sledovat interpreta pri hře na varhany. 
6. 8.  2009      [ > > > ]  Irena CHŘIBKOVÁ  (Česká republika / Czech Republic) 
Jana Sýkorová - alt / alto, Vladimír Rejlek - trubka / trumpet 
Program:   L. Vierne, J. S. Bach, P. Eben 
 
Vernisáţ výstavy „Okna do ţivota a díla Petra Ebena― / 
     Opening of the exhibition „Windows into life and work of Petr Eben― 
 
12. 8.   2009  (středa / Wednesday)      [ > > > ]  Torsten LAUX  (Německo / Germany) 
Program:   D. Buxtehude, P. Eben, J. S. Bach, F. Liszt, improvizace / improvisation 
 
20. 8.  2009      [ > > > ]  Edward DE GEEST  (Belgie / Belgium) 
Program:   M. Reger, G. Verschraegen, J. Byster, P. Eben, F. Peeters, C. Franck 
 
27. 8.  2009      [ > > > ]  Ursula PHILIPPI  (Rumunsko / Romania) 
Program:   P. Eben, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy 
 
3. 9.  2009      [ > > > ]  Susan LANDALE  (Francie / France) 



Program:   J. S. Bach, S. S. Wesley, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms, Ch. Tournemire, P. 
Eben 
 
10. 9.  2009      [ > > > ]  Tomáš THON  (Česká republika / Czech Republic) 
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS 
David EBEN - umělecký vedoucí / artistic director 
Program:   G. G. Nivers, J. S. Bach, P. Eben 
 
17. 9.  2009      [ > > > ]  Arnfinn TOBIASSEN  (Norsko / Norway) 
Program:   J. Laukvik, R. Schumann, J. S. Bach, P. Eben, C. Franck, M. Dupré 
 
24. 9.  2009      [ > > > ]  Koncert věnovaný 800-letému výročí zaloţení Řádu sv. Františka / 
     Concert in honour of 800th anniversary of founding St. Francis Order 
Marek VRÁBEL  (Slovensko / Slovak Republic) 
Program:   P. Eben, B. M. Černohorský, J. S. Bach, V. Kubička, F. Mendelssohn-Bartholdy 
 
 

2.8.2009 
A ještě kamarádi z Mikulova...!!! 
 
Váţení a milí, 
vernisáţ letošního 16. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" se opět blíţí. 
Přijměte naše pozvání a přijeďte navštívit Mikulov a letošní účastníky sympozia. 
Tentokrát celé 2 večery, pátek a sobota 14. - 15. 8. 2009, jsou věnovány závěrečné prezentaci 
prací zúčastněných autorů. 
V příloze posílám podrobný program a pokud budete potřebovat zajistit ubytování či jiné, 
neváhejte se na mě obrátit J 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou v Mikulově! Za celý organizační tým zdraví Jitka 
K. 
Jitka Kapičáková, produkční MVS "dílna" 
tel.: +420 777 905 124 
e-mail: produkce@artmikulov.cz 
www.artmikulov.cz 

Město Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově a Poradní sbor MVS Vás zvou na dvoudenní 
vernisáţ 
zahájení Pátek 14. 8. 2009 
21.00—24.00 Zámecký areál, Náměstí 
Zahájení prezentace 16. ročníku MVS "dílna" ´09  
(1. den) 
Projekce, světelné a zvukové instalace ve veřejném prostoru 
24.00 Horní nádvoří zámku 
DJ January 
Sobota 15. 8. 2009 
14.00 Městské kino Mikulov 
SCREENINGS 
Prezentace prací a projektů vybraných umělců zaměřených na práci s novými médii — autory 
vybral kurátor MVS "dílna" ´09 Petr Zubek 
20.00 Zámecký areál 
Slavnostní vernisáţ 16. ročníku MVS "dílna" ´09 
(2. den) 
21.00—24.00 Zámecký areál, Náměstí  
Projekce, světelné a zvukové instalace ve veřejném prostoru 
24.00 Horní nádvoří zámku 
DJ babe ln & flautistar „Nansty no stars extract― 

mailto:produkce@artmikulov.cz
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Podrobný plánek umístění projekcí, světelných 
či zvukových instalací bude k dispozici v TIC Mikulov, 
pokladně Regionálního muzea v Mikulově a u organizátorů. 
Doprovodný program 
Sobota 8. 8. 2009, galerie Horní konírna RAP, spol. s r. o., 
Husova 13, Mikulov 
18.00 Min a Jeb open stage 11 
19.00 přivítání účastníků sympozia, výstava, hudba, vínko… 
Sobota—neděle, 15.—16. 8. 2009 Zámek Mikulov, 
prostory budoucí stálé expozice MVS — 2. patro 
východního křídla 
Zpřístupnění výstavy děl ze Sbírky současného 
výtvarného umění města Mikulova (MVS "dílna" ´94—´08) 
… a bigbít nás také nemine. 
Podrobné informace k doprovodnému programu 
sympozia hledejte průběžně na internetových stránkách 
www.artmikulov.cz. 
ZÁMEK 
 

5.8.2009 
Váţení! 
Po pár dnech opět něco z kultury! ( Sport se pěstuje na kolech, při basketu v kleci dole na Petříně 
v Hellich. ulici- středy 19-20:30, basen - u rybníků a řek). Zítras ve čtvrtek 6.8. v 19:00 varhany u 
Jakuba!!! Pak kytary u Karlova mostu na Kampě. 
 V divadle Čertovka (býv Nosticovo) bude ve čtvrtek 3.září v 18:00 přednáška aztéckého náčelníkä 
Xolotla (spolu s Jar. Duškem) - AZTECKÝ TANEC. Duchovní odkaz starých Toltéků.(Ještě pár 
vstupenek JiKu) Navazují i další akce nejen v tomto divadle. viz www.okobohu.cz a 
www.nebezeme.cz. (Na těchto stránkách jsou i fota Xolotla (od M.Peteresen) z rituálu - tance v 
Teotihuacanu 21.3.2009 - pozdrav Kampě Středu Světa!!!! 
P.S.: ... a ještě něco ( na co uţ se dlouho čeká, ţe! :  
NOVINY MALOSTRANSKÉ !!!  HOJ! 
 
Váţení přátelé Malé Strany! 
 
 Já Vlastimil Svatý a Ondřej Hoppner jsme se rozhodli, ţe budeme společným úsilím vydávat 
Malostranské noviny pro Malou Stranu a okolí. Prahu 1, 5... 
 
 Měsíčník, který bude obsahovat články a aktualní informace o dění v této milé lokalitě. Je třeba 
tuto čtvrť ukázat v novém světle, zlidštěnou a bohatou na na mnohá, jinde nevídaná dění a počiny. 
Jak z oblasti kulturně - společenské tak postřehy a programy z klubů, výstav...příspěvky 
architektů, historiků.  Nebude chybět ani leta devastovaná a nyní vylepšovaná oblast 
 gastronomie, hospůdek a vináren, které mnohé nejsou jiţ jen pro movité cizince. Všechny potěší i 
 inzerce řemeslníků a sluţeb vůbec! Texty se budou z části skládat i z Vašich příspěvků! Zároveň 
dovolte abych vás poţádal o oslovení dalších "vašich" přátel Malé Strany, kteří k tomuto mají a 
chtějí co říci.  Tímto vás všechny zvu na setkání  na pondělí  10. 8. 2009 v 18.00 hodin do Vinárny 
Zlatý Had na skleničku vína a malé pohoštění za přítomnosti šéfredaktora Ondřeje Hoppnera, 
který vás seznámí s tímto projektem. 
 
V příloze je nástřel se slepými texty. První číslo vyjde na konci prázdnin a 
Vaše příspěvky uvítáme na adrese redakce@malostranskenoviny.com , zhruba do 
měsíce budou internetové stránky www.malostranskenoviny.com 
<http://www.malostranskenoviny.com/>   
Na pondělní setkání s vámi se těší  
Svatý Vlastimil  mob. 603 152 811  
Zlatý had - Vinárna a restaurace 
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Plaská 4, 150 00  Praha 5 Malá Strana 
Divadlo Čertovka 
Nosticova 2a, 110 00 Praha 1 
tel. 251512063 
mob. 605555050 
<http://www.zlatyhad.cz/> www.zlatyhad.cz 
<http://www.divadlocertovka.cz/> www.divadlocertovka.cz 
<mailto:info@zlatyhad.cz> info@zlatyhad.cz   
 

 
 

5.8.2009 
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Dobrý den Váţení přátelé ovocných vín. 
Od dnešního dne přesně za měsíc se sejdeme na sympoziu Ovocná vína 2009 v Malšicích. 
Čas mě tedy nutí poţádat Vás o následující přihlašující údaje : 
-jméno plným titulem 
-název přednášky 
-ovocné víno k ochutnávce 
-další údaje, které uznáte za vhodné, případné zvláštní  poţadavky, připomínky atd. 
Prosím o zaslání poţadovaného do 16.8. z důvodu přípravy programu. 
V úctě 
Vladimír Toufar 
 

14.8.2009 
Váţení! 
Léto končí a akce houstnou. 2.9. ve středu bude Umprum Cafe. Pak  5.9. Toufar Ovocná vína a 
Šlahy pade. Další týden Jarda Rybář hostí Rasy u Chlumce. Pak bude v sobotu 19.9. 
1.Malostranské vinobraní na Kampě a večer na Rychtě- DOZVUKY HORŇÁCKÝCH 
SLAVNOSTÍ!!! Cca 100 účinkujících v krojích!!! Pozvánka brzy. Také vyjdou Malostranské Noviny 
- oţiví Střed Světa včetně TURASu - doufejme! 
P.S: 3.9.Aztec tanec vyprodán. Svatý dá ale přístavky! Několik vět 2009 nás vrátí do reality 
předvolební, ze které unikneme pak třeba do pivovarů Svijanských....taky třeba na Koncert při 
svíčkách - je to super nádhera ... a na JESENÍKY - chystá Hába, kdo chce noclehy  tak mu volejte 
603 804 080 obratem, jinak spacáky. Jedou Hábovi Zdenálovi, Kučkovi, Homolovi?...a mladí? 
Heslo: RETROMALINOBRDO 1997!!!   HOJ TURAS! 
 
Milí členové a příznivci, 
 
občanské sdruţení Wotrubia pořádá v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub v pátek 4. září od 21. 
hodiny  jiţ  15. ročník tradičního koncertu při svíčkách. 
 
Vystoupí pěvecký sbor Chorus Carolinus Kladno pod vedením sbormistra Karla Procházky s 
programem, zahrnujícím duchovní hudbu od renesance po současnost. 
 
Vstupné na tento koncert je dobrovolné a bude pouţito na  úpravu vstupu na hřbitov (sbor 
vystoupí bez nároku na honorář). Plakát v příloze. 
 
S pozdravem 
Květuše Bartoníčková  

 

24.8.2009 

„Já Vám to říkal, sedláci, dopadnete  jak Rasové u Chlumce!― 

komorní akce pro milovníky placatých rovin a znalce české vesnice 
12.-13.září 2009 

 
Přibliţný průběh akce, vzhledem k místu konání a jeho pověsti – srovnej: 
Bílá Hora, Lipany, Moravské Pole – berte s nadhledem. 
 
SOBOTA 12.9. 
10.00 hod. příjezd dobrovolníků do restaurace Chárovna 
11.00 hod. orientace v místě a časoprostoru 



12.00 hod. minuta tichého vzdoru u pomníku selského rebela (povoleno     Městským úřadem 
v Chlumci nad Cidlinou) s moţností hrozit zaťatou pěstí směrem k chlumeckému zámku ( 
s laskavým svolením Pia Kinského dal Borgo) 

13.00 hod. přesun k hřebčínu v Kladrubech 
14.00 hod. pochod na trase Kladruby-Kolesa 3 km – občerstvení 
 Kolesa – dočasně odstavený pardubický trolejbus u štítského   písáku – 4 km – občerstvení 
 Trolejbus – Chárovna 1,5 km  
Celkové převýšení na trase: 1510 mm!!! 
Moţnost koupání, sběru hub, rybaření, odstřelu srnčí a černé zvěře a sbo- 
rového zpěvu. 
18.00 hod. pro ty, kterým se podaří vrátit zpět na Chárovnu: 
- nahrávka  uvítací  melodie do mobilu – Český dvorek 
- ukázka selského lýtka – ţivý obraz 
- pro členky dívčí skupiny Elišky Krásnohorské – přednes básní u pomní- 
  ku Sovy 
-beseda s potomkem autora lidové písně „Ten chlumecký zámek je za 
  lesem…― 
NEDĚLE 13.9. 
9.00 hod. vyčerpávající informace místního rodáka Jaroslava Rybáře, co lze v neděli dělat 
v takové díře…. 
 
Logistika: kavalerie – vzít jízdní kola. 
Autobusem a vlakem do Chlumce (odtud uţ vás nějak dostaneme). 
Autem po trase Praha – dálnice D11, sjezd Chlumec – Olešnice – Lučice – restaurace Chárovna. 
INFO: J.Rybář – tel.: 602274557 
 

 

24.8.2009 
KOMUNITNÍ    CENTRUM    KAMPA 

pořádá a zve na 
  PRVNÍ MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ 

DOZVUKY HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ 
sobota 19. září 2009    

odpoledne v parku Kampa a večer na Baráčnické Rychtě  
(Praha1, Malá Strana, Trţiště) 

 
program 

Od 14:00 v parku Kampa Sklizeň „malostranského vína―. 
-Košt burčáků a vín, klobás a slivovice z Moravy a Čech 

Od 15:00 účinkují muzikanti a tanečníci z Horňácka 
Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče, Horňácká cimbálová muzika Kubici, Ţenský sbor 
z Javorníka, zpěváci a tanečníci z Velké nad Veličkou, Javorníka, Hrubé Vrbky, Lipova a další, 

jako host Cimbálová muzika Slováckého krúţku v Praze 
-Divadelní představení pro děti v Komunitním centru Kampa (16:00) 

-Výstava velkoformátových fotografií z oblasti Horňácka 
Program v parku končí v 19:00. 

 
19:30 – 02:00 Baráčnická Rychta 

BESEDA U CIMBÁLU - HORŇÁCKÁ VESELICA 
 

Spolupořádají 
Biograf - Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy, Agentura Antonína Vrby z 

Horňácka, Slovácký Krúţek v Praze 
 

Akce se koná ve spolupráci s Folklorním sdruţením České Republiky 



Záštitu převzali senátorka Alena Venhodová, senátor Karel Schwarzenberg a starosta MČ Praha 1 
Petr Hejma 

 
         Vstupenky u spolupořádajících, důchodci a studenti polovic, krojovaní zdarma! 

 informace: vrbaa@seznam.cz, barbark@seznam.cz 
 

VITAJTE !!! 
 

 

mailto:vrbaa@seznam.cz
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27.8.2009 
Halo lidi! 2 mesiace na oblohe!!!! 
 
Tak se schválně kouknem na něbo, hej,HOJ !!! 
! Ale ještě dřív mi prosím pošlete na 605216143 (toto je teď  mé jediné číslo!) nebo na 
Jirkucka@centrum.cz  opět svá telef čísla. Včera mi opět vše v T mobilu vymazali. (V březnu jiţ 
900 čísel, teď jsem stačil nasbírat míň!) Díky! A ty Malostranské noviny se budou jiţ zítra rasnášet 
po MaléStraně všude odpoledne a večer, kdo chce pomoci? Na netu 
www.malostranskenoviny.com jiţ jsou od odpol včera. J.K. 
 
 27. augusta 2009 o 0,30 hodine(takţe jiţ asi 28.8.) 
 
Nech si, kde si, 27. augusta 2009 o polnoci a to presne o 0,30 hodine sa pozri na nebo. 
 
Budeš vidieť dva mesiace. Mars bude krásne ţiariť ako mesiac pri splne. 
Mars bude 34,65 milliónov km od zeme. 
Takáto skutočnosť sa naskytne potom len 
v r. 2287. 
 
Pošli túto informáciu ďalej, protoţe taký jav ţijúci človek uţ nikdy nezaţije 
 

3.9.2009 
Váţení, 
hrne se to odevšad - pro DĚTI I DOSPĚLÉ! Malování, medování...Basket od 9.9.opět v Josefské 
od 19:00. Vlaďa Pachta musí potvrdit škole i hráčům. Pivo pak U Blbejch! Cihelná chtěla na pár 
lidech 300 navíc ze známosti, ţe. A vytiskněte si "čtůru "a pořádně čtěte. Uţ zas některým lezou 
bály do hor a naopak i kdyţ termíny jsou jiţ 3 měsíce známy.  To je vopravdu rasisysifovská 
prase! HoJ ZaS a ZaS!!! 
 
Dovolujeme si Vás  pozvat na tradiční akci pro děti 
MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2009 
úterý 8. září 2009 
v parku KAMPA 
od 13.00 do 17.00 
Program na přiloţeném plakátu 
doplněk: 
okolo 15.00 
Divadlo na kolečku 
za všechny pořadatele 
Sdruţení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan 
/Ars Pragensis /Obecní galerie Beseda/Obecní noviny/ 
Malostranské nám. 27  
118 00 Praha 1 
 
tel-fax 25753 2093 
www.sopmsh.estranky.cz 
 

4.9.2009 
Váţení 
Posíláme pozvánku na Kulturní ekumenu E.B. v pondělí po Vinobraní. Ten den 21.9. bude v 
Kostele Na Prádle od 19:30 i zpívání manter, na coţ se mnozí ptali. Hojte se ! 
 

8.9.2009 

mailto:Jirkucka@centrum.cz
http://www.malostranskenoviny.com/
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Váţení! 
Mimo basket, který začíná jiţ zítra 9.9. v 19:00 v Jozefské budete upozorněni na různé další 
sporty. Např následující info o taj-czy Borise Tichanovského berte jako senzační odhalení nejvíce 
enegeticky přínostného cvičení.(Taj či) Několik z nás mělo moţnost toto vyzkoušet o prasdninách 
ve Sloupu v Čechách. Přes zbytek roku je moţno pokračovat i právě začít na Míráku a to  dnes. V 
úterý 8.9. nebo další úterky se postupně připojit. HoJ.K.! 
 
Dobry den, posilam informace o novych kurzech: 
Petr Lacina 
Nové kurzy Taj-czy od září 2009 - začátečníci 
Škola Dřímajícího tygra vypisuje kurzy Taj-czy (tai chi) CJUAŇ od září 2009 
Místo konání kurzu Taj-czy (tai chi) - začátečníci: 
Náměstí Míru 19 
Praha 2 12000 
mapa 
Kurz Taj-czy (tai chi) se koná od 8.9.2009 – 26.1.2010 
Cvičíme kaţdé úterý 
- začátečníci 17:30 – 19:00 hod. 
19 vyučovacích hodin Taj-czy (tai chi) 
Cena celého kurzu 1900,- 
Přihlášky Taj-czy (tai chi) zasílejte na adresu: 
Petr Lacina, Čáslavská 1, Praha 3 PSČ 130 00 
nebo na mail: petrlacina@tiscali.cz 
tel. 776 302 545 
Na kurzu Taj-czy (tai chi) - začátečníci vyučují instruktoři Borise Tichanovského: 
Petr Lacina, Alena Řípová, Martin Procházka a Markéta Čermáková 
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