
Vážení a milí,

Diskotéka je  připravena a domluvena,  leč v  tuto  chvíli  se ocitám(e)  v  rozpacích,  vyplývajících 
z malého  počtu  prodaných  lístků  (as  50  lístků,  převážně  na  jedničce).  Po  úspěchu  lednové 
diskotéky mě to trochu překvapuje, ale je to fakt se kterým se musím rozumně vyrovnat. Počet lidí 
je spojen jednak s penězi na pronájem sálu, ale zejména s prostředím, kterému poloprázdný sál 
(podolské menzy) by mu škodil. Takže jsem diskutoval některá opatření, která lze shrnou do tří 
možností dalšího postupu: 
První je šance závazně objednat lístky (za stovku) do jedničkové sleziny, která je v pondělí 13. 11. 
v podolské Sokolovně (kde je lze také osobně odebrat). Vaši objednávku budeme brát vážně, s tím 
že je kryta vaší ctí a stovkou za každý lístek. Získat je pak můžete přímo na slezině (od 19:30 do 
21:00), nebo podle seznamu až na místě. Pokud máte zájem ozvěte se do pondělí 13. 11. do čtyř 
odpoledne  –  mailem  či  telefonem  mě  raději  Ivance  Stulíkové  (istulikova@seznam.cz,  domů: 
281971167 mobil 63563292) nebo mně (rosicky@vse.cz, mobil: 603115512). 
Druhá směřuje k těm z Vás , kteří se chystají na diskotéku a chtějí zaplatit až na místě, budou 
muset "přihodit" k nynější 100 Kč ještě 30 Kč! Tak by to bylo v tom lepším případě, ten horší 
směřuje ke třetí možnosti a to je přeložení diskotéky do menšího sálu, cca pro 70-80 lidí (víte o 
nějakém),  v nejhorším  případě  o  odložení  do  menšího  sálu  v jiném  termínu.  Vývoj  situace 
zhodnotíme na slezině a za týden touto cestou dáme na vědomí výsledek. 
Pokud by to snad někdo chtěl brát úkorně, pak vězme, že děláme (dělám) diskotéku (podobně 
jako ostatní akce) pro sebe. To znamená pro jedničku, kde jsem se snad už znovu zabydlel líbilo a 
také pro vás, kdo patříte do pantakového společenství. A také pro sebe: v lednu to byl nádherný 
pocit a tak jsem do ‚obnovené premiéry’ investoval něco peněz, dost času a nemalá očekávání. 
Nerad bych je zhatil poloprázdným sálem a proto uváděné úvahy a opatření. Takže znovu a ještě 
jednou 

pozvánka na diskotéku Nejen pro starší a pokročilé 

sobota 25. listopadu od 18:00 – 23:30 (o půl hodiny dříve než je na pozvánce) 
(zatím) v Podolské koleji (změna možná  - viz). 

A já se těším na shledanou, přípravě jsme věnovali dost času a úsilí a já věřím, že se přispěním 
zúčastněných zúročí stejně jako v lednu... Připravována je nejen dobrá muzika, ale také některá 

drobná překvapení včetně generála...

Spanilá jízda je naopak provázena velkým (předběžným) zájmem a tak jsem na chodbě vyslechl  
postesk, že chybí šéf čtvrté trasy (možná už to není pravda) A Tomáš uvažoval jak potom vybírat  
s představou, že přednost budou mít lidé, kteří byli loňský rok. A v tom spatřuji problém (ani ne tak  
proto, že jsem vloni nebyl a letos bych rád jel, věřím, že by v takovém případě byly zohledněny  
moje  zásluhy  zakladatele  Spanilky).  Ale  zdá se mi,  že  to  přispívá  k  tomu samospádu,  který  
neprospívá dění  (a trochu spadá do těch reservací Stezek proti  kterým jsem – nejen já -  se  
ozval). Na otázku výběrového kriteria jsem Tomášovi nadhodil (1) čas přihlášky a (2) losování:  
obě  jsou  běžná  v  přidělování  ‚permits’  v  kanadských  a  amerických  národních  parcích  pro  
omezené kapacity kempů a některých cest. Leč večer při (po) té naší jedničkové diskusi napadlo  
primární kriterium a tím je členství v TAKu (další kriteria až na volná místa). Připadá mi to logické. 
Otázka zda to je či není akce klubu je tou, které věci dává tu širší dimenzi. My jsme o podobných 
problémech hovořili v souvislosti s jedničkou a dohodli jsme se, že kriteria jsou věcí garanta akce, 
takže tvoje Tomáši. Leč ten TAK je přece jen něco jiného, tak se s tím vypořádej jak uznáš za 
vhodné. A nás ostatních se týká ta širší diskuse. 
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