
                                                 Lidu pantakovému, všem 
stezkařům!  

Za  půl  roku  se  snad  znovu  sejdeme  na  jubilejní  padesáté  Stezce  a  s tím  kulatým  výročím  bychom  chtěli  
vzpomenout   a  větší  či  menší  část  života,  který  Stezka  tak  či  onak   poznamenala.  Leč  neměla  by  zůstat  
u vzpomínek a už vůbec se to vše netýká jen „pamětníků“. Spíš by to mělo bychom chtěli připomenout, snad  
poděkovat  a možná (bojím se aby to nevyznělo hluše) vzdát něco jak o hold událostem a společenství, které  
vytváříme a které naopak utvářelo a utváří i nás a naše životy. Padesát  Stezek je významnou a svým způsobem  
zásadní součástí toho dění a rádi bychom, aby i toto připomenutí bylo dílem  společným. Ostatně jinak by to ani  
dobře nešlo. 
V té souvislosti se na vás obracím výzvou: Zastavte na chvíli a udělejte si čas; přispějte k počinu, který zatím 
nemá definitivní podobu (uvažujeme o CD či DVD, prolnout se to může s dalšími aktivitami) a závisí i na vašem 
přispění. Právě invence byla a snad nadále je jednou z mimořádných deviz pantakového společenství, nemohla 
zaniknout… a já na ni spoléhám. Prosím proto o nápady, nabídky spolupráce a beru ‚práce všeho druhu‘.  
Uvítám zejména psané (mluvené, zpívané) slovo, které tak či onak připomene tu padesátku. Nemusí být dlouhé  
a náměty i formy mohou být různé, třeba: „Moje první’“ nebo „Moje nejlepší“ (samozřejmě Stezka),  nebo  
„Čím je Stezka jedinečná“… Uvítám(e)  příběhy (které vůbec nemusí být jenom veselé), zážitky a fotografie, ale  
i úvahy dle vlastního uvážení. Není všem dnům konec, než o času, který je běžcem s dlouhým krokem víme své  
a tak, prosím, neotálejte a pošlete (v první etapě to vezmu jako dárek k narozeninám (16. 10). Pošlete třeba jen  
zprávičku,  že uvažujete… (torosicky@seznam.cz / 603115512). 

       Předem děkuji a těším se Tonda Rosický

A jeden konkrétní  počin,  který můžete  udělat  bezprostředně,  souvisí  s plakátem na  dvaadvacátou 
Stezku (byly v Podkrkonoší od 8. do 11. května a bude to tedy osmadvacet let). Na ní byly uvedeny 
představy lidí o tom, co Stezka je, co jim přináší, či co pro ně znamená. A může být zajímavé, jak 
se tyto názory a vize změnily, co ztratilo svůj pel, co zůstává a co se docela jistě rodí… Dole uvádím 
čtyřiadvacet  typických  názorů  a  prosím,  vyberte  tři  z nich,  které  považujete  za  výstižné  a  stále 
aktuální. To minimální je označit křížkem právě ty tři (a na Stezce odevzdat mě, či vedoucímu trasy). 
Doneste na listopadovou schůzi, případně pište či volejte – raději hned (viz adresa a číslo).

1 999 spřízněných duší. 2 Rodinou porobu (jako následek).
3 Akci, na kterou se těším každý rok. 4 Setkání s lidmi velice mi blízkými. 
5 Čtyřikrát radost až do rána. 6 Slast z nepohodlí.
7 Hodně – ženu a dvě děti. 8 Soulad těla a ducha.
9 Holky jako lusk, pivo jako křen, puchýře jako dlaň. 10 Školu, kde je každý kantorem i žákem. 
11 Konkurs na štěstí 12 Svěžest – už šestnáct (změna) let.
13 Muže (ženy),pivo, zpěv. 14 Symbiózu člověčenství a přírody.
15 Oběť své tělesné schránce. 16 Vše, co odnáší čas.
17 Objevy netušených možností. 18 Výkon, láska, opojení, boj, život.
19 Marast těla  povznesení ducha. 20 Zapomnění a z něj plynoucí vzpomínky.
21 Naději, lásku a víru. 22 Zburcování lepšího já.
23 Poznání krajů, kam bych se jinak nedostal. 24 Ztráty a nálezy – to druhé převažuje.

Nemusíte se omezovat  na ty vybrané  sentence – na druhé straně jsou zbývající,  které kompletují  osmdesát 
názorů  z osmdesátého  roku   a  pokud  se  vám  některý  zalíbí…  V tom případě  uveďte  čísla  tří  (ze  všech) 
vybraných  do rubričky na druhé straně. Pokud snad najdete některý slogan, který (podle vás ztratil na významu 
– je tam další  kolonka. A pokud snad chcete některý modifikovat  či  komentovat  - i pak naleznete prostor. 
Možná vás dokonce napadne nová a aktuální odpověď na tři před léty položené otázky (viz. druhá strana)… a to 
je věc (!) na kterou najdete místo. 
Snad toho nechci moc a nechci  to pro sebe. Ostatně ze svých zkušeností myslím, že ono zastavení a přemítání 
o Stezce o Stezce a lidech či věcech příbuzných bude příjemným pozastavením. Ještě jednou tedy děkuji 

   a zdravím ToRo 

PADESÁT krát

pan TAK SOBĚ
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Otázky, položené před léty:
Co je Stezka?   Co Ti Stezka přináší?   Co pro Tebe Stezka znamená?

25 Čtyřdenní hvězdový pochod. 26 Fajn podnik. 
27 Odpověď na volání dálek 28 Říká se tomu etapový pochod.
29 Změnu, co znamená život. 30 Nošení na rukách.
31 Stezka je fantastická záležitost. 32 Zdroj kamarádů.
33 Skok do neznáma. 34 Toulka přírodou.
35 Umaže pár vrásek z čela. 36 Příjemné riziko újmy na zdraví. 
37 Vandr za modrou dálkou. 38 Uchování mládí.
39 Optimismus do života. 40 Protažení kostry.
41 Kruhy pod očima a puchýře na patách. 42 Odhození všedních trablů.
43 Každoroční svátek. 44 Útěk od sporáku.
45 Planoucí srdce. 46 Volnost, rovnost, bratrství.
47 Radost ať za slunka či v dešti. 48 Radost ať za slunka či v dešti.
49 Dny co vydají za týdny. 50 Nabídku neomezených možností.
51 Asi radost, vlastně mnohem víc. 52 Krásně servírovaná dřina.
53 Rosu v dlaních a vítr ve tváři. 54 Ani nevím, proč taky.
55 Záruku kvality. 56 Záruku kvality.
57 Pěšina, prosím. 58 Návraty do hlubin študákovy duše.
59 Sen v barvách, lesklý prach. 60 Něco jako elixír života.
61 Důkaz o relativitě tohoto světa. 62 Lekci žití mezi lidmi.
63 Sen v barvách, lesklý prach. 64 Nádherné dobrodružství.
65 Lék proti pesimismu. 66 Odpočinek (zasloužený) po práci.
67 Malý začátek větší cesty. 68 Posun obzorů.
69 Kilometry a písničky. 70 Poznání krásy kolem sebe.
71 Rally zu Fuss. 72 Pořád něco nového.
73 To, co si kdo z ní vezme. 74 Mění hrudník v kotel s přehřátou párou.
75 Ventil civilizačního smogu. 76 Kus mojeho života.
77 Popuštěná uzda vášní. 78 Splasklou portmonku.
79 To se nedá napsat, to musíš prožít na vlastní kůži. 80 Spacák, pohorky a kytaru. 

Prostor pro širší zamyšlení a nové názory

Tři aktuální názory (ze všech) – uveď číslem

Neaktuální názor (tři?) – uveď číslem

Modifikace / aktualizace (uveď číslo původního a vedle upravené znění:

Najdeš odpověď na některou z otázek 
Co je Stezka?   Co Ti Stezka přináší?   Co pro Tebe Stezka znamená?


