
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 

 

Nedávno jsem si někde přečetl, že rok 1963 je rokem atentátu na amerického prezidenta Johna 

Fitzgeralda Kennedyho. Pro nás však tento rok vždycky bude především rokem založení 

Turistického akademického klubu. A tuto dějinnou událost bude všem připomínat pamětní deska, 

kterou za chvíli odhalíme. 

Jak to vlastně začalo? Jak už to bývá, na počátku bylo slovo. Tedy více slov na plakátu, který       

se objevil na přelomu září a října roku 1962 v této budově.  Text na plakátu zval na                              

„X. Ogólnopolski Rajd Studencki w Sudetach“, který  pořádal Akademicki klub turystyczny 

Wroclawské polytechniky ve dnech 18.-21.10.1962. Parta studentů, kteří na strojní fakultu 

nastoupili počátkem šedesátých let, se na lákavou akci vypravila. Rajd se konal na polské straně 

Krkonoš a zakončení bylo v neděli 21. října na zřícenině hradu Chojnik za účasti asi dvou a půl 

tisíce studentů. Pro české účastníky to byl takový zážitek, že se hned na zpáteční  cestě začali 

dohadovat o uspořádání podobné akce doma v Čechách.  

Na dalších Rajdech (jarním a podzimním roku 1963) se začala formovat skupinka budoucích členů 

TAKu. Kromě ní byly na fakultě i další skupinky studentů, kteří měli rádi hory. Na podzim roku 

1963 se iniciativy ujal Honza Novák, který všechny duchem spřízněné skupiny začal zvát na 

schůzky na podolskou kolej. Na nich se domlouvaly zásady činnosti a uspořádání klubu 

K největší schůzce pak došlo v klubovně podolské menzy, kde byl přijat název Turistický 

akademický klub (usoudilo se, že přesný překlad z polštiny – Akademický klub turistický                

se zkratkou AKT není asi to úplně nejlepší), Honza Novák byl zvolen tajemníkem klubu a Jirka 

Kylar pokladníkem. Vše bylo následně slavnostně ustanoveno v salonku Akademia restaurace      

U Fleků. S využitím kontaktů v ČSM a kolejní radě došlo k jednání na fakultním výboru strojní 

fakulty. Byly vypracovány a následně přijaty první stanovy klubu a TAK se stal autonomně 

působící zájmovou skupinou pod fakultním výborem Československého svazu mládeže. 

A pak už se začalo s přípravami první Stezky, která se uskutečnila na jaře roku 1964 v Krkonoších. 

Uspořádání první Stezky má na svědomí tato čtyřiadvacítka: Jan Novák, Ján Baltaj, Vladimír 

Bulena, Julius Csonto, Vlastimil Dušek, Petr Fencl, Otakar Fridrich, Václav Filípek, Václav Hladík, 

Peter Hodál, Petr Kobián, Ladislav Koryčánek, Jan Kubík, Jiří Kylar, Jan Lanta, Hubert Nižňanský, 

Ján Onuška, Pavel Pokorný, Antonín Rosický, František (Mikuláš) Schwertner, Pavel Socha, 

Zdeněk Vavřička, Václav Vyšohlíd a Karel Zeman. Mnozí z nich tu jsou i dnes. Díky vám! 

Děkuji i Vláďovi Roithovi, z jehož článku, který si budete moci přečíst v Almanachu, jsem výrazně 

čerpal, a také Pavlovi Stulíkovi, Vláďovi Dolejšímu, Láďovi Kánskému a všem dalším, kteří desku 

vymysleli, vyrobili a instalovali. Protože tu mezi námi jsou i Máša Nováková a Helenka Rosická, 

životní partnerky otců zakladatelů, prosím je, aby zavzpomínaly na dobu před padesáti lety.  
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