
TAK – Poradníky 2000

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 2000

SCHŮZE - bude 3.ledna v 18:00 opět na VŠE na Žižkově, 2.patro č.240. 
ZMĚNY - Láďa Hlavatý TD.: 5156-4404 --- Bořík Prokeš TZ.: 840-16-374 nebo 231 --- Radovi/16 TD: 819 70 
960.. 
ZPRÁVY Z MINULÉ SCHŮZE podává ivsi@post.cz VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Mirdy Hozy zahájena v galerii 
Inspirace v Praze 1, Valdštejnské nám. 3 v 17h. 8.12. a bude otevřena kromě Po a Pá do 30.12. 
STEZKA zakončení bude 8.5.2000 u zst. Hůrky, odkud odjedeme nadvakrát do Jindřichova Hradce. Tabu 
noclehy budou na WEBu. 
SPANILÁ JÍZDA 4.-6.2. - Honza Popel začal vybírat... 
KLUBOVNA Radní se střídali, aby hlídali zedníky. Příští týden bude přistaven kontejner a zorganizována 
brigáda TOMíků. 
PODĚKOVÁNÍ Veronice a Marcele za organizaci tancovačky na Ořechovce 
TAKový internet... Odstavec v Poradníku sice vášně nerozpoutal, ale diskusi ano. A výsledek? Ať se 3-4 lidi, 
co tomu rozumí dohodnou a navrhnou... A o co vlastně jde? I když přístup k mailu má podle mne nějakých 
20% stezkařů, což významné je, ne každý má o Internetu a dění na něm větší představu. TAKové WWW-
stránky bych přirovnal k TAKové nástěnce. Těch osm stovek ročně je poplatek správci domény cz 
("obecnímu úřadu") za to, že si tu svoji nástěnku se svým snadno zapamatovatelným označením smíme 
pověsit na "veřejném prostranství". Vlastní skřínku (server) nabízí Štěpán Fohl. Jak všichni tušíte, a méně 
sklerotičtí pamětníci i pamatují, stejně nějakých 80% práce spočívá v pravidelné aktualizaci obsahu nástěnky 
a k tomu se zatím nikdo moc nehlásí... Takže
a) doufám, že mi majitelé domén, tj. tak.cz (Mirek "Fanca" Zamrazil/14) a takpraha.cz (Štěpán Fohl), vyjdou 
vstříc a sdělí mi svoje představy jak dál
b) pokusím se nalézt omezený počet hlasovatelných návrhů, které by obsahovaly kompromis mezi tím, co 
všechno si má TAK za peníze svých členů koupit a co z cizích zdrojů půjčovat
c) rada rozhodne nebo předloží na schůzi
JEŠTĚ ke schůzi - Mám jen telefon, nevlastním ani osobní počítač, nečtu webové stránky, nesurfuji po 
internetu, ani nemám e-mail a poštu mi stále ještě přináší sekretářka. Pak chápete, že úvodní část TAKové 
prosincové schůze, kdy se diskutovalo, zda TAK má mít doménu druhé či snad i třetí úrovně (?) a že se má 
za to snad i platit (!!) byla (nejen pro mne) nezajímavá a zdlouhavá. Obracím se proto na slečny, paní a pány 
radní, aby oslovili někoho z TAKu, kdo této problematice rozumí a teprve závěr tohoto jednání nám předložili 
na členské (či případně výroční) schůzi. 
TAKovým lidičkám a příznivcům nejen hezké vánoce 1999 ale i celý pěkně kulaťoučký nový rok 2000 přeje 
Bořík Prokeš. 
TANCOVAČKA byla, jak již bylo řečeno, zcela vyprodána. Celý zisk ze vstupného i prodeje tužek (7270.-Kč), 
podpořený i skupinou Eldorado, byl odeslán 7.12.1999 Společnosti pro komplexní péči pro zdravotne 
postižené ARKADIE Teplice (č.účtu 15900693/0300 ). Přispěli jste tak dětem ještě před vánočními svátky na 
koupi hudebních nástrojů, bubínků a flétniček, za což Vám jménem dětí, vedení Arkadie i jménem svým 
děkujeme. Veronika a Marcela / PF 2000 TAK 
KČT - členské příspěvky na příští rok mi můžete zaplatit od 1.12.1999 do 31.1.2000, po tomto termínu jedině 
s novou přihláškou. Cena je 80 Kč, za Turistu zaplatíte 70 Kč. Pokud by měl někdo chuť nebo čas zabývat 
se KČT, velmi rád se s ním seznámím a vše mu předám. Ani jednoho z výše uvedených se mi totiž 
nedostává. 
PROMÍTÁNÍ - videa z loňské cesty do Thajska (Ledvinovi, Brzákovi, Neumanovi, Navrátil) se pro zájemce 
konečně uskuteční a to v pondělí 24.1.2000 v 18:30 hod v zasedací místnosti odd. Technického vývoje SSŽ 
na adrese : Praha 4, U michelského lesa 370. Spojení : Metro C - Kačerov, dále pěšky nebo lépe jednu 
zastávku směrem k nemocnici Krč (106, 113, 114, 170, 182 zastávka Michelský les), přejít silnici, podejít 
železniční nadjezd a zabočit vlevo ulicí podél železničního náspu cca 100 m (těsně za hospodou Saloon 
Harmony). Luděk Ledvina. 
JAK STÁRNEME, přibývá mezi námi těch, kteří o práci přišli nebo o ni brzo přijdou. Těch, kdo se chtějí 
naučit novou profesi nabízím řešení. Protože vás hned od počátku ale těžko uživí, je vhodné začít ještě v 
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době kdy jste zaměstnáni. Nejedná se o ”podomní prodej”, ale o poskytování informací. Podrobnosti po 
schůzi v hospodě. Pepa Beran. 
INZERCE - Soňa Vašicová (t.č. bez trasové příslušnosti) shání levnější ubytování pro cca 6 osob od února 
2000 tak na 1-2 měsíce. Okraj Prahy vítán. Díky za jakoukoliv radu, kontakt či doporučení. Zn: seriózní 
jednání (TZ.:2421-3203, 2421-3480, fax: 2421-3039, TD.: 438100). --- Nabízím Vám 2-3* místa v lyžařském 
zájezdu do Francie-oblast Les Arcs v termínu 7- 16 ledna 2000. Cena za jízdu spacím busem a 6tidenním 
ubytováním a permanentkou je 8 900,- za osobu. Cena je slušná - pořádají již několik let kamarádi pro 
kamarády. Počasí také bývá tradičně pěkné. Protože to dost spěchá, ozvěte se zájemci hned, upozorněte i 
svoje známé !!! DIK!!! Zdraví Vít Žežula (Mobil: 0603 435326) *ubytování v apartmanech 2+1,když pojedou 3 
( v apartmanu 6 lidí), bude to mít každý o 300,- levnější. --- Sudové víno (Muller, Modry Portugal, Vavřinec) 
za 35-38 Kč/l objednávejte u Jirky Domlátila/8, tel 333 254 70 --- Jednodenní sobotní zájezdy v lednu 2000. 
Předběžný zájem zjišťuje Helena Potůčková (pothel@mmr.cz ) do 20/12. Vlastní závazné přihlášky do středy 
před sobotou... 

Hezké vánoce a hodně krásných zážitků v novém roce.
Ahoj Honza Jeřábek, Štěpán Fohl

Poradník únor 2000

SCHŮZE - bude VÝROČNÍ a to 7.února v 18:00 opět na VŠE na Žižkově v Menze. 
ZMĚNY - Ráďa Bedřich TD.: 33375901 --- Ištván (Ivan Švach) TD.: 57211312 --- Veronika Jiravová TZ.: 72 
123 157, resp. (0602) 626 153 , e-mail: veronika.jiravova@mt.com  --- Jana Vorlová e-mail 
jana.vorlova@ct.cz  --- Jirka Rada : minule bylo chybné číslo, má být 81970968 --- Saša Kovandová TZ.: 
2204-3052, 8305-3052 --- Melicharovi TD.: 74-77-10-81. 
ZPRÁVY Z RADY – podává Honza Maňák: kromě běžné agendy se hovořilo o Výročce a o www stránkách 
TAKu. Rada rozhodla, že TAK využije doménu TAKPRAHA.CZ a Ivan Šimůnek se Štěpánem Fohlem se 
postarají o aktivaci a o další potřebné.
ZPRÁVY Z MINULÉ SCHŮZE podává ivsi@ct.cz : Spanilá jízda - 4.-6.2.2000 - je obsazena. Postupné cíle: z 
Antyglu - Borová Lada - Stožec - Nová Pec (a naopak). Spacák a karimatka nutné. Znalci Šumavy, 
navrhněte Honzovi Popelovi vhodné místo pro ustředění, tj. mezi Stožcem a Borovými Lady.
Nora - Mirek Podolák přemýšlí o rakouské straně Novohradských hor...
Bál - duben. Hlaste se Veronice Jiravové na předtančení, které začne od února.
STEZKA - 5.-8.5. - Hlaste tabu noclehy.
KEMP děti s rodiči (bývalá Bystřička - Prostiboř I.) - Ivan Halaška potřebuje doplnit bus do Chorvatska-
Murter o 2-3 rodiny. Cena 3200 Kč (tj. doprava+pobyt+doprava kola).
KLUBOVNA - díky hojné účasti je celkem uklizena, poslední místnost by potřebovala nějaké dodělávky.
VÝROČNÍ SCHŮZE - by se měla konat 7.2. od 18h v "menze/restauraci" na VŠE, podobně jako v minulých 
letech, pokud nebude sděleno jinak. Pozn. asi 25 členů TAKu jest v uvedeném termínu na horách ...
MAPY KČT - bude na Výročce naposledy prodávat Evžen Ge za 55,- Kč. 
ON THE ROAD - Katka Mlčochová a Petr Beran (trasa 20) zdraví všechny kamarády v jubilejním trasovém 
roce 20(00). Protože jsme toho času on the road, jsme k zastižení na adrese 
http://mujweb.cz/www/petrberan/cesta/ . 
INZERCE - Helena Volfíková pronajme (dlouhodobě i cizincům) zařízený 3+1 po rekonstrukci (tel. 855 8815) 
--- Jana Jedličková hledá práci (ne dealer) --- Anička Halamová (dříve Třísková), absolventka většiny 
TOMových akcí t. č. na mateřské dovolené, prosí lidi z TAKu, jestli by někdo nevěděl o místě pro jejího 
tchána. Je to ing. chemik přes vodu, s dlouholetou praxí ve vodohospodářském výzkumáku. Stáří 55, aktivně 
umí německy, pasivně anglicky, kancelářské PC, bydlí v Hostivaři, solidní, nekonfliktní, přizpůsobivý člověk. 
Koupil je v rámci privatizace nějaký němec, který měl představu, že mají kontakty na náš průmysl a nutí je 
prodávat německou vodohospodářskou techniku, místo našich výrobků (hydranty, ...). Ze specializovaného 
technika se těžko stane prodejce. Měl málo nasmlouvaných kšeftů a přišel o místo. Nemůže na nic narazit. 
Už je ochoten dělat téměř cokoli, jen ne prodávat. Pokud by někdo měl typ, prosím dejte vědět na adresu 
jaroslav.triska@aero.cz . Děkujeme oba předem za pochopení. 

Ahoj Honza Jeřábek 

Skupina Eldorado hraje:
16. 2. 2000 - středa RIKATADO (19:30)
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6. 3. 2000 - pondělí Ci5 (20:00)
29. 3. 2000 - středa RIKATADO (19:30)
10. 4. 2000 - pondělí Ci5 (20:00)
26. 4. 2000 - středa RIKATADO (19:30)
9. 5. 2000 - úterý Ci5 (20:00)
29. 5. 2000 - pondělí BARČA
31. 5. 2000 - středa RIKATADO (19:30)
5. 6. 2000 - pondělí Ci5 (20:00)
26. 6. 2000 - středa RIKATADO (19:30)
Podrobnější informace najdete na adrese Eldorada: http://www.mujweb.cz/www/eldorado 

Poradník březen 2000

SCHŮZE - bude 6.března v 18:00 opět na VŠE na Žižkově v Menze. 
ZMĚNY - Mirek Prokeš od 7. 3. 2000 TT: 61212054 --- Jana Jedličková janajed@atlas.cz --- Honza Pelich 
TZ.:3536-5504, fax:3536-2328, mobil: 0603/415995, pelich@printerservis.cz 
ZPRÁVY Z RADY – podává Honza Maňák: aktualizované e-mailové adresy sbírá Pepa Brzák.
42.STEZKA - Prosím zástupce všech tras, aby mi nahlásili: předpokládaný počet lidí na trase, - 
předpokládaný počet cestujících ve zvláštním vlaku Jindřichův Hradec - Praha, vedoucího a zástupce trasy s 
příslušnými kontakty (telefony, pokud možno e-maily). Nejpozději do březnové schůze!!!!!!!!!!!! Ahoj, Ivan. 
(ivan.fridrich@spojprojekt.cz ). 
Cyklotrasa - je jako vždy otevřena všem lidičkám z TAKu i z tras. Pojedeme z Benešova přes Vlašim, Pacov, 
Pelhřimov, Dačici, Slavonice, pak kus přes Rakousko do Chlumu u Třeboně a dál Stráž nad Nežárkou (Ema 
Destinová) a Jindřichův Hradec. Spaní ve spacácích pod střechou (školy, fary, sokolovny...), strava většinou 
hospodsko-restaurační. Předběžné přihlášky prosím do konce března. Mirek Prokeš 
ZPRÁVY Z VÝROČKY - podává ivsi@ct.cz:  Začala asi v 18.50 zprávami o činnosti (Brzák), o hospodaření 
(Stádníková) a revizní komise (Dvořák). Honza Maňák informoval o provedené fyzické inventuře majetku. 
Mimopražští mohou platit příspěvky složenkou Karlovi Obdržálkovi nebo převodem na účet TAKu, kde 
var.symbol je rodné číslo. 
V září bude v Poradníku uvedeno, kdo ze členů nezaplatil. 
Bylo schváleno prodání 10 ks bílých stanů "OSADA" na podsadu (info: Albert, Beran, Havránek/16). 
NORA volejte Podoláka 
Jana Jedličková nabízí kurzy táborové školy Lipnice 
Eva Švestková hledá pomoc novináře či spolupracovníka novin 
23. Přechod Krkonoš (TURAS) - 2.-5.3.
BÁL - předtančení budou již pravidelně v tělocvičně ZS Pernerova 29 (za kostelem na Karlínském náměstí) 
od 18:30 každé pondělí. Choďte prosím včas, tentokrát nebudeme mít vlastní klíč, pouštět nás bude školník. 
Rád by abychom chodili najednou. Moc se na Vás těším, pokud Vám bude cokoli nejasné, tak volejte o 
pomoc: Veronika Jiravova TZ: 72 123 157, TD 900 50 175, mobil 0602/626 153. 
PROMÍTÁNÍ - diáků z cesty do Indie bude provozovat Filip Melichar (26) 15.3. v 18:00 na Přírodovědecké 
fakultě UK, Albertov 6, v posluchárně VĚŽ (3.p.). Pokud by někdo chtěl vidět totéž v Růžové čajovně 7.3. v 
18:30, TAK může, musí si ovšem připlatit 70,- , zato to bude mít i s čajem. 
PROMÍTÁNÍ - Patagonie nabízí Blanka Chvojová 9.3. v 19:30 ve Štefanikově hvězdárně na Petříně. Dotazy 
na TD.:6522-600, TZ.: 2193-2128. 
JULSKÉ ALPY - na vodě - 4.7. až 9.7. - rafty a nafukovací Pálavy. Triglav - Soča - Bohiňka. Do 1.3. přihlášky 
u Rudly Mráze. 
ZÁJEMCI o posílání Poradníku z řad Nečlenů TAKu opravdovost svého zájmu vyjádří dopravením mi 70,- 
Kč, řekněme do prázdnin. 
INZERCE Kdo zanechal na ustředění Spanilky kulicha, nechť volá Petra Vojtěcha na 61211915 linka 549 --- 
Vlasta Milec hledá člověka na prodej různého zboží zubním doktorům a laboratořím. Prodej jako 
zaměstnanec či na vl. IČO. Možnost slušných příjmů. 

Ahoj Honza Jeřábek 

Plážový ples AFRIKA se blíží! Těšte se na pátek 31. března! Od dob slavného Karnevalu v Riu de Lucerna 
tady taková bláznivina nebyla. Tentokrát se nemusíte v Lucerně pařit v kvádrech a motýlech - známé 
tropické klima Lucerny bude základem pro prožitek rovníkové Afriky. Povinné odění je tudíž letní (šortky, 
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trika, letní šaty, tropické helmy) nebo tradiční šat afrických národů (od galábíje až po bederní roušku 
Pygmejů).
Hrát bude mj. YoYo Band, a to zadarmo, takže vstupné je jen 130 Kč xtání, resp. 150 Kč xezení. Případný 
výtěžek půjde na Kampaň lidské podpory - alfabetizaci lidí z guinejského Conakry formou vzájemné pomoci - 
tam je to totiž ještě konzumní společnost neodnaučila.
Nejsqělejší stoly (levá strana, přízemí a 1. balkon) jsou k mání u mne. Rád přijmu i nabídky pomoci 
s výzdobou či pořadatelskou službou - režijní lístek xezení za pouhých 10 Kč za to stojí. Očekává se 
vyprodáno.
Na programu bude tombola i finále soutěže v maturitních předtančeních středních škol o ceny. Ta má 
uzávěrku 10. března, aby se stihla kvalifikace. Maturanti, hlaste se, bude sranda!

Na všechny se těší
Mirek Prokeš, tel./fax 424859, 24102375, mobil 0603.438822
e-mail prokes@duha.adam.cz  a prokes@hotmail.com

Poradník duben 2000

OMLUVA - Omlouvám se všem těm, kteří čekali na začátek březnové schůze v Menze. Velmi lituji toho, že 
se nedočkali a dočkat se ani nemohli, protože zmínka o Menze mi tam zůstala od únorového Poradníku. 
Výpočetní technika někdy velmi usnadňuje práci, následky nepozornosti však mohou být velmi závažné. 
Proto vás prosím, abyste - i přes můj slib, že budu Poradník kontrolovat pečlivěji - byli při jeho čtení stále ve 
střehu! 
SCHŮZE - bude 3.dubna v 18:00 opět na VŠE na Žižkově, Velká Rada se sejde 17.4. v 18:00 v klubovně. 
ZMĚNY - Fuchsovi TD.: 61 21 31 51 --- Švestkovi TD.: 64 40 237 --- Valda Jiří TD: sr. 4144 0521 a jr. 4144 
3619 --- Zuzka Perglerová TD.: 688-3723, TZ.: 2480-2298 --- Mirek Dvořák Pod Sychrovem I23, 101 00 
Praha 10 – Vršovice, TD.:737 530, TZ.: 74 772 594/263, e-mail:dvorak@uzlabina.cz.  
ZPRÁVY ZE SCHŮZE podává Ivan Šimůnek: "Shnilá jízda" - Rudla Mráz referoval o nové akci, která by 
mohla i v dalších letech následovat po "Spanilce". Akce se letos konala v okolí Stožce s ubytováním v 
hospodě "U Němečka". 
Inventura - probíhá - po sečtení židlí bude dokončena. 
Zahájení cyklosezony - 8.4. - 11.30 od Moravců, 13.00 Černošice - hospoda proti nádraží 19.00 Penzion v 
údolí. 
42. STEZKA - květen - Ivan Fridrich rozdával přihlášky, které chce zpět na příští (dubnové) schůzi. Na 
dubnové Radě bude přijímat dohlášky a storna, potom bude penále. Měl by také být jízdní řád na cestu 
zpátky. Ceny: TAK, studující 150; neTAK 200; vlak JH-Praha +70; penále +50; pes 15 (dostane odznak). 
Zakončení bude v areálu železniční stanice. 
NORA - proběhla za ideálního počasí za minimální účasti (4). Sdělení Lojzy Bláhy o Noře 2000 si můžete 
přečíst na 4kových stránkách. 
INDIE - Karosou z Delhi do Žďáru nad Sázavou - Dlouho očekávaná projekce videa (velkoplošné promítání) 
z loňské cesty po Indii, Pákistánu, Iránu a Turecku bude v pondělí 10.4.2000 ve velké (opravdu velké - 
můžete vzít i příbuzné Hujerovy z Humpolce!) posluchárně č. 209 (2.patro) Elektrotechnické fakulty ČVUT v 
Praze 6 - Dejvicích, ul. Technická (dříve Suchbátarova) č. 2. Je to na Kulaťáku. Projekce začne přesně v 
19:00 hod. O přestávce se pokusíme Vám dát ochutnat indickou specialitu. Po skončení bude trochu času 
na případné dotazy. Předpokládané ukončení ve 23:00.
Nenechte nás v tom - až zhasneme, můžete zas odejít! Těší se na Vás Saša Wickina Ryvolová a Vašek Vlk 
Lomic j.h., 4. trasa. 
POZVÁNÍ DO KLUBOVNY - S překvapením jsem zjistil, co lidí v TAKu a na trasách si přivydělává prodejem 
stavebního spoření či dalších finančních produktů. Protože mám možnost v oboru nabídnout svým klientům 
nesrovnatelně větší záběr a srovnání různých produktů i různých institucí, rád si s každým kolegou 
popovídám o jeho zkušenostech. V klubovně na Jižním městě 10.4. a 25.4. od 16. do 18. hodiny, nebo v 
restauraci v Jeruzalémské ulici naproti kostelu sv. Jindřicha 5.4. a 12.4. v tu samou dobu. Víte, že 12 včel či 
mravenců zvládne víc než 12 berušek ? Beran. 
DALŠÍ ALMANACH? Měl jsem v posledních dnech příležitost poprvé pročíst od počátku až do konce ten 
první, zelený almanach TAKu. Nejvíc mne na něm upoutalo, že se za text psaný různými lidmi na počátku 
osmdesátých let nemusím stydět ani nyní, kdy je svoboda psaného slova samozřejmostí. Některé problémy 
TAKu té doby jsou už možná úsměvné, ale přesto je to po téměř dvaceti letech povzbuzující čtení. Blíží se 
zase výročí. Najde se redakční rada? Jsou trasy schopné dodat pokračování svých životopisů? PS: Stýská 
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se mi po Tvých moralitách, ToRo, doufám, že se uvidíme na Stezce. Beran. 
INZERCE - Můra (4.trasa) shání člověka do firmy ECOTONER, Slavojova 11, P-2, tel.6916693 Požadavky v 
následujícím pořadí: manuální zručnost, jednání s lidmi, práce s PC, řidičský průkaz. Nástup ihned. Pozn. 
Můra je ing. Šlemr --- Mirek Souček informoval o tom, že se u nich uvolní místo kontrolora (mnoho 
pracovních cest). --- Petrof hledá k sobě na úřad Asistenta/ku a Právníka/čku --- v případě, že má někdo 
běžkovou lyži ”Sporten” délky 195 a delší a chtěl se jí zbavit, M. Musil má zájem (TZ.:2449-3763) --- Zuzka 
Perglerová shání byt pro dceru (k pronájmu nebo ke koupi) 2 + kk či 2 + 1. 
Mirek Halovský (Permon) trasa č.3. fax do zam.: 02-6631-0125 nebo tel.byt 3332-4553 + záznamník hledá 
kontakty na všechny, kteří pracují v nákupu, zásobování apod., nebo mají kamarády, známé, 
spolupracovníky, příbuzné, kteří v tomto pracují. Také RK, stav.firmy apod. Pracuje jako obchodní zástupce 
renomované firmy s kancelářskou technikou (od tužky přes kopírky, faxy až po nábytek). Nabízí zajímavou 
spolupráci. 

Ahoj Honza Jeřábek 

Poradník květen 2000

SCHŮZE - bude v úterý 2.května v 18:00 opět na VŠE na Žižkově. 
ZMĚNY - Igor Holub TD.: 414-703-11 
ZPRÁVY Z VELKÉ RADY podává Honza Maňák: PanTAKové hry letos nebudou. Podle předběžného 
průzkumu má zájem cca 80 lidí a ti by stadion nezaplatili. Hledá se místo s levnějším stadionem - víte-li o 
něčem, dejte vědět Radě. 
Bál se velmi povedl, vše klaplo, Petr Havránek a spol dostává velkou pochvalu.. Vzhledem k tomu, že přišlo 
málo lidí (250 místo předpokládaných 350), byl ztrátový. Ale pěkný. 
v noci na 20.4. byla vyloupena naše klubovna. Předběžné škody jsou: vylomené zámky, poničené šuplíky, 
ukradený diaprojektor - je třeba provést inventuru toho, co se ztratilo. Díky Karlovi Moravcovi za bleskové 
opravení zámků. 
noví členové : Alena Grünerová - Vařečka, trasa 15, Pikrtova 11, Praha 4, tel. 61210260 , Hana Kárová, 
trasa 2. 
ZPRÁVY ZE SCHŮZE podává IvanŠ: Inventura byla úspěšně provedena. 
Cykločarodějnice 29.4.-1.5. budou tradičně ve Zlenicích 
Mirek Dvořák nabízí 4 místa (po 11 780,- Kč) na zájezd do Skotska 16.-25.6. 
Leoš Kořínek (tel. 794 1311) nabízí 6kový výlet do DOLOMIT - ORTLES 28.6.-5.7., kde za 5600 Kč 
dostanete dopravu, stravu a bydlení ve stylovém domku v ložnicích po 4. 

42. Stezka "krajem úzkorozchodných železnic" na Jindřichohradecku se blíží. Tam jede každá trasa 
individuálně (od středy do pátku), na společném zakončení se sejdeme v pondělí 8. května 2000 odpoledne 
na louce u nádraží Hůrky na trase úzkorozchodné železnice do Nové Bystřice. Zahájení zakončení je ve 13 
hodin.
A železnici, která zde slavila nedávno své 100. narozeniny, chceme též věnovat závěrečné hrátky. Můžeme 
je třeba nazvat "Drahou napříč časem i místem". Aby se trasy mohly na soutěže náležitě připravit, předem 
podáváme tyto informace:
Trasovou soutěž chceme věnovat drahám všech dob a míst a má jednoduché zadání: Co se stalo na 
železnici (rozuměj ve vlaku, na nádraží, na kolejích, atd), to předveďte v půldruhé minutě. Hodnotí se výkon 
a počet účinkujících, dodržení limitu a umělecký dojem.
Pro soutěž o myš stezky: Vyberte mezi sebou zdatnou, sličnou, otužilou a fyzicky i psychicky odolnou 
adeptku, která by byla ochotna předvést historické plavky z období let 1900 - 1950 a pak v nich veřejně 
soutěžit. Plavky by měly být pokud možno originální nebo podle originálu přesně zhotovené kopie. 
Nezapomeňte soutěžící vybavit vyplněným dotazníkem (dostali vedoucí tras - pokud ne, budou na schůzi). V 
případě nepříznivého počasí zajistěte soutěžícím vhodný župánek.
Pro soutěž o krále stezky: Vyberte mezi sebou zdatného bojovníka se silným stiskem a přesnou muškou, 
který se neostýchá veřejně soutěžit.
Doprava vlakem zpátky bude kombinovaná: z Hůrek pojedou 2 soupravy úzkorozchodných vláčků tažené 
motorovou lokomotivou, odjezd 16.54 a 17.10, příjezd do Jindřichova Hradce 18.05 a 18.20. Tam se 
přestoupí na normálněrozchodný vlak do Prahy s odjezdem v 18.45 - další zastávky a odjezdy z nich: Veselí 
n.L. 19:27, Tábor 19:52, Benešov 20:38, Vršovice 21:20, Praha hl.n. 21:25 - příjezd.
Počet přihlášených se už blíží 800, což nás jako pořadatele těší, ale začínáme mít obavu o kapacitu 
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úzkorozchodných vláčků. Proto cyklisté by měli počítat s cestou do Jindřichova Hradce po vlastní ose. 
Zájemce ovšem přijímáme dále, ale jen s přirážkou 50 Kč (jak je uvedeno na přihlášce).
Důležité upozornění majitelů dráhy, kteří nám areál pronajali: na místě zakončení nelze parkovat a na 
úzkých silničkách kolem je to zakázáno. Pokud musíte mít poblíž auto, tak nejlépe na parkovišti u kempu v 
Albeři nebo ve vsi v Hůrkách (oboje cca 2 km)! Noclehy jsou v příloze Poradníku a průběžně aktualizovány 
jsou na internetí stránce TAKu. Na shledanou v Hůrkách se těší trasa 15. 

OHLAS 1 - Byli jste skvělí !!! Děkujeme všem účastníkům pondělního indického maratonu (promítání o Indii), 
kteří prokázali neuvěřitelnou osobní statečnost a vpravdě božskou trpělivost nejen tím, že se sešli v 
oslňujícím počtu, ale především tím, že naše 4 hodinové !!! promítání s řadou technických i jiných 
nedopatření protrpěli až do hořkého konce, kdy byli ze svého odevzdaného podřimování nad padesátou 
sedmou mešitou v pořadí brutálně probuzeni povelem vrátného k okamžitému opuštění fakulty. Dlužno říci, 
že ani tady nezklamali, a ihned se disciplinovaně dali na úprk. Ještě jednou děkujeme a slibujeme, že 
PŘÍŠTĚ ! příště to bude MNOHEM LEPŠÍ ! Saša "Wickie Ryvolová" & Vašek "Vlk" Lomič j.h, 4 trasa. 
POZVÁNKA PRO členy TAKu a zvláště 4ky - Dovolujeme si vás pozvat na jarní setkání do Sněžných hor na 
23. - 24 září 2000. Je to na farmě poblíž vesnice DALGETY ( pouze několik verst od městečka Cooma) v 
Novém Jižním Walesu . Spacáky ssebou. Keep care and be of good cheer. Vratislav Richard Eugene Maria 
John Baptist of Bejsak (Bayshark)-Collorado-Mansfeld website: vydavatel ctrnactideniku NOVINY v Australii 
email: vratislav@bigfoot.com 
Only after the last tree has been cut down, 
only after the last river has been poisoned, 
only after the last fish has been caught, 
only then will you find that money can not be eaten.'
CREE INDIAN PROPHECY. 
OHLAS 2 - V sobotu 15. dubna 2000 se konal v Masarykově koleji v Praze 6 TAKový bál - tentokrát ve stylu 
Woodstock 1969. Tradičně patří obdiv Taneční skupině Veroniky Jiravové, která předvedla neobyčejně 
imaginativní a fyzicky vysoce náročné předtančení v divokém rytmu a neuvěřitelné délce téměř 15ti ! minut ! 
Obě pozvané kapely ("The Doors Revival" a "The Rolling Stones Revival") měly vynikající úroveň, a poskytly 
tanečníkům dostatečné pole pro veškeré taneční kreace. Kostýmy řady ze zúčastněných vzbuzovaly úžas 
svou nápaditostí i odvahou, a celkově se domnívám, že Bál (přes počáteční obavy z malé účasti) se vydařil. 
Možná stojí za úvahu, že účast na TAKovém (i takovém) podniku není jen o zábavě - vnímám tu potřebu 
udržování vzájemné komunikace mezi trasami, a konec konců i základní nosné myšlenky TAKu vůbec - 
HRAJME SI A MĚJME SE RÁDI ! Na závěr informace - dokumentaristicky jistil akci Vašek "Vlk" Lomič 
(4.trasa j.h.), který natočil celé předtančení a nafotil co se dalo. Wickie R., 4.trasa 
INZERCE --- H. Volfíková (TD 855 8815, do 30.4. TZ 570 18462) SS hledá práci, 5 let u německé firmy -> 
velmi dobře NJ, uživ. PC, nejraději marketing, časopis apod. --- K.Moravec ml. vyučený zámečník, SPŠ 
stavební hledá práci --- Jarka Maňáková zve na svůj Pyžamový parník, který odplouvá 19.5. v 19:00 se 
Steamboat stompers od Palackého mostu. Lístky budou na schůzi za 160,- Kč. Nejedná se o TAKovou akci, 
parník je přístupný široké veřejnosti --- Jana Vorlová hledá "šikovného odhadce" nemovitosti a přilehlé 
polnosti v katastru mělnickém - Kokořínsko. Jedná se mi o odhad k darování otce synovi. --- vlastník 
pronajme byt 2 + 1 / 1.kategorie, zařízený, Praha 6, Petřiny, tel/zázn. 365-397 --- Filmy nabízí Filip Melichar 
(Kodak Gold 200/36 za 110 Kč aj.) --- Igor Holub nabízí elektronické přesýpací hodiny --- z loňské Stezky je 
u Jedličků deštník - přihlaste se --- Stezkoví veteráni! Z mé bohaté sbírky stezkových odznaků se mi kdysi 
ztratil odznak 8. Stezky (což byla moje první Stezka). Má-li náhodou někdo navíc a může postrádat, tak 
koupím, vyměním (skoro za cokoli). Z několika pozdějších Stezek mám naopak několik odznaků navíc. Ivan 
Fridrich, trasa 15. 

Ahoj Honza Jeřábek 

Poradník červen 2000

SCHŮZE - bude v úterý 5.června v 18:00 opět na VŠE na Žižkově. 
ZMĚNY- Evžen Ge TZ.: 6121-3915 --- Pepa Brzák Tel.: 0604455996. 
ZPRÁVY Z VELKÉ RADY podává Honza Maňák: Díky Patnáctce za Stezku a její závěr. Kromě toho slíbili 
dodat počasí a splnili to. Stezky se zúčastnilo 805 lidí. 
PanTAKovky budou v Soběslavi 16. Až 18.6., starají se o to za TAK Pepa Brzák a Luděk Ledvina. Hledá se 
pořadatel dětských soutěží a pořadatel sedmiboje - k sedmiboji má Luděk vše potřebné připraveno a rád to 
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předá. Zápisné 200 dosp./130 dítě - nezahrnuje cenu lůžka v ubytovně. 
Pepa Brzák se ptá, má-li někdo zájem organizovat na podzim ...a půl. Pokud ano, volejte Pepovi. 
Malé TAKové odznaky je možné v případě zájmu nechat přidělat - volejte Pepovi. 
Registr dobrých hospod = tipy na dobré hospody mimo Prahu, sympatičtí majitelé, dobré posezení, 
ubytování apod. - informace shromažďuje a podává Honza Maňák. 
ZPRÁVY ZE SCHŮZE podává IvanŠ: BÁL byl a pěkný - viz Poradnik. Shodli jsme se na nutnosti pořádat jej 
dříve a s větší propagací... V šatně zbylý deštník má MaPe (dr.Lebenhart) 
- Vykradená klubovna si vyžádá novou inventuru. Z dosud nepublikovaných škod: dveře si vyžádaly na 
materiálu 800 Kč. Zatím nebylo zjišťováno, zda se neztratily či nebyly zničeny některé v klubovně uschované 
vlajky (Lesní Hry aj.). 
Tradiční ALPY v netradičním termínu 11.-13.8. nabízí Luděk Ledvina 
Marcela Mostecká žádá vedoucí tras o odhad zájmu o případnou podzimní tancovačku. 
VÍTÁNÍ LÉTA - bude ve Vojanových sadech v úterý 20.6. od 19:00. Tradičně udržte vysokou společenskou 
úroveň ! 
LESNÍ HRY - v roce dvacet nula nula pořádá 20. trasa o víkendu 15. - 17.září. Přihlášky budou k vyzvednutí 
na červnové schůzi. Vyplněné přihlášky s příslušným finančním obnosem budeme přijímat do záříjové 
schůze ( t.j. do 4. 9. 2000 ). Pokud ještě neznáte téma letošních LH, vězte že jejich námětem budou příběhy 
Rychlých Šípů, správných hochů, kteří jsou vždy čestní, pravdomluvní, chrání slabší, nikdy nepoužívají 
sprostá slova, nekouří a nepijí alkohol... Tak začněte 
číst Foglara a trénujte. ahoj Zdeněk VHT CYKLO - Slovensko-Maďarské pohraničí na kolech, (Slovenský 
kras, Matra, Tokaj) bude v tradičním termínu první týden v červenci od 30.06.2000 do 9.07.2000. Informace : 
Pepík B. --- Zlenice na kolech, poslední weekend v červenci. Informace : Rudla M. --- Skochovice na kolech
polabskou nížinou. Termín : 25.08. - 27.08.2000. Informace : Pepík B. PROMÍTÁNÍ - diapozitivů z výpravy do 
Jihoafrické republiky, na Nový Zéland a do Austrálie (Brzákovi, Ledvinovi, Klímovi, Navrátil, Neuman). 
Promítání se koná v úterý 22. června od 18 hodin v zasedací místnosti číslo 013 v přízemí budovy 
Energoprojektu Praha Vyskočilova 3 Praha 4. Tento objekt se nachází v Michli, téměř naproti sportovnímu 
středisku Brumlovka. Dopravní spojení: nejlépe ze stanice metra C - Budějovická autobusy číslo 118, 121, 
124 do stanice Na Rolích nebo ze stanice metra C - Kačerov autobusy číslo 106
, 139, 182, 205 do stanice Na Rolích. Ahoj Miloš Neuman. INZERCE Ivana Černohorská /trasa 14/ shání 
učitele/ku/ anglického jazyka pro ZŠ nám. J. z Lobkovic, Praha 3 od září 2000. Vlídné zacházení zaručeno. 
Kontakt:mobil 0604714096, tel:67310706, e-mail cernohorska@lobkovicovo.cz  --- Eva Švestková hledá dva 
lidi na pozice: Asistent do obchodního oddělení a asistent do technického oddělení pro svého 
zaměstnavatele. --- Dlouhodobě pronajmu byt 2+1/B,P10,klid,zelen,5 min.metro Želivského. E.Soukupová - 
6.trasa - tel.57015832, 57015833, 57217307 esoukupova@seznam.cz  --- H. Maňák shání místnost s 
příslušenstvím jako kancelář --- Praktická lékařka Moniky Moravcové hledá na 5 týdnů (říjen-listopad) 
zdravotní sestru (tel. 791 06 07; TZ 4446 2896) --- ve vlaku ze Stezky jsem zapomněl jeansovou kšiltovku s 
odznakem a naopak našel modrého kulicha. TZ: 4144 5157 linka 549, TD: 4447 0832. Děkuji. Ať žije 
třináctka. Petr Vojtěch. 

Ahoj Honza Jeřábek 

Poradník červenec 2000

ČERVENCOVÁ SCHŮZE - bude v pondělí 26.června. Díky Láďovi Hlavatému máme rezervováno od 19 
hodin 40-60 míst v Harley klubu (statek Šalamounka), K Měchurce 12, Praha 5 Košíře. Spojení: Metro Anděl 
- východ směr Zličín, bus 137 - 3.stanice Malvazinky, mírně zpět okolo hospody Na vinici ulicí U Šalamounky 
tak dlouho (asi 400m) až se vlevo objeví ulice K Měchurce (je to tuším čtvrtá). Celkem asi 5 min od 
autobusu. 
ZMĚNY- Petr Vojtěch e-mail: apex-vojtech@cmail.cz . 
ZPRÁVY Z RADY podává Honza Maňák: TAKové poděkování Pepovi Havránkovi - pro ještě větší slávu 
TAKu osadil mříže do dveří klubovny. 
… a půl - hledá se garant pro podzimní Půltou - hlaste se Pepovi Brzákovi. 
ZPRÁVY ZE SCHŮZE podává IvanŠ: Karel Obdržálek vybíral příspěvky. 
LPH - 16.-18.6. - XXIV. Letní PanTAKové Hry se uskuteční v Soběslavi. Ubytování v turistické ubytovně 
(130Kč/postel a noc) nebo v chatičkách (cca 320Kč/chatku a noc) nebo po tělocvičnách. Chatky a postele 
objednejte předem u Martina Valenta, tel. 02-241 02 471, 0603-439 869). Hlaste se co pomocníci dětských 
soutěží Jarce Maňákové. Chybí nám "sponzorské" ceny... 
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VÍTÁNÍ LÉTA - 20.6. - Tradičně ve Vojanových sadech od 19.00. Stylové oblečení pro zahradní party, 
občerstvení, hudební nástroje a dobrou náladu s sebou! 
PROMÍTÁNÍ - 22.6. termín byl pružně změněn Neumanem a spol. Místo a hodina zůstává (v zasedací 
místnosti číslo 013 v přízemí budovy Energoprojektu Praha Vyskočilova 3 Praha 4. Tento objekt se nachází v 
Michli, téměř naproti sportovnímu středisku Brumlovka. Dopravní spojení: nejlépe ze stanice metra C - 
Budějovická autobusy číslo 118, 121, 124 do stanice Na Rolích nebo ze stanice metra C - Kačerov autobusy 
číslo 106, 139, 182, 205 do stanice Na Rolích.). 
BYSTŘIČKOVÝ Nový rok... - Do prázdnin jest třeba potvrdit rezervaci Šámalovy chaty na Nové louce nad 
Bedřichovem. Základ osazenstva tvoří poslední Bystřička I. Zájemci kontaktujte Jirku Wachsmutha, 460 01 
Liberec, Klášterní 440; tel.: 0603-275 100; Záloha 800Kč/os. 
LESNÍ HRY - 15.-17.9. - Veronika Jiravová přinesla přihlášky - vyplněné akceptuje na zářijové schůzi. Čtěte 
Foglara a Rychlé šípy zvláště. Vložné 250 Kč. Přihlášku si můžete stáhnout z 20kové nebo 13kové stránky. 
INZERCE Ve Stezkovém vlaku pro trasy č. 4, 10 a ?? zůstala pánská silonová bunda fialová. Bez nároků na 
nálezné ji vydá Bořík Prokeš, tel: 840-16-374 --- Dětské kolo silniční 3/4 dánského původu, 3 převody, nosič, 
světlo, bezproblémové, zachovalé. Za 1000 Kč - prodává Radek Chloupek TD.:72653670, mobil 0603-
497229. 

Hezkou dovolenou, prázdniny, tábory apod.
Ahoj Honza Jeřábek 

Poradník září 2000

ZÁŘÍOVÁ SCHŮZE - bude v pondělí 4. září. opět na VŠE na Žižkově, zřejmě opět v č.108 v Menze. 
PODĚKOVÁNÍ - Jménem tras Třináct, Dvacet šest a Vlků děkuji Luďkovi Ledvinovi za uspořádání 
PanTAKovek. Ivan Ištván Švach (13) 
VÝSLEDKY z letošních PanTAKovek - prosím pořadatele o dodání těchto, zatím jsem dostal jenom výsledky 
kuželek 
LESNÍ HRY - v roce dvacet nula nula pořádá 20.trasa o víkendu 15. - 17.září. Přihlášky budou k vyzvednutí 
na červnové schůzi. Vyplněné přihlášky s příslušným finančním obnosem budeme přijímat do záříjové 
schůze ( t.j. do 4. 9. 2000 ). Pokud ještě neznáte téma letošních LH, vězte že jejich námětem budou příběhy 
Rychlých Šípů, správných hochů, kteří jsou vždy čestní, pravdomluvní, chrání slabší, nikdy nepoužívají 
sprostá slova, nekouří a nepijí alkohol... Tak začněte číst Foglara a trénujte. ahoj Zdeněk 
ZE SPOLEČNOSTI - od pátku 30.června je Smeták dědkem - vnučka Anežka 
POZVÁNÍ - Luděk Ledvina (50), Jéňa Langer (50), Martin Rosák (50), Ivana Vlnasová (50), Petra 
Šlehoferová (50), Eva Rejmanová (50) a Josef Větrák Macák (60) si dovolují pozvat Trasu 16, kamarády z 
TAKu a další své přátele na Přátelské setkání konané u příležitosti faktu, že v tomto roce to je již půl století, 
(ve Větrákově případě i o nějaký pátek víc), co poprvé pohlédli na tento svět. Budete vítáni v sále hospody 
"U Káči" ve Hvozdnici u rybníčku na východním (dolním) konci vsi (cca km od zst. Bojov na trati 210 
Vršovice-Braník-Vrané-Dobříš) (resp cca 1,5km od autobusu zast. Davle - u Kiliana ) (autem Zbraslav-
Měchenice (Davle)- Sloup- Hvozdnice) v sobotu 9. září 2000 od cca 16,00 hod. V programu: Stezková 
veselice se zpěvy a tanci, večeře, snídaně a průběžný zob během večera a noci, Piva co kdo vypije, Nocleh 
stezkového charakteru ve spacáku v přilehlých místnostech Předpokládá se doprovodný turistický 
(cykloturistický) program. Vítáni všichni a hudebníci s nástroji obzvláště. P.S. Uvítáme, projevíte-li předem 
zájem přijet, abychom znali potřebný rozsah občerstvení. 
OSMIČKA zve na: Koncert Radka Tomáška ve čtvrtek 21. září od 19. hodin v Country klubu Rikatádo (metro 
Palmovka, výstup do ulice Na Žertvách, nabrat směr Balabenka a ještě před viadukty vlevo hleď). Můžeme 
mít k dispozici celý klub, ale musíme mít přihlášky a peníze (70,- Kč/lístek) nejpozději do zářijové schůze 
(zde budou lístky přímo k mání). Pak už se nabídka zveřejní. V klubu je běžný restaurační provoz, pivo 
světlé i černé, desítka i Velvet. Kromě toho se zde pro náročnější připravují i steaky na různý způsob (zvlášť 
chutné jsou z argentinské krávy pasené na tymiánových plantážích). 
Lahrovy boudy v Krkonoších 27.9.-1.10. (náhrada za Běstvinu, která se překládá na jaro). Příjezd ve středu 
27. září večer. Nevítaná možnost příjezdu je (po domluvě) i kdykoli později, vítáno je naopak objednání 
celého týdne (v Praze bude stav obležení). K dispozici je 36 míst - pokoje jsou 4 a 6ti lůžkové s povlečením, 
kuchyně s nádobím (jídlo s sebou!), společenská místnost, ping pong, sauna, venkovní bazén, to vše ve 
výšce 1080 m. n. m. (1 hod pěšky od silnice). Cena za noc 120.- Kč. Rovněž na tuto akci laskavě potvrďte 
zájem o účast zálohou 250,- Kč do zářijové schůze včetně. 
Eva Švestková (e.svestkova@csc.cz , nebo 203 14 124) 

8 | 12

mailto:e.svestkova@csc.cz


TAK – Poradníky 2000

Jirka Semecký (jiri.semecky@volny.cz  nebo semecky@v-soft.cz , nebo t.+ f.:205 113 92) 
INZERCE - Miroslav Opatrný koupí stan pro 3 lidi s kostrou a tropikem Tel. 6898522 Mob. 0607801863 --- 
Hledáme dva techniky na servis PC - Tomáš Svoboda LIBERTY-TOP-TECH s.r.o. Jankovcova 13, 170 00 
Praha 7, tel./fax: 02-83870133(4), mobil: 0603-256926, E-Mail: liberty@vol.cz  (tato informace platila 18.7., 
takže už může být všechno jinak).

Ahoj Honza Jeřábek 

Poradník říjen 2000

SCHŮZE - bude v pondělí 2.října v 18:00 opět na VŠE na Žižkově, zřejmě opět v č.108 v Menze. Příští Rada 
bude v pondělí 23.10. od 18 hodin v klubovně. 
ZMĚNY - Petr Vojtěch TZ.: 41090619, v nouzi na sekretariát 41090611 --- Jirka Klíma e-mail : 
jklima@mbox.dkm.cz  --- Helena Volfíková, TZ neplatí, mobil 0602/614 157. 
ZPRÁVY Z RADY - podává Ivan Fridrich: Rada se sešla v minimálním složení a rozhodla o přijetí nového 
člena: Vlastimil Hyksa, nar. 6.2.1948, bytem Ke křížku 10/370, 25229 Dobřichovice, TD 9912438, TZ 
24266723, 24266725, fax 24266752, mail: uisei@pha.pvtnet.cz, se stal nejen členem TAKu, ale též novým 
vedoucím trasy 7. 
Chválíme pořadatele 22. lesních her, tj. Veroniku Jiravovou s lidmi z 20. trasy a několika dalšími kamarády 
za uspořádání krásných, pohodových lesních her ve stylu Rychlých šípů u Velké Chmelištné na Rakovnicku. 
Kdo vyrůstal s Foglarovými hrdiny, ten se na chvíli vrátil do dětství, a ti, kteří se s nimi v mládí minuli, si mohli 
aspoň dodatečně vyzkoušet na vlastní kůži některá dobrodružství jako Mirek Dušín, Rychlonožka, 
Červenáček, Jarka Metelka, Jindra Hojer, případně jako Dlouhé Bidlo, Bohouš či Štětináč. A protože je to 
teprve 2 roky, co dvacítka uspořádala jiné krásné hry “Z pohádky do pohádky”, obdivujeme potenciál nápadů 
a energie, který na mladých trasách je. 
Putovní pochodeň pro pořadatele příštích 23. lesních her převzal za třináctku Ištván se Šárkou a můžeme se 
těšit, jak s Patrickem Ryanem vyhrajeme válku. 
Na památku z Lesních her dostali účastníci malého keramického ježka v kleci. Ale ne všichni: na mne a 
několik dalších se nedostalo, máme jen poukázku a víme, že na dvacítce ježky pro nás dodatečně vyrobí. 
Což mě ale coby řádně a včas přihlášeného štve. Za to ale nemůžou pořadatelé, ale nepořádníci (slušně 
řečeno) mezi námi. Ježků bylo vyrobeno dost, i s rezervou. Ale v termínu se na LH přihlásilo 51 lidí, pár jich 
ještě v dalším týdnu zavolalo, ale na sraz přišlo 66. Nejen že 60 ježků nestačilo, ale sotva jsme se vešli do 
autobusu, neboť se s nimi nepočítalo. Já osobně bych jim přinejmenším nedal toho ježka v kleci. Teď se 
vybírají přihlášky na půltou stezku, a už jsem zase slyšel: “já se přihlašovat nebudu, oni jsou slušní, když 
přijedu, tak mě nevyhoděj...” Ivan Fridrich 
Je ještě zájem o pamětní trička se znakem 42. Stezky - jaro 2000? Na závěru stezky jsme jich několik slíbili. 
Pokud máte ještě zájem, případně se chcete přidat, sdělte to Jindře Schmarzové nejpozději do říjnové 
schůze (TD 6896521, TZ 6925033, mail: erad@volny.cz ). Teď už budou za plnou cenu, tj. asi 130 Kč.

Patnáctka 
Z TAKové schůze - 4.9.2000 Od: IvanŠ Poděkování : Pepa Brzák Petrovi Kobiánovi za uspořádání sešlosti u 
příležitosti 20. výročí táboření na Ďáblíku. Albert za hlídání tábořiště. 
Zakončení CYKLOsezony 7.-8.10. tentokrát nikoli v režii Moravců. Sraz v sobotu v 18.00 v hospodě "U 
Rozvědčíka" na Berounce u Nezabudic. info Borges mikac@iol.cz , TZ 792 2830. 
Tancovačka bude (na Ořechovce ?) 24.11.2000 s Eldoradem..., jak slibuje Marcela. 
ITÁLIE - Val di Sole - 12.-18.2.2001 - 3700 Kč+195000 ITL bungalovy; info Miloš Neuman, tel 819-711-89 
ITÁLIE, RAKOUSKO - Ortler - 16.-21.3.2001 - 3300 Kč+143000 ITL bungalovy info Miloš Neuman, tel 819 
711 89 
Zapomenutý černo-růžovo-šedý deštník z Vítání léta má stále Sonja Kuchařová, tel. 0602/382 186. 
PODĚKOVÁNÍ - Jménem svým, jménem naší trasy a jistě i všech ostatních účastníků 22.lesních her bych 
chtěl poděkovat všem pořadatelům - lesní hry byly áadherné. Ivan Ištván Švach (13).
A nato Jana : Nerada bych dosáhla řetězové reakce - že si budem navzájem děkovat a ti kteří tam nebyli 
nám stejně neuvěří, ale: Ištváne, díky. A hlavně (a myslím si, že mluvím za všechny pořádající) díky všem, 
kteří přijeli, za ty zářící oči a úsměvy, za tu obrovskou pohodu a krásné rozloučení neboť, jak někdo ftipně 
poznamenal :"Kde by byli pořadatelé bez účastníků!?" a díky Svatému Petrovi za přízeň... Ahoooj, Jana 
Jedličková - Štětináč (Krysa pozdravuje.) P.S. Ištváne, těším se na příště... 
...a půl - tentokrát na sedlčansko-prčicko ve dnech 12(13).-15.října vás zvou dva garantující Jiříci. Slibují 
pěknou podzimní krajinu, příjemné cílové i průběžné hospůdky, teplé večeře, krásné ubytování na podlahách 
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sálů a tělocvičen (pro náročné na závěr možnost i příjemného soukromí). Když přidáte klasickou výbavu - 
dobrou náladu, chuť chodit, bavit se a zpívat - ani případné nepočasí nebude určitě vadit – konečně sami to 
víte lépe !
Přihlášky co nejdříve - písemně, telefonem, emajlem nebo osobně někomu z nás.
Záloha 100 Kč bude vybrána na místě nebo na říjnové schůzi. Tamtéž (případně opět emailem nebo ústním 
podáním) budou oznámeny podrobnosti, kudy a kam se půjde.
Těší se na Vás Jiří a Jirka !
Jiří Klíma, Tusarova 19, 170 00 Praha 7, e-mail: ijklima@volny.cz , nebo jklima@mbox.dkm.cz , tel.(02) 
83872378
Jiří Papež, Kouřimská 3, 130 00 Praha 3, e-mail: papez@vzh.cz, tel.(02) 72734945, 0602-365562
Přihláška by měla obsahovat:
- Jméno a spojení (adresa, telefon, @),
- účast od čtvrtka nebo pátku (na pouhou sobotu dost nežádoucí),
- hudební či další společensky prospěšné vlohy,
- (výjimečně příslušnost nebo naopak nepříslušnost k některým dalším účastníkům) 
INZERCE Jana Hlavatá prodá dětský spacák (160 cm), mumie bez zipu. Velmi pěkný a zachovalý. Cena 600 
Kč. Tel. domů 6275571, mobil 0604 680 352 
Jirka Konopásek shání typ na víkend, kde by bylo možno sehnat ubytování ve 2L pokoji, za rozumnou cenu, 
s možností vyjížďky na koních. 

Ahoj Honza Jeřábek 

Poradník listopad 2000

LISTOPADOVÁ SCHŮZE - bude 6.listopadu v 18:00 na strojní fakultě v Dejvicích, Praha 6, Technická 4, 
místnost č. 366 
ZMĚNY - Michal Musil TZ.: 573-14-939 --- Věra Čejková T.: 612-275-44, mobil 0608-059171 --- nový člen 
TAKu Vladimír Hyksa není Vladimír, ale Vlastimil. Ona to vlastně není změna, ale oprava, chybička se 
vloudila --- Saša Kovandová už nemá domů pevnou linku 4148 4188, ale mobil 0605 551 142 --- Jirka 
Navrátil adresa : Kotorská 20, 140 00 Praha 4. 
Z TAKové schůze PODĚKOVÁNÍ organizátorům LH 2000 jménem svým i Rady vyslovil Pepa Brzák. 
Lyžování s 3kou v RAMSAU a okolí - sjezdovky i běžky. Cena 3.300 Kč (doprava, ubyt, polopenze) v termínu 
24.-28.1.2001. Info: Jana Drdáková TD 2425 4865; TZ 2489 0011 
hledá se schůzovní prostor, neboť na VŠE jsou problémy - návrhy posílejte na brzak@vse.cz  
hledá se KLUBOVNA vhodných rozměrů a o rozumném nájemném; za stávající na Jižním Městě máme platit 
20.000 Kč/rok (65m2 je zbytečně moc, drahé služby, nelze ji dále pronajímat...) 
v únoru budou volby do Rady, jakož i volba nového majitele TAKu... 
PŘÍSPĚVKY TAKu dosud podle Jardy Třísky nezaplatili tito dospělí: Dokulilová, Dvořáková, Fohlová, Fuchs, 
Fuchsová, Kohout, Kohoutová, Moureček, Navrátil, Navrátilová, Pergler, Prokeš, Pudilová, Rada, Slavíček, 
Slavíčková, Straník, Stříhavka, Šetina, Šlemr, Tlučhoř, Vaněk, Vašicová, Vlach, Vlachová a tito TOMíci: Fohl, 
Fohlová, Fridrichová, Fuchs, Fuchsová, Karbaš, Košťál, Kotásek, Mentbergerová, Stříhavka, Stříhavka, 
Větrovec, Vlach. 
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se na Jardu, jistě se dohodnete. 
TANCOVAČKA 2000 v Mánesu - 25.11.1999 od 19:00 hod, tentokrát bíločerná, k tanci, poslechu i zpěvu 
bude opět hrát skupina Eldorado. Vstupné: člen TAKu 100.- Kč, nečlen 120.-Kč. Těšíme se na Vaši účast v 
překrásném centru Prahy, v hudebním klubu s výhledem na Národní divadlo, (suterén známé budovy, Pha1, 
Masarykovo nábř.250). Za trasu sedm a dvacet vás srdečně zve Marcela a Veronika. 
POZVÁNÍ V rámci pidistezky trasy XV. na Příbramsku oslaví Tom Dřevikovský, Ivan Fridrich, Mirka 
Fridrichová, Roman Podrazil, Helena Potůčková, Vít Šetina, Bob Šmíd, Věra Vintiková, Franta Vitha a 
Helena Vithová své 520-tiny, kterých dosáhli/dosáhnou v jubilejním roce 2000. Setkání je v sobotu 4.11.2000 
po 18. hod. v sále motorestu Podlesí na okraji Příbrami, spaní klasické stezkové. Milovníci pěší turistiky tam 
dojdou pěšky z Jinců (vlakem z Prahy hl.n. 8.00 / přestup ve Zdicích / výstup Jince 9.26) částečně přes 
vojenský prostor (vhodné jít v houfu), Třemošnou a Orlov; dálkoví pěšáci si můžou trasu prodloužit: vystoupí 
už v Lochovicích a přejdou přes Plešivec. Po večeři kromě hudby, zpěvu, tance bude na programu premiéra 
videozáznamu z jarní Stezky. V neděli možnost navštívit důlní muzeum v Příbrami (Mariánská štola, parní 
těžní stroj, šachta Prokop) a podívat se na Svatou Horu, zájemci o návštěvu aquaparku si vezmou ssebou 
plavky. Zveme i kamarády a příznivce z TAKu a z jiných tras, zvláště vítáni budou muzikanté s nástroji. Je 
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ale potřeba, aby svou účast někomu z uvedených předem oznámili, abychom připravili správné množství 
menáže. ivan.fridrich@spojprojekt.cz  
TRIČKA Dotisk pamětních triček se znakem 42. Stezky - jaro 2000: pokud jste si objednali nebo ještě stačíte 
u Jindry Schmarzové objednat, můžete si je vyzvednout na listopadové schůzi. Část bude ještě ve volném 
prodeji (za 130 Kč). 
Byla vernisáž výstavy v Národním muzeu, po proslovech Dr Větvičky a zpívání Huťkově, nám zahráli dvě 
houslistky klasiku (mimo jiné "Proč bychom se netěšili" a ty housle měly krásný zvuk) a pak nastoupili kluci a 
zpívalo se a tančilo až do 22,00, dámy se obětavě ujaly občerstvení, Láďa Dolejš vše oddirigoval svojí 
zlomenou pařátou, Béďa pak zasedl i za místní klavír a některé dámy vzdychaly "To bych si nepomyslela, že 
si zatančím v Národním" Tančilo se prý i venku před Muzeem na chodech.Tonda Peterka. 
PROMÍTÁNÍ Luděk Ledvina - promítání videa z TAKového výletu do Jihoafrické republiky (Ledvinovi 16, 
Brzáci 2, Klímovi 2, Neumanovi 14) se koná ve středu 15.11. v 18:00 v zasedací místnosti odd. Technického 
vývoje SSŽ na adrese : Praha 4, U michelského lesa 370. Spojení : Metro C - Kačerov, dále pěšky nebo lépe 
jednu zastávku směrem k nemocnici Krč (106, 113, 114, 170, 182 zastávka Michelský les), přejít silnici, 
podejít železniční nadjezd a zabočit vlevo ulicí podél železničního náspu cca 100 m (těsně za hospodou 
Saloon Harmony). 
Blanka Chvojová/16 - zve na reprízu promítání diapozitivů z Patagonie a Antarktidy ve čtvrtek 7.12. v 19:10 
(po příjezdu lanovky) na Štefanikovu hvězdárnu na Petříně. 
DATABÁZE - oznamuji, že databaze lidí na webu taku (http://takpraha.cz) je předělaná a upravená, 
konkrétně - konečně běží na SQL, takže je přehlednější a má možnost řazení, bude i hledání (až ho 
naprogramuju). Prosím všechny kdo mají v databazi uveden kontakt, aby se podívali a zkontrolovali své 
údaje. Pokud nebude něco souhlasit, napište prosím. Štěpán Fohl http://takpraha.cz . 
INZERCE - Podnájem/pronájem pro kolegyni hledá Michal Jedlička (tel. 717 454 58 nebo 0603/229840 ) --- 
Martin Hajnala/4 - student VŠ, hledá podnájem v Praze od listopadu do konce února 2001. Na velikosti a 
stavu vůbec nezáleží. Cena do 2000 Kč měsíčně. JUPI.CZU@SEZNAM.CZ  - TEL: 692 61 19 (večer) --- 
Saša Kovandová hledá pro kamarádku zájemce koupi družstevního bytu: Praha 4 - Kateřinky, velikost 2+kk, 
zděné jádro, cena 800 000,- Kč. Kontakt je možný přes mobil 0606 536 831 . 

Ahoj Honza Jeřábek 

Poradník prosinec 2000

SCHŮZE - bude 4.prosince v 18:00 opět na strojní fakultě v Dejvicích, Praha 6, Technická 4, místnost č. 366 
ZMĚNY - Michal Musil T:6126-2304 --- Marcela Mostecká TZ.: 21000353 --- Soňa Vašicová TD.: 4144-4506. 
Zprávy z TAKové Rady - podává Honza Maňák: poslední příležitost k placení TAKových příspěvků je 
prosincová schůze. Platí i pro TOMíky, kterým je více než 18 let - měli by se rozhodnout, zda budou členy 
TAKu. Karel Obdržálek.
Rada upozorňuje organizátory akcí, že hlavní akce (Stezka, půlka, tancovačky, Bál, ...) musí být vyúčtované.
odznaky - ať se přihlásí ten, kdo naposledy rozdával novým členům velké kovové odznaky. Rada nemá 
informace, zda ještě jsou nebo se musí vyrobit.
Hledá se pořadatel a ráz TAKového Bálu.
Z TAKové schůze 6.11.2000 Od: ivsi@iol.cz ZTRÁTY a NÁLEZY - ... a půl - ve Vrchotových Janovicích 
nalezl Jirka (papez@vzh.cz) tašku s ručníkem, baterku, kšiltovku aj., zatímco Pepa Beran schraňuje 
nalezené víčko... - Cykloloučení (?) použité spodky... k doptání u Míši Borgese
RŮZNÉ - Petr Řehák (rehakp@hotmail.com) aktualizuje adresář. 
POZDRAV - Ahoj všichni, zdravím vás a vzpomínám na dávné časy toulek s TAKem a na PanTAKovky v 
Soběslavi. Jestli mě někdo zná, ať mi napíše. Jsem nyní v Jindřichově Hradci. Čau Cesta Prchlík - bývalý 
Nohybák , E-mail: arto.c.prchlik@post.cz 
STŘÍBRNÁ HARFA - Zdeněk Stříhavka bohužel letos nestíhá Harfu zařídit. Pokud se najde někdo, kdo by ji 
uspořádal, Harfa bude, jinak ne. Kdo by se chtěl zúčastnit, ať se přihlásí co nejdříve Jeřábkům telefonem, na 
schůzi či jinak, případnému pořadateli jména předáme. Pokud nedostanete do 13.prosince psaní, pro koho si 
máte připravit dárek, Harfa se nekoná. 
SPANILÁ JÍZDA - 2.-4.2.2001 - Jeseníky sever - Králický Sněžník a Rychlebské hory (Staré Město, Lázně 
Lipová) - přihlášky s dvěstěkorunou přijímá na schůzi Honza Popel a Petr Vojtěch. Odjezd ve čtvrtek večer, 
spacák s sebou. 
Novinky na TAKovém webu ( http://www.takpraha.cz)
Celý web je konečně upraven do svého novějšího kabátu, najdete zde nově otevřené stránky trasy 20 
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(http://trasa20.takpraha.cz), dále je zde zprovozněna tzv. NÁSTĚNKA - můžete na ní umístit svůj názor - 
stačí vyplnit formulář (vyplňování emailu není povinné). Poslední novinka se týká TAKového e-mailového 
seznamu, který je na stránkách taktéž umístěn. Seznam běží nyní na moderní platformě SQL - databáze je 
již opravdu databáze a nabízí se tedy nové možnosti. V seznamu jsou zatím lidé, kteří se tam přidali přes 
formulář na stránkách, je možné, že údaje jsou již staré - prosím, aby se ozvali ti co tam mají neplatné údaje 
mailem. Další rozvoj je na Vás všech - je možno seznam udělat tak, že do něj budou mít přístup pouze 
členové TAKu (pod heslem), případně aby si každý svůj kontakt spravoval sám, nebo můžu administraci 
přenechat někomu třetímu (může provádět i osoba neznalá programování v SQL a PHP - můžu 
naprogramovat kompletní systém na správu pomoci formulářů). Vaše reakce očekávám na mailu 
cement@baf.cz. Štěpán Fohl. 
PROMÍTÁNÍ - Zvu vás na promítání zážitků Brzákových, Ledvinových, Klímových, Neumanna a Navrátila z 
cesty po Jihoafrické republice, Novém Zélandu a Austrálii, které se bude konat ve čtvrtek 14.12.2000 večer v 
19,00 v budově PTU (Pražská Tělovýchovná Unie) na adrese Pod Děkankou 82. Vystoupíte z metra stanice 
Pražského Povstání, dáte se doprava, dále rovně kolem stadionu Děkanka (mřížový plot) směr Česká 
Televize, zahnete doprava do jmenované ulice a po pravé straně najdete nízkou jednopodlažní budovu. 
Celkem od metra asi 500 m. Promítání je asi na 2 hodiny.
Na setkáni se těší Jirka Klíma. 
NEKUŘÁCKÁ SLEZINA - se v prosinci vyjímečně koná o týden dříve, to je ve čtvrtek 7.12. od 19 hodin. 
Adresa - tentokrát již zaručeně správná - je "V Club" Lužická 25, Vinohrady. Kromě hudby a Radka Tomáška 
Vás pozveme na dva vánoční koncerty našich umělců (sborový zpěv), a to 18.12. a 19.12., případně velmi 
výhodně prodáme CD jednoho z těchto těles, a uslyšíte také zážitky z exotických cest. Eva Švestková. 
INZERCE - Honza Maňák prodá : sjezdové lyže SPRAZZO 150 cm, vázání SALOMON, hůlky TECNO 100 
cm a boty ROSIGNOL 23,5 a skoro nové (pro dítě cca 10 let) běžky SPORTEN 150 cm, vázání 
ROTTEFELLA 75, hůlky EXEL 105, boty Botas 23 - cena dohodou, tel. 719-12-309 --- Evžen Ge shání 
informace o Ekvadoru, Cotopaxi a Chimborazu - kdo tam byl, zavolejte na tel. 6121-3915 --- Jeřábkovi 
prodají dětské sjezdové lyže 150 s vázáním MARKER a dámské sjezdové boty SALOMON jednopřezkové 
č.39. Dohoda jistá. 

Ahoj Honza Jeřábek
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