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BUDOUCNOST VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY TAKU  
 
 
 
Vážení, 
 
 děkujeme vám, kteří jste vážili cestu do Svornosti, za příjemný průběh letošní valné 
hromady. Schůze plynula svižně, diskuse byla povětšinou věcná, volby proběhly bez 
problémů, večeře byla chutná, ani pivo nebylo špatné. Ale…  
 
 Na včerejší schůzi Rady jsme se zamýšleli nad následujícími otázkami. Proč přišlo tak 
málo lidí? Proč chybělo 10 z 22 šéfů tras? Proč z pěti tras nepřišel vůbec nikdo? Proč většina 
účastníků odešla hned po skončení schůze? Proč nás na nocleh zůstalo jen 10? A proč na 
sobotní vycházku vyrazili jen dva, a to ještě každý jinam? Samozřejmě to mohla být jen 
náhoda, či shoda okolností, ale to by bylo příliš povrchní vysvětlení. 
 
 Účast na valné hromadě není povinná, ale proč už netáhnou ani volby? Shodli jsme se 
poměrně rychle na tom, že současná podoba výročky se už asi přežila. Největší překážkou je 
patrně páteční termín. Víkendů je stále stejně, ale akcí přibývá. Víme o čtyřech (možná jich 
bylo ještě víc), které kolidovaly s termínem 11. února, byť byl znám rok. Zúčastnilo se jich 
hodně členů, kteří obvykle na valnou hromadu chodili. Zdá se, že přibývá lidí, kterým je líto 
obětovat víkend kvůli schůzi. Proč většina těch, co do Svornosti dorazila, nezůstala ani na 
společnou zábavu po schůzi, toť otázka. Možná se jim nechtělo jezdit v noci „z takové dálky“. 
A také spojování valné hromady s noclehem a následným pěším výletem už patrně netáhne.  
 
 Můžeme samozřejmě diskutovat nad tím, zda začátek února je vhodný termín, ale je 
nějaký vhodnější? My jsme se shodli na tom, že výroční schůze by měla být začátkem roku, 
takže únor necháme, ale chceme opustit pátek a vrátit se k našemu osvědčenému pondělí. 
Protože první víkend v únoru se koná Spanilka, na níž jezdí spousta lidí, kteří si jistě rádi po 
ní trochu odpočinou, navrhujeme druhé pondělí, tedy 13.2.2012. Pokusíme se najít nějaký 
vhodný restaurační sál, pokud možno v centru Prahy, kam bychom se pohodlně vešli a kde 
by nám udělali i dobrou večeři a točili slušné pivo. Také zase hodláme oslovit šéfy tras, zda 
nám některá trasová kapela nebude chtít po schůzi předvést svůj repertoár. Kdysi to tak 
bývalo. 
 
 TAK co vy na to? Sejdeme se v pondělí 13. února 2012 na Výroční valné hromadě 
s následnou TAKovou slezinou? Na vaše názory čeká anketa, kterou najdete na TAKových 
stránkách, a pochopitelně i my 
 
     
Vaši TAKoví radní 
 
 
21.2.2011 
 
 
 
 
 
Odkaz na anketu: http://takpraha.cz/2011/anketa-valna-hromada.php 
 


