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Doporučujeme ještě vzít v úvahu nejkratší interval mezi podzimní a jarní Stezkou

Čas Co se má dělat Kde a jak
T - 1rok určit garanta Stezky, vybrat prostor a místo 

zakončení a termín konání, pokud tak nebylo 
učiněno dříve

Na schůzi TAKu

T – 6 měsíců Hrubý rozpočet, zvl. vlak, odznaky, plakáty, 
nájem pozemku zakončení, WC, ozvučení, 
občerstvení, souhlas radnice....., konkurz na 
odznak. 

Předběžnými poptávkami, 
objednávkami (pak upřesňovat)

T – 4 měsíců Upřesnění rozpočtu, Rozeslání přihlášek 
(zápisné + vlak),  uzavření konkurzu na 
odznak (poslat výrobci), hlásit tabu noclehy Web TAKu

T – 3 měsíce Info o org. záležitostech na schůzi TAKu, resp. Velké 
radě

T – 2,5 měsíce Prověření místa  zakončení, návrh programu 
a technického zajištění (WC, občerstvení, 
ozvučení, smluvní nájem pozemku....)

Garant + funkcionář Rady TAKu

T – 2 měsíce Vyhlásit konkurz na místo příští Stezky Na schůzi TAKu
T - 1 měsíc Uzávěrka přihlášek účastníků Stezky, konec 

tabu noclehů. Ved. tras odešlou přihlášky za 
trasu
Výběr místa na konání další Stezky

Na trasách

Na schůzi TAKu

T – 14 dní Uzávěrka storna pro ved. tras + další org. 
pokyny pro trasy

Velká rada

T Odjezd na Stezku
T + 3 týdny Zhodnocení, statistika a hrubý odhad 

vyúčtování Stezky
Do příští schůze TAKu po 
Stezce

T + 2 měsíce Závěrečné vyúčtování hospodáři TAKu

Poznámky:
1. Pacifik   umí dopravovat do 600 lidí. Nad tuto sumu má potíže. Vyplatí se  poohlédnout po jiné 

společnosti (snad se nějaká šikovná najde) i z finančního hlediska.
2. Odznaky   se nechávaly dělat ve Znaku Praha, družstvo umělecké výroby

Řipská 24, 130 00 Praha 3
Tel. 224247594, Fax 224251197
znak.praha@centrum.cz, http://www.znakpraha.cz
šéfem je p. Miroslav Vondruš, mail má: znak.praha@seznam.cz

3. Doporučujeme na zakončení nedublovat  činnosti   (funkce) a dostatečně dopředu připravit 
scénář a rozdělit vedoucí jednotlivých bloků  

Pavel Stulík 3.6.2008
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