
TAK – Poradníky 1995

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
IČ: 00199214

Adresa: pošt.př. 398, 111 20 Praha 1
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město

Poradník: H.Jeřábek, Žatecká 8, 110 00 Praha 1, TD: 232 43 07

PORADNÍK leden 1995

* SCHŮZE bude 9.1.1995 od 18 hodin na Karláku v posluchárně č. 9 - mezi 2. a 3. patrem, pokračování v 
COUNTRY CLUBu, nástroje s sebou. Rada se sejde 23.1. v 18 hodin v klubovně. 
* ZMĚNY - Petr Petrof Jirava TZ: 794 13 60 - Vítek Žežula TZ: 316 34 46 - Štěpka a Tomáš Podrazilovi, 
Vinořksá 177, P9 - Satalice, TD: 850 23 17. 
* PRÁVY z Rady - podává Petrof: 
- Účast Petrof, Petřík, Hasič, Honza M., omluven Ivan B. a Jana St., trasy 4, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 26 
(omluvena 12). 
- Výročka bude 6.2. od 18:30 v Hrnčířích (4 stanice autobusem z Opatova), pokud nepadne na lednové 
schůzi lepší návrh. 
- Stará (stávající) Rada hledá kandidáty do Rady nové, kterážto by měla být zvolena na výročce. 
- Novou členkou TAKu se stala Petra Caisová (26). 
- Rada prosí organizátory Bálu, zda by lístky na něj nemohly být k dostání již na výročce. 
- Rada přeje všem, ať se mají napřesrok alespoň TAK dobře, jako letos. 
* Na Fond ohrožených dětí a Dítě v nouzi přispěje TAK celkovou částkou 7000,- Kč, jak se dohodlo na 
schůzi. 
* 37.Stezka - zvítězil návrh Dvanáctky Podkrkonoší (Kuks), se zřetelným náskokem před okolím Kraslic a 
Mosteckem (se zakončením na dole Nosek). 
* VÝPRAVA VHT do Himalájí byla úspěšná - všech 14 lidí se vrátilo, což snad budeme mít příležitost 
posoudi.t na nějakém promítání. ""!!:: 
* VELKÁ FATRA - bude v termínech 24.2.až 27.2. a 25.2.až 28.2. - přihlášky u Petra Stulíka na tel. 2109 
1338. Cena 530,- Sk. 
* CHOPOK s Vítkem Žežulou - 12. až 18.3., možno i později, polopenze 2.500 (bez dopravy a vleků. 
Permanentky 260,- Sk za den, 1150,- Sk za 6 dní. Bydlí se v hotelu Šverma v Jasné. Volejte Vítkovi. 
* ...a půl - chystá Osmička do Železných Hor na 6. až 8.5. 
* POKUD máte rádi Island, můžete si do 8. ledna prohlédnout pár fotografií na výstavě "Kry a kostely". Fotil 
Jan Burian, vystavuje v Památníku národního písemnictví na Strahovském nádvoří. 
* LÍSTKY na zpívání Ireny Budveiserové v Atriu 11. ledna bude Zdena Rozsívalová na schůzi prodávat těm, 
kteří si je objednali. Pokud něco zbyde, tak i ostatním. 
* KČT - zájemci o známky na rok 1995 ať se přihlásí u Ivana Birndta, přihlášky do KČT možno dostat u 
Honzy Jeřábka. 
* INZERCE - Laserovou tiskárnu OKI 400 prodá Valda za cca 16.000,- Kč (tel: 43 85 22) - 3x šaty do 
tanečních (vel. 40, výška 173 cm, sukně ke kolenům), lyže běžky 140 prodají Činátlovi případným zájemcům 
(tel.76 38 43) 

Ahoj Honza Jeřábek 

"Dětem přeju, aby neztrácely rodiče, rodičům, aby neztráceli hlavy, hlavám, aby neztrácely ideály" Zdeněk 
Svěrák

PORADNÍK únor 1995

* SCHŮZE bude VÝROČNÍ a to v Hrnčířské hospůdce 6.2.1995 od 18 hodin. 
program: 
1. Volba návrhové a volební komise 
2. Zpráva o činnosti TAKu 
3. Zpráva o hospodaření 
4. Zpráva KRK
5. Zprávy oddílů
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6. Diskuse ke zprávám
7. Schválení členských příspěvků 
8. Odměny
9. Volby Rady TAKu a KRKu 
10. Různé

Spojení: z metra OPATOV busem 226 na konečnou do Hrnčíř (hospoda přes ulici), odjezdy 17:25, 17:44, 
18:34, (18:54, 19:29, 20:10). 
Občerstvení (guláš, tlačenka, utopenci, Platan, fernet, griotka, šampus) zajištěno, muzika též (tzn. že přijdete 
hudebníci!). Petrof. 
* ZMĚNY - Milana Zadníčková TZ: 24 22 06 20, 24 22 06 05 - Petr Hasič Křiž TZ: 24 40 83 33. 
* ZPRÁVY z Rady - podává Petrof: 
- Přítomni: Petrof, Petřík, Ivan B., Hasič, Jana St., Mirek Dvořák (Honza na horách). 
- Rada vyzývá pana Obdržálka, aby se pochlubil s aktuální členskou základnou (prosíme o zaslání na fax 
644 00 98). 
Rada prosí, aby ti, kteří mají v klubovně roztahán materiál z táborů, tento alespoň poněkud uklidili. 
- P.S. Záchod v klubovně už je opět přístupný 
- P.P.S. Petře dík za opravu skleněných dveří. 
* ZÁJEMCI o Poradník z řad nečlenů TAKu ať se připraví na to, že po Výročce budu zase chtít PRACHY.
* NORA - 3. až 6.3. - Slovenské Rudohoří - přihlášky 14 dní předem u Mirka Podoláka.
* POZVÁNKA na 16. TURASÍ BÁL: ve stylu 60. let v Malostranské besedě 4.2.95 ve 20:00. Na programu je 
promítání "Perného dne" s Beatles (20:00), skupina Intimní život (21:30), The Česnek (23:30), dobrá zábava 
(pořád). Oblečení ve stylu 60. let, džíny se sice nosily, ale na bál to přece jen není ono. Lístky před bálem na 
místě. 
Na 23.3. chystá TURAS 10. cimbálovek ve stodole. 
* TAKOVÁ HOSPODA, a.s. - Léta se hovoří o hospodě, kde by mohl přijít Stezkař kterýkoli den a právě by 
tam byla slezina nějaké trasy. Při počtu tras a periodě jejich slezin by ten měsíc sotva stačil. Na Dvanáctkové 
slezině se skupina lidí, unavených podnikáním dohodla odejít od slov k činům. 
Než bude zaregistrována akciová společnost s názvem uvedeným v nadpisu, rádi bychom znali ohlas na 
výzvu k upisování akcií. Prosím proto vážné zájemce, aby složili vstupní částku 120 Kč na účet TAKu a 
označili ji "A.S.". Chtěli bychom, aby se přípravy účastnili jen ti, kteří to myslí skutečně vážně. Všichni, kdo 
peníze složí do 12. února budou pozváni na přípravnou schůzku. 
Jsme zvědaví, zda bude dostatečný zájem. 
Za Dvanáctkové podnikavce Pepa Beran
* SLUNOVRAT na NORDCAPPu - 12.6. až 3.7. (22 dní) za cca 12.000,- Kč. V ceně je doprava busem, 
trajekty, 2× denně jídlo, pojištění a průvodce. Předpokl. trasa Petrohrad - Finsko - Nordcapp - Lofoty - Oslo. 
Přihlášky, a bližší informace u Honzy Maňáka.
* STŘÍBRNÁ v Krušných horách - týdenní lyžařské pobyty pro party i rodiny s dětmi v termínech jarních 
prázdnin 25.2. až 4.3. nebo 4.3. až 11.3. nabízí Ivan Pergler (TD: 6641 3723, T2: 590 539).
* INZERCE - Ivan Halaška koupí běžkové boty č. 22 a sjezd. boty č. 38 - Dívčí oteplovačky vel. 160 (kalhoty 
na ramena a bunda červená) nepoužívané za 300,- prodá Helena Volfíková (858 815) – místo pro 
inteligentní sekretářku na př. fak.UK na Albertově nabízí Iqor Holub - Petr Vojtěch hledá pracovníka s 
oprávněním pro projektovou činnost a stavbu slaboproudých zařízení v průmyslových objektech. Zkušenosti 
s SNV1 vítány (TZ: 476 25 51, TD: 6631 2089). 

Ahoj Honza Jeřábek 

Cikáni jdou do nebe 
TAKový bál se uskuteční v sobotu 8. 1995 v Domovině. Začne v 19 hod. 
Vstupné jako loni 65,- Kč, ale pozor, v den konání o 10,- Kč víc. Lístky budou k dostání na Výročce, na 
předtančení, u šéfů tras nebo u mě. Doporučuji zakoupit je včas, neboť na místě už také nemusejí být. 
Bezpečnostní služba u vchodu nevpustí do sálu žádného bělocha, natož pak skina! Z technických důvodů 
ještě neznám termín promítání filmu, dozvíte se ho na výroční schůzi, případně až v březnovém Poradníku. 
Jana Jedličková (88 20 23) 

PORADNÍK březen 1995
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Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
IČ: 00199214
Adresa: pošt.př. 398, 111 20 Praha 1
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
Poradník: H.Jeřábek, Žatecká 8, 110 00 Praha 1, TD: 232 43 07

* SCHŮZE bude 6.3.1995 od 18 hodin na Karláku, Velká Rada bude 13.3. (týden po schůzi, protože v 
běžném termínu je dost lidí na horách) v klubovně od 18. hod.. 
* ZMĚNY - Tonda Jeřicha TD: 561 20 46 - Pepa Melichar TZ: 231 44 16 
* ZPRÁVY z Rady - podává Jana Jedličková: 
přítomní: Pepa Brzák, Petrof, Luděk Ledvina, Honza Maňák, Jana Jedličková, Jana Stádníková, Petřík, Ivan 
Birndt, Jožin Vlach. 
- Jožin slíbil úklid a inventuru v klubovně do 13.3. 
- Razítka TAKu mají: Pepa Brzák, Jana Stádníková, Jana Jedličková, Ivan Birndt (kvůli razítkování skrzevá 
Stezku). 
- Klíče od klubovny TAKu mají (pokud Rada ví): Pepa Brzák, Petrof, Petr Němec, Jožin. 
- Ozvěte se Pepovi Brzákovi, zda někdo nemůže zajistit mříž na okno v klubovně. 
- Lístky do Národního divadla na představení „Sluha dvou pánů“ 6.4. má Veronika Jiravová 
- … a půl pořádá Osmička kolem 8. května 
* VÝROČKA : 
- Podle zprávy Jany Stádníkové, hospodářky TAKu, byly téměř všechny akce ziskové (Bál, Stezky, Spirituál, 
Lesní hry, tábory), takže TAKová pokladna se částečně naplnila. A to až tak, že jsme mohli darovat celkem 
10.000,- Kč na Fond ohrožených dětí a Dítě v nouzi. Výnos za loňský rok byl cca 40 000,- Kč. Všechny akce 
jsou vyúčtovány. 
- Rada jednomyslně rozhodla o stažení trestního oznámení na Emesi. 
- Příspěvky pro rok 95 byly stanoveny takto: 1. dospělý člen TAKu v rodině zaplatí 200,- Kč, další dospělý 
člen TAKu a rodiny 160,- Kč, mladší než 18 let pak 70,- Kč. Pokud tak neučiní do červencové schůze, zvyšují 
se příspěvky o 20,- Kč za každý další měsíc. 
- Nové stany pro Keblany vymysleli, sehnali materiál, připravili a zorganizovali výrobu, sháněli lidi a o 
spoustu dalších věcí pro tábor se postarali Zdeněk Stříhavka s Pepou Havránkem. Za to si vysloužili 
poděkování a odměnu "Za zásluhy o ještě větší slávu TAKu" 
- Do Rady byli zvoleni tito nejlepší z nás (v závorce počet hlasů): Petrof (55), Honza Maňák (48), Luděk 
Ledvina (64), Pepa Brzák (74) a Jana Jedličková (44). Ostatní nejlepší z nás zvoleni buď nebyli nebo být 
zvoleni nechtěli. 
- Úplně novým předsedou, šéfem a majitelem TAKu se stal přesvědčivě Pepa Brzák. Ten také ke 
spokojenosti přítomných poděkoval odstoupivší staré Radě a Petrofovi za všechno co pro TAK provedli. 
- Revizní komise (Mirek Dvořák, Ivana Prokešová, Pepa Beran) neshledala závady v účtování TAKu. Při 
volbách bylo složení komise potvrzeno. 
- Nový TAKový adresář je na světě díky Petrovi Řehákovi. 
- Usnesení z Výročky bude v příštím Poradníku. 
* BÁL - Promítání filmu "Cikáni jdou do nebe" bude 15. března na Stavební fakultě - sraz v 19:00 před 
fakultou v Dejvicích. Při uvažování o vhodném obleku na Bál předpokládají pořadatelé, že se soustředíte na 
Cikány na pastvinách případně na přelomu století. Lístky na Bál jsou k disposici za 65,-Kč, nebo přímo na 
místě o 10,- Kč dražší.. Pokud víte o aparatuře pro ozvučení, dejte vědět. 
* STEZKA zatím opravdu nemá termín. 
* ZÁJEMCI o Poradník z řad nečlenů TAKu ať mi nějakým způsobem dodají 13 tříkorunových známek nebo 
40,- Kč. 
* AMERlKA 1995 - Mirka Benáková (4) hledá asi 20 lidí na 30-ti denní putování Amerikou malým autobusem. 
Letenky, dopravu, ubytování, suroviny na jídlo zajistí Mirka. Trasa New York přes národní parky do San 
Franciska (12 500 km), odjezd poslední týden v květnu. Kontakt: Mirka Benáková 276 01 Mělník, Jezdecká 
3277, TZ: 0206 692 445.
* JEZDECKÉ KURSY v Dvoře Borčiče - týden na koních v ceně 1800 až 2500,- Kč si takto pochvalují 
Činátlovi: 
" Zúčastnili jsme se vloni kursu v Borčicích a docela se nám to líbilo. Byli jsme tam ale jen dva dospěláci 
mezi mládeží do 16 let. Bylo by fajn, kdyby se na některý týden dohodla skupinka lidí z TAKu. Kapacita je asi 
20 lidí. Výcvik je poměrně kvalitní, naučí se i úplní začátečníci a zažijí se při tom i pěkné chvíle v přírodě. 
Krajina je tam opravdu moc pěkná. 
Stany jsou s podsadou, jako na Ďáblíku, spacáky možno půjčit na místě. Komu se zdá cena příliš vysoká: 
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vězte, že vlastně přispíváte na chov koní a to je konec konců dobrý skutek. Zájemcům podám další 
informace. Zdraví Hanka Činátlová." 
* INZERCE - Boty na běžky č. 8 a více (vázání 75) pro školu koupí Zdeněk Stříhavka - o někom, kdo prodá 
přezkáče "Raichle" vel. 9,5 - 10, jednopřezkové s nafukovacím nártem a vlastním vytápěním za cca 3000,- ví 
Zdena Rozsívalová. 

Ahoj Honza Jeřábek 

PORADNÍK duben 1995

* SCHŮZE bude 3.4.1995 od 18 hodin na Karláku, Rada bude v úterý(!) 18.4. od 18 hodin v klubovně. 
* ZMĚNY - Luboš Čech TD: 788 26 24 
* ZPRÁVY z Rady - podává Jana Jedličková: 
- Přítomni: Brzák, Ledvina, Maňák, Jedličková (omluvena Jana Stádníková a Petrof) 
trasy: 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - Voltek, 26. Ostatní jdou příště pro pivo! (Aby se pak nedivili!) 
Hosté: Jožin Vlach, Martin Valent 
- Jestli všechno dobře dopadne, budou po dlouhé době Pantakové hry a to dokonce v Soběslavi, zřejmě 23. 
až 25.června a s minimálním startovným. Pomocníci, hlaste se! 
- Kdo má dokumentaci k táborové louce? 
- V klubovně teče záchod. Najde se dobrák, který ho spraví? 
- Rádi bychom sestavili rozvrh klubovny, nahlaste prosím pravidelné i jednorázové akce. 
* BÁLse kvapem blíží, na schůzi tedy máte poslední šanci vrátit půjčené lístky, zbavit se peněz a koupit 
poslední levné (ne-li vůbec poslední ) lístky na tuto jedinečnou akci. 
* STEZKA - už termín má a to 28.9. až 1.10.95. Stezkový vlak pojede pouze zpět. (Zakončení na Kuksu.) 
* LESNÍ HRY budou 15.-17.9.95. 
* S KČT Banka za polární kruh do Norska a Švédska až na Nordcap 30.6.-17.7. za 6.900,- Kč. Zájemci u 
Ivana Fridricha (6714-4516, 252451). 
* PROMÍTÁNÍ na Stavební fakultě v Dejvicích (Thákurova 7) vždy ve středu: 
12.4. 19 hod Himaláje (Luděk Ledvina) 
19.4. 19:30 (sraz před budovou v 19:15) KOYAANISQUATSI 
26.4. ve stejnou dobu NOSTALGIE 
* PŘECHOD VELKÉ FATRY 1.- 4. června, odj. ve čtvrtek v noci, noclehy Pod Kráľovou Studňou a Na 
Smerkovnici, příj. v pondělí ráno. Cesta + polopenze 1.000 Sk. Přihlášky - Jirka Michal (Voltek –538 893). 
max. 20 lidí. 
* PŘECHOD TYROLSKÝCH ALP (jižních) - 3 dny kolem 10. září, CK Kontakt, chalupa v italském Brixenu. 
Doprava, polopenze, ubytování ve dvoulůžkových pokojích -to vše za 3.000 Kč. Přihlášky také Jirka Michal. 
* HoRo zahájilo jarní sezónu 25. března v Černolicích. 
* PIVNÍ ŠTAFETA - 3.června v Popovicích na Slavnostech piva. Dáme dohromady stočlenné družstvo, které 
vypije 100 piv v rekordním čase? Přeborníci, hlaste se! 
,br.* ZÁJEMCI o Poradník z řad nečlenů TAKu at mi nějakým způsobem dodají 13 tříkorunových známek 
nebo 40,- Kč. 
* WHO TAK WHO - dotazník pro připravovaný podnikatelský adresář dostanou všichni členové TAKu. Mirda 
Hoza potřebuje i adresy členů tras - Mirda Hoza, Karlova 28, P1, 2422 9027. 
* MAPY KČT vydané podle edičního plánu pro rok 1994 jsou tyto: 12/13 - Českosaské Švýcarsko a 
Děčínsko (rozšířené vydání) - 20//21 Jizerské hory a Frýdlantsko - 25 Podorlicko a okolí Babiččina údolí - 35 
Brdy a Třemšínsko - 41 Česká Sibiř a Táborsko sever - 46 Havlíčkobrodsko - 49 Českomoravské mezihoří, 
Českotřebovsko - 53 Králický Sněžník - 54 Rychlebské hory a Lázně Jeseník - 69 Pošumaví Vimpersko - 84 
Velkomeziříčsko - 95 Javorníky západ - 97 Slezské Beskydy. 
* INZERCE - Pokud byste věděli o větší dětské postýlce s postranicemi, nejlépe vyřazené z dětské 
nemocnice, zavolejte Zdeně Rozsívalové, uděláte dobrý skutek. - Kdo na schůzi zapomněl nákupní tašku se 
dvěma rohlíky, třemi jogurty, máslem, zeleným tvarohem, eidamem a kvasnicemi, nechť se o ni přihlásí na 
schůzi (u Ivana Birndta).

Ahoj Honza Jeřábek 

Sponzoruje Jirka Halfar (6) - viz příloha. 
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PORADNÍK květen 1995

* KVĚTNOVÁ SCHŮZE bude 24. 4. 1995 od 18 hodin na Karláku, Rada 22.5. od 18:00 v klubovně 
* ZPRÁVY z Rady - podává Jana Jedličková: 
účast: Maňák, Brzák, Ledvina, Jedličková, omluvena Jana Stádníková 
- Najde se někdo s nastřelovací pistolí, kvůli instalaci mříže do klubovny? 
- Jožine, Jožine, co úklid a inventura klubovny? Někteří již vyhrožují radikálním řešením! 
- Kdo rozbil stůl v klubovně, nechť zbytky odklidí a přinese stůl nový! 
- PANTAKOVKY - hledáme programového ředitele a organizátory soutěží. Můžete uplatnit také nové návry 
soutěží. Hledáme sportovní náčiní: (Šetinův pytlík apod.) a technické Zajištění! 
- Bilance Bálu - postrádáme černou kabelku s doklady a naopak přebývá 1 náramek a 1 náušnice (na 
schůzi). 
- Uzávěrka přihlášek na Půltou Stezku bude na "květnové" schůzi. 
- PANTAKOVKY - 23. až 25.6. - přihlášky na květnové schůzi. 
- LESNÍ HRY budou 15.- 17.9.95., přihlášky na schůzi. 
* CYKLO -VHT - 29.4. až 1.5. Kozí hory hlaste se Moravcovi (791 06 07). 25.až 28 .5. kola s TYKOLEM 
pořádá Bořík 
* PROMÍTÁNÍ na Stavební fakultě v Dejvicích (Thákurova 7) vždy ve středu: 26.4. NOSTALGIE (Tarkovský) 
* ZE SPOLEČNOSTI - Jitka Dušová děkuje neznámému dárci ze Stříbrné harfy za "magickou hlavu", která 
dělá radost nejen Jitce samé, ale i všem kolemjdoucím na Pohořelci, a že jich tam je. 
* JIRKA HALFAR nabízí chatu "U Slunce" v Jizerských horách viz minulý inzerát (tel: 0327 74219). 
* INZERCE - Hledám někoho, nejraději starší manžele, kteří by měli zájem starat se o zahrádku a chatu na 
Barrandově. Zorka Feszaniczová T: 581 7413 - Khaki košili vel.130 prodá Honza Chlouba - černé běžecké 
tepláky + modré návleky zbyly ve Ferdinandově a jsou u Saši Kovandové - nábytek vhodný i do kanceláře 
(kulatý stůl, 3 skřínky, jídelna Toledo) prodá Helena Volfíková (855 88 15) - Renáta Dvořáková nabízí 
dopravu autobusem do Ženevy a zpět ve dnech 13. až 21.5. s několika poznávacími zastávkami (tel. 88 36 
60), jedná se o školní zájezd, z něhož můžete využít pouze dopravu! - Jirka Domlátil nabízí radu (možná i 
pomoc) jak požádat o příspěvek na ekologizaci topení (až 25.000,- Kč). 

Ahoj Honza Jeřábek 

* BÁL - podle informačního zdroje, blízkého vedení TAKu, který si nepřál být jmenován, Rada děkuje Janě 
Jedličkové za Bál. Kdo s tím souhlasí, ať udělá čárku. 

PORADNÍK červen 1995

* SCHŮZE bude 5.6. od 18 hodin na Karláku, Rada 19.6. od 18:00 v klubovně 
* ZMĚNY - Milana Zadníčková TZ: 644 82 37 až 9 - Zdena Kryštofová, Labská kotlina 996, 500 02 Hradec 
Králové. 
* ZPRÁVY z Rady - podává Ivan Birndt a Jana Jedličková: 
- Přítomni: Pepa Brzák, Luděk Ledvina, Jana Stádníková, Ivan Birndt j.h. 
- DĚKUJEME Švestkům a ostatním pořadatelům za ...a půl, Jardovi Šlehačkovi za mříž do klubovny a 
záchod. 
- KÁRÁME Jóžina - co bude s tím úklidem klubovny? 
- ČERVENCOVÁ schůze bude? Najde se kdo by ji zajistil? Sakra. 
- LETNI AKCE - co vše se dá dělat o prázdninách. Bylo by fajn to zveřejnit (vydat tiskem). Hlaste se! 
- STEZKA - Zakončení bude 1.října na Kuksu. Vlak pojede pouze nazpátek. Ceny: vlak 64 Kč, levnější 
zápisné (členové TAKu, studenti nebo důchodci) 56 Kč, ostatní 80 Kč. Zástupci tras vyzvedněte si na schůzi 
od Dvanáctky přihlášky. Zdá se, že na Stezce přibudou dvě trasy. Z Třináctky se pod pracovním názvem 
Dvacítka, oddělí mládí a Ivan Birndt chce udělat mezitrasové výběrové Cyklo. 
- Noclehy: středa - Adršpach (17 penz. Pod hradem) - čtvrtek - Řešetova Lhota (16 hos. U Novotných), Jívka 
(17 penz.), Studnice (3 hospoda U Petra + tělocvična) - pátek -Libňatov (3 hospoda + sál), Mostek (12 
koupaliště), Havlovice (16 hos. Amerika), Řešetova Lhota (17 hos. U Novotných) – sobota - " Kuks tabu, 
Velká Bukovina ( 3 hospoda + sál), Kohoutov (6 nehospoda), Hřibojedy (12 hospoda) , Vlčkovice v Podkr. 
(16 hos .+ ubyt. Mertlíková ) , Kohoutov (17 hospoda) 
- PANTAKOVÉ HRY v Soběslavi - Jak asi už víte, po sportovní stránce Pantakovky pořádá Šestnáctka a 
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cyklo-VHT. Disciplíny budou víceméně tradiční (fotbal, volejbal, nohejbal, kuželky, ping-pong, VC Lužnice, 
plavecké disciplíny, dětské soutěže, atletický sedmiboj atd.). Pořadatelé se na Vás už velice těší, avšak je 
pro ně velikou záhadou účast. Víkend v Soběslavi byl vždy koncipován tak, aby se ho mohli zúčastnit rodiče i 
s dětmi. Pořadatelé mají ideu, že by se her mohli zúčastnit také dětské oddíly. Je jim celkem jedno, zda děti 
přijedou se svými vedoucími nebo jednotlivě s rodiči, jde jim spíše o účast a z toho vyplývající propagaci. 
Bohužel, při zcela nezávislém oslovení náhodných vedoucích oddílů, se jim vždy potvrdilo pravidlo, že "Ten 
kdo chce něco udělat, hledá způsoby. A ten kdo to nechce udělat, hledá důvody." Pokud se TAK rozhodl, že 
po letech uspořádá opět Pantakové hry a jedna z podmínek úspěchu je počet účastníků, bylo by vhodné, 
kdyby se s výše napsaným pravidlem řídili všichni členové a příznivci TAKu. . 
Inzerce: Sháníme koloběžku, gymnastickou obruč a berle. Nevíme kde jsou putovní ceny a lucerna. 
Hledá se pořadatel dětských soutěží. 
* ZAHRADNÍ SLAVNOST u příležitosti přivítání letošního léta pořádá Mirda Hoza v úterý 20. června od 19:00 
hod ve Vojanových sadech. K účasti je bezpodmínečně nutné "piknikové" oblečení! Pití a občerstvení si 
vemte podle uvážení, vhodná je deka, lampion a baterka. Baterku použijete zejména při uvádění zahrady do 
původního, t.j. uklizeného stavu (bez vajglů), až budete odcházet. Koho si přivedete, za toho si ručíte. 
* APAČI - pro 1. turnus v Keblanech (Jožin, Petřík) hledají zdravotníka/ci. 
* POBYT na Husově boudě - 2. až 8.7. - u Pece p. Sněžkou (vhodné pro turistiku i horská kola), penze za 
190.- Kč, polopenze 150.- Kč, děti mají slevu. Hlaste se buď na tel. 80 55 28 večer nebo na schůzi u Kubáta. 
POZOR! šířka stránky není úměrná závažnosti sdělení (ani nepřímo). 
* POKUD máte zkušenosti s chozením po Dolomitech a chcete poradit Jirkovi Michalovi z Volteku, zavolejte 
mu na tel: 53 88 93. 
* INZERCE - Zdena Kryštofová hledá ubytování v Praze, cena dohodou - Jirka Mergl prodá pohorky č.8 
(2435 4379) 

Ahoj Honza Jeřábek 

Nakonec dvě optimistické: 
* ZE SPOLEČNOSTI - Jana Mašková a Honza Mentberger si dovolují oznámit, že byli oddáni 19. května 
1995, ať se jim daří. 
Jarda Tříska všechny zdraví z Mysu Dobré naděje

PORADNÍK červenec 1995

* LETNÍ SCHŮZE bude 10.7. od 18:00 v restauraci Dívčí skok v Šárce. 
SCHŮZE v září bude 4.9.1995 na Karláku od 18:00, Rada 18.9.v 18:00 v klubovně. 
* ZMĚNY - Jana a Honza Mentbergerovi Krouzova 3041, Praha 4 TD: 401 11 96, Mirda Hoza TD, TZ, fax: 
2422 9027 
* ZPRÁVY z Velké Rady - podává Jana Jedličková 
Přítomni: Jana Jedl., Luděk Ledvina, Ivan Birndt j.h., Petr Němec j.h. trasy: 4, 5, 12, 13, 14, 16, 20, 26. - 
Děkujeme Petrovi Němcovi za nové klíče od klubovny 
- Vznikla nová trasa č.20, pod vedením Zdeňka Mourečka (TZ: 798 33 39 (340) 1.212). Vítáme! 
- Stezka noclehy hlaste průběžně, přihlášky se odevzdávají na zářijové schůzi, poslední termín je 12.9. v 
úterý v hospodě (Bestiarium), přesnění na schůzi. 
NOCLEHY na Stezku: 
středa - Adršpach (17 penz. Pod hradem) 
čtvrtek - Jívka (17 penz.), Rozkoš - Kleny (6), Řešetova Lhota (16 hos .U Novotných), Studnice (3 hospoda 
U Petra + tělocvična), Železnice (20 penz. Strahov) 
pátek Havlovice (16 hos . Amerika ), Kohoutov (6 hos.), Libňatov (3 hospoda + sál), Mostek (12 koupaliště), 
Pecka (20 hot. Koruna), Řešetova Lhota (17 hos. U Novotných), 
sobota - Hřibojedy (12 hos.), Kohoutov (17 hos.), Kuks tabu, Sviništany (6 pivovar U melouna), Velká 
Bukovina (3 hospoda + sál), Vlčkovice v Podkr. (16 hos. + ubyt. Mertlíková), Žireč (9 hos., 20 tělocvična) 
Osmička nabízí v rámci Stezky přechod do Polska - Stolové hory. Přechod Machov + možnost ubytování až 
pěti tras. Teplice n.Metují. Ozvěte se. 
* VOLEJBAL - pondělky od 17:00 nabízí Luděk Ledvina na kurtech v areálu Fyzikálního ústavu v Praze 6, 
Cukrovarnické ul. 
* INZERCE - Pokud víte o ubytování pro cca 30 country tanečníků o prázdninách v Praze (sál, sprcha), dejte 
vědět JaVor 301 4444 - Pánské stříbrné kolo Eska s přehazovačkou, berany prodá za cca 1000,- Kč Ivana 
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Jiroušková (278 07 33) - do inzerce: SW firma přijme i na vedlejší PP pracovníka se zkušenostmi v oblasti 
velkých počítačových systémů (Ivan Birndt) - Jirka Navrátil (16) shání klobouk, který někdy někomu někde 
půjčil (TZ: 364 55 73, TD: 439 63 14). 
* OZNÁMENÍ - Na 4 měsíce se stěhuji do Anglie na adresu C/O MR. MALAY, 49 GREAT NORTH WAY, 
HENDON, LONDON, NW 4 1 PT, GB. Přeji krásné prázdniny, Lesní hry i Stezku a předem děkuji za 
případnou podporu a kdybyste byli náhodou v Londýně... AHOJ Jana Jedličková 

Ahoj Honza Jeřábek 

Z několika nezávislých zdrojů jsem slyšel přání poděkovat pořadatelům PanTAKovek za hry, prostředí a 
dětské soutěže zejména, k čemuž se taky připojuju. 

PANTAKOVÉ hry v Soběslavi 
neoficiální výsledky: 
Ringo - 1.místo 20A, 2. místo 20B 
Stolní tenis – 1. V. Mičkal, 2. J. Novotný, 3. V. Veselý 
Odbíjená - 1. HEC a spol., 2. 5 a spol., 3. 18 a spol. 
Fotbálek – 1. ženy společenství 18+20, 2. HEC, 3. 16 
Fotbálek muži – 1. 16, 2. HEC, 3. 11 a 18 
Nohejbal – 1. 1, 2. 11, 3. 16, HEC 
Víceboj ženy – 1. Chloupková(4), 2. Šlemrová(4), 3. Kábrlová (16)
Víceboj muži – 1. P.Vilím, 2. P. Brandejs jr., 3. Evžen Ge (HEC) 
Kuželky ženy – 1. Machková(16), 2. Veselá(1), 3. Dyková (13)
Kuželky muži – 1. V. Veselý(1), 2. Kříž (18), 3. Pilař (HEC)
Kuželky družstva – 1. 1, 2. 16A, 3. 16B 
VCL žena M. Škrabáková (15) 
VCL muži – 1. J. Šustera, 2. P. Fiala (16), 3. Evžen Ge (HEC) 
Píč kap - Petr Šelelyo 
Zvláštní cena - Honzík Blažek j.r. (14) za reportování pí půl. 

PORADNÍK září 1995

PORADNÍK říjen 1995

* SCHŮZE bude 2.10.1995 na Karláku od 18:00, Rada 16.10.v 18:00 v klubovně. 
* ZMĚNY - Soňa Vašicová (17) TZ: 692 02 76 až 7, Honza Jeřábek TZ: 46 09 47, Hanka Řeháková TZ: 6708 
2273 a malý zázrak Řehákovi TD: 850 71 43, Franta Horák Dobřichovice, Krátká 234 - Marcela Mostecká 
TZ: 2100 6146 l.181 nebo 146 -Vláďa Roith TZ: 6721 0211 - Ivan Birndt k dřívějším přibylo další TZ: 2491 
6320. 
* ZPRÁVY z Velké Rady - podávám já: 
přítomni: Honza Maňák, Luděk Ledvina, Ivan Birndt j.h., trasy: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 a 
26. 
- Pochvalné mručení přítomných přerostlo v poděkování Sedmnáctce za Lesní hry. Rada souhlasila se 
zaplacením schodku z TAKové pokladny. Příští hry pořádá Třináctka, takovýhle počasí bych si teda přál. 
- Jarní 38. Stezka - zatím existuje jeden návrh, ten se však dozvíte až na schůzi, abyste nebyli ovlivněni při 
přemýšlení o tom, kam bychom mohli jet a kdo by se o to postaral; tj. hledá se garant a místo. 
- Rada vyhlašuje amnestii na zaplacení příspěvků za rok 1995 neboť Karel Obdržálek opravdu někdy nebyl k 
zastižení. Poslední šanci zaplatit bez příplatku máte na říjnové schůzi. 
- Přemýšlejte o Bálu a o TAKovém Silvestru. 
- Klubovna se zdá být uklizena, díky Jožine. 
- Pokud víte o někom, kdo by si rád pohrál s materiály (texty a fotky) do Almanachu II (něco jako redaktor), 
dejte vědět radním. Pokud máte něco k TAKovým událostem od roku 93, dodejte to také. Podaří se vydat 
Almanach k 33. výročí? 
- Noví kandidáti, členové ani trasy nejsou. 
* 37. Stezka - Zakončení začíná 12 minut před druhou hodinou odpolední na louce pod hospitalem. Každá 
trasa má za úkol vyjádřit jednu ze soch ctností nebo neřestí, kterou si měla vylosovat během odevzdávání 
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přihlášek 12. září. Vystoupení by mělo být v délce 12×12 vteřin. Vyjadřovací prostředky jsou povoleny balet, 
pantomima, opera nebo živý obraz. Podmínkou je, že znázorňovaná ctnost nebo neřest nesmí být vyjádřena 
přímo. Dále bude Rytíř a Myš Stezky. 
Stezkový vlak zpět jede po trase: Kuks (17:40) - Hradec Králové (18:42) - Velký Osek (19:46) - Nymburk 
(20:03) - Praha - Vysočany (20:40) - Praha Hl.n. (20:50). 
* LYŽE na zimu 96 - v Alpách na termín 16.3. -23.3.96 v ALPE d HUEZ za cca 8 000,- Kč zařizuje Neckář 
(Veselý). Tel: 683 16 51. Bez úmyslu konkurovat mu, mluví Pepa Brzák o cca 4 denním lyžování v 
rakouských Alpách. 
* INZERCE - Botasky, černé manšestráky, deštník, dětská tílka a ponožky - to jsou nálezy z PanTAKovek - k 
dostání u Luďka Ledviny --- Dámské trackingové kolo FORT SHlMANO za 4 900,- Kč, málo používané, 
nové, v záruce prodá Helena Volfíková (TD: 855 88 15, TZ: 2423 0370) --- Kdo umožní nascanovat na 
barevném scaneru pár fotek pro Šestadvacítku, volejte Valdu ir. 43 85 22 --- Eva Švestková bude mít na 
Stezce a na schůzi CD a MC skupiny AURIS - mladý Švestka hraje městský folk. 

Ahoj Honza Jeřábek <

Známé noclehy na Stezku:
Čtvrtek: 4 Česká Metuje - hotel Bouda, 12 Nová Paka, 14 Ploužnice, 17 Adršpach - penz. Pod hradem 
Čtvrtek: 1 Dolce u Trutnova – rest. Severka, 3 Studnice - hospoda U Petra + tělocvična, 4 Radvanice -Kult. 
dům, rest. Pelikán, 5 Lužany, 6 Rozkoš – Kleny, 7 Suchý důl - hosp. Ve mlejně, 8 Machov – sokolovna, 11 
Dvůr Králové - Rosch, 12 Čistá, 13 Skuhrov n.B. – hospoda, 14 Nová Paka – sokolovna, 15 Česká Metuje - 
hosp. Na křižovatce, 16 Řešetova Lhota - hos. U Novotných, 17 Jívka - 17 penz., 18 Machov, 20 Železnice - 
penz. Strahov 
Pátek: 1 Dolce u Trutnova 1 - rest. Severka, 2 Vlčice – hospoda, 3 Libňatov - hospoda + sál, 4 Bohdašín - 
hosp. Na Betlémě, 5 Horní Nová Ves, 6 Kohoutov - hosp., 7 Horní Rtyně – Náměrky, 8 Rtyně, 9 Havlovice - 
kult.dům, 11 Dvůr Králové – Rosch, 12 Zvičina, 13 Česká Červená – hospoda, 
14 Horní Brusnice – hospoda, 15 Suchý důl – hosp. Na mlýně, 16 Havlovice - hosp. Amerika, 17 Řešetova 
Lhota - hosp. U Novotných 18 Nové Město nad Metují, 20 Pecka - hot. Koruna 
Sobota: 1 Dolce u Trutnova - rest. Severka, 2 Choustníkovo hradiště, 3 Velká Bukovina - hospoda + sál, 4 
Lhota pod Hořičkami - hosp. Pod větrníkem, 5 Dolní Brusnice, 6 Svinišťany - pivovar U melouna, 7 Brzice - 
hosp. U Bohouše, 8 12 km od Kuksu, 9 Žíreč - hosp., 11 Dvůr Králové – Rosch, 12 Hřibojedy - hosp., 13 
Studnice – sokolovna, 14 Doubravice – hospoda, 15 Nesyta – autokemp, 16 Vlčkovice v Podkr., 17 
Kohoutov - hosp., 20 Žireč - tělocvična 

PORADNÍK listopad 1995

* SCHŮZE bude 6.11.1994 od 18 hodin na Karláku, Rada se sejde 20.11. v 18 hodin v klubovně. 
* ZMĚNY - Pokud jste se nedovolali Marcele Mostecké do práce, není to vina ani vaše ani její, ale moje. 
Správné číslo je TZ: 2100 6146, 2100 6181 - Tomáš Kubát, Jankovcova 35, Praha 7, TD: 80 55 28, TZ:75 26 
41 až 9, kl. 673 - Pepa Jóžin Vlach TZ: 793 45 31. 
* ZPRÁVY z Rady - podává Honza Maňák: 
- Jóžin Vlach děkuje za pochvalu uvedenou v minulém Poradníku za úklid klubovny, ale připomíná, že v tom 
nejel sám, protože značnou měrou se podíleli i Petr Němec a trasa 26. 
- Rada děkuje Dvanáctce za uspořádání hezkého závěru Stezky. Finančně byla Stezka silně zisková, zbylo 
téměř 30 000 Kč. Na obnovu zámku Kuks z těchto peněz Rada odsouhlasila 9 353,60 Kč, ke kteréžto částce 
došla vynásobením 780 účastníků Stezky a hodnoty 12,12 Kč, neboť již na Dvanáctkové pozvánce na 
Stezku bylo uvedeno, že zápisné obsahuje i příspěvek na Kuks. 
- Na organizační výdaje se zajištěním Stezky dostanou trasy po 300 Kč. Padl i návrh, aby starší trasy dostaly 
i příspěvek na benzín, když na Stezku tolik jezdějí auty, ale to neprošlo. 
- Rada bude preferovat dotace z TAKové pokladny na důležité celoTAKové akce před finančními příspěvky 
mimo TAK. Pokud budou organizátoři Stezky, Půlté stezky, PanTAKovek, Lesních her nebo dětských akcí a 
táborů potřebovat dotaci, nechť navštíví s vypracovaným rozpočtem Radu a záležitost projednají. Finanční 
prostředky na tyto účely v TAKové pokladně existují. 
- Práce na Almanachu se už rozjíždějí zásluhou Tomáše Svobody. Příspěvky chybějí od tras: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 
15, 18, 19, 20 a 26. Šestnáctka sice 9 řádků poslala, ale chtělo by to trochu prodloužit (aspoň 16 řádků). 
Komentáře ke Stezkám, lesním hrám, Bálům, Půltým stezkám, dětským táborům a akcím VHT za posledních 
několik let by měli vyrobit jejich organizátoři. Příspěvky posílejte Petrofovi a to na disketě v jakémkoli editoru, 
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uzávěrka je na prosincové schůzi. 
- Nový člen: Zdeněk Kocábek (17), Ke Koulce 10, Praha 5, TD: 54 60 18, TZ: 2421 8399 nebo 2481 2626 / 
823. 
- Rada souhlasí s návrhem Jóžina na pronajmutí PC XT i s tiskárnou. 
- Rada vyhlašuje konkurs na námět na Bál, na neplacené místo garanta Bálu, případně na obojí. 
* JEŠTĚ KE STEZCE - Trasovou soutěž vyhrály dvě trasy. Šestnáctka vyjádřením cudnosti (v hlavní roli 
Lenka Kardová) a Čtyřka, která sehrála krásnou scénku v čele s pyšnou Můrou. Myší Stezky se stala Pavla 
Ryparová (21 let!) z Jedničky. Soutěž krále Stezky se nekonala. 
Dvanáctka děkuje Martině Jedličkové (2), Vláďovi Kapounovi (16) a šéfovi Devítky Vítu Herlemu, kteří jí 
pomohli při přípravě Stezky. 
Pokud jde o zakončení příštích Stezek, měli by - podle mínění mnohých - pořadatelé zvážit výběr místa 
minimálně 2 km od parkoviště (Petrof...) případně od letiště (Jirka Klíma). Auta se na Stezku nechtějí! Dále 
viz výše ve zprávách z Rady. 
* 38. STEZKA - na schůzi byly předneseny dva návrhy, o kterých se hlasovalo takto: 
garant oblast zakončení počet hlasů pro Trojka Česká Kanada? málo 
Devítka Blatensko Blatná hodně 
Za Devítku bude garantem Vít Herle, výkonnou tajemnicí je Daniela Hrabálková (TD: 75 18 81, TZ: 53 52 40 
každý sudý týden). 
Volba termínu (8. až 12.5. nebo 16. až 19.5.) je v kompetenci garanta. 
* SCHODEK Lesních her cca 2000,- Kč TAKovou pokladnu nezničí, příčinu jeho vzniku upřesnil Honza takto: 
"Schodek vznikl proto, že se vybíralo 117,- a počítalo se, že to vyjde. A nevyšlo to". 
* KČT - domnělí stávající členové, kteří nemáte zaplaceny příspěvky na tento rok – tj. kromě Ivana snad 
všichni - a kteří máte zájem dále v KCT setrvat - ozvěte se mi, nejlépe okamžitě, nejpozději na schůzi. Tři, 
dva, jedna teď - běží vám čas. 
* STŘÍBRNÁ HARFA - ano blíží se vánoce - bude díky Zdeňkovi Stříhavkovi v úterý 19.12. - přihlásit se 
můžete Zdeňkovi na listopadové schůzi osobně nebo do konce listopadu domů telefonem. 
* TAKOVA HOSPODA - akciová společnost. Problémy vysvětloval Pepa Beran, vložené peníze bude vracet 
na schůzi. 
* PLNÝ pytel plátěných odznaků TAKu bude mít pro zájemce Petřík na schůzi. 
* CYKLO/VHT - O víkendu (13.-15.10.) došlo při oficiálním zakončení cyklistické sezóny 1995 k historicky 
prvnímu střetnutí mezi CYKLO/VHT a HORO oddílem. CYKLO/VHT nezbývá než dodat, že HORO je lepší a 
těší se na odvetu. 
* LYŽOVÁNÍ s Neckářem - 15.3. až 24.3. - zájemci zaplaťte nejlépe do konce října zálohu 3 000,- na účet 
100 660 460/5100 - FRANCIE/SKI. 
* INZERCE - Kateřina Stárková hledá "domácí" práci na 2 -3 hod denně. Umí všechno "od administrativy", 
připravit katalog služeb či zboží, psát obchodní dopisy a telefonicky vymáhat peníze od neplatičů. (TD: 561 
70 08, tč. na mat. dov.) - Lyžařské boty DACHSTEIN asi č.5,5 (4 přezky, bílá barva, cca 900,-) prodá Věra 
Svobodová (TD: 643 14 29, TZ: 643 29 79). 

Ahoj Honza Jeřábek 

!!!!!!!!!!!!! po uzávěrce !!!!!!!!!!!!! 
BALADA PRO BANDITU - v neděli 26.11.1995 v Malostranské besedě máme díky Marii Steinerové (2) 
koupené celé představení. Lístky na schůzi.

PORADNÍK prosinec 1995

* SCHŮZE bude 4.12.1994 od 18 hodin na Karláku, Velká Rada se sejde 18.12. v 18 hodin v klubovně. 
* ZMĚNY - Jindra Jouza Lhoták, Milánská 414, 109 00 Praha 15, TD: 644 74 54 - Michal Jedlička TZ: 6731 
5300, 6731 5299. 
* ZPRÁVY z Rady - podává Honza Maňák: 
- Poslední varování šéfům tras a organizátorům akcí minulých: Uzávěrka příspěvků do TAKového 
Almanachu je na prosincové schůzi. Příspěvky dávejte nebo posílejte Petrofovi na disketě. Pokud od vás 
žádný příspěvek včas nedostane, nebude o vaší trase nebo akci v Almanachu nic a to by byla škoda, ne? 
- -Vedení 19. trasy - VOLTEKu nám poslalo dopis, ve kterém konstatuje, že bohužel nedošlo ke sblížení lidu 
TAKového s VOLTEKovým. Našich akcí se zúčastní minimum lidí od nich a jejich akcí zase nepatrný počet 
lidí od nás. Proto soudí, že další existence 19. trasy nemá smysl a trasu ruší. To ale neznamená, že by 

9 | 10



TAK – Poradníky 1995

přátelské vztahy neměly pokračovat. Číslo 19 je tedy znovu volné. 
* 38.Stezka - bude v termínu 8.- 12.5.96, zakončení bude v Blatné na zámku. Vlak pojede jen zpět. 
* VYŠŠÍ BROD - na první týden v červenci 96 můžeme mít zajištěnou ubytovnu ve Vyšším Brodě. Vhodné 
pro rodiny s dětmi, dala by se tam udělat akce na kolech, na vodě atd. Zájemci, obracejte se již nyní na Vítka 
Žežulu. 
* SPANILÁ JÍZDA - proběhne v termínu 2.- 4.2. v Orlických horách pod osvědčeným vedením Honzy Popela 
(TZ: 2491 3148 / 45). Od zájemců vybírá 200,- Kč do konce roku, nejlépe na prosincové schůzi. 
* NORA - bude ve Slovenském Rudohoří v termínu kolem 25.2. - Mirek Podolák registruje zájemce. 
* BÁL - bude v sobotu 30.3. v sálu Domovina ve stylu "Šakalí léta", na starost si to bere zase Veronika 
Jiravová. Kdo má zájem o předtančení, ozvěte se Jarce Maňákové (TD: 792 60 53). 
* DOLOMITI - čtyřdenní lyžařský zájezd plánuje Bořík Prokeš na termín 15. - 19.3.96. 
* INZERCE - Prosím půjčit nebo koupím knihu "0 povaze naší kultury" od Václava Černého - Monika 
Moravcová (TD: 791 06 07, TZ: 46 28 96) 

Ahoj Honza Jeřábek 

Zdeněk Nosek, dlouholetý člen 4.trasy i TAKu, pravidelný účastník drsných "NOR", zemřel 20. října 95 po 
téměř ročním boji s tou nejhorší nemocí. Pohřeb byl 27. října. Čtyřka. 
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