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TAKová schůze: 2. ledna v 18.00 hodin v Dejvicích, Technická 4, posluchárna 136

Rada očekává od pořadatelů místo zakončení 48.Stezky a od všech členů návrhy na ocenění zásluh o větší slávu 
TAKu za účelem ocenění na únorové výroční schůzi.Všem i tomu poslednímu neplatiči Pavlu Vilímovi, kterého to 
bude stát 200+100.-Kč, přeji pohodové svátky veškeré a splnění i tajných snů v roce 2006. 

Petr Havránek

Ahoj vsichni,
jelikoz IvSi nebyl pritomen, pokusim se o strucny prehled toho, co se udalo: TAKová schůze 2.1.2006

- Schuze zahajena s tradicni 15ti minutovou prodlevou.
- Valna hromada TAKu se bude konat v patek 3.2.2006 od 19:00 hod v Uneticich (za hranicemi Prahy 6 - Suchdol, 
bus 355 ze stanice Dejvická), Restaurace SOKOLOVNA. Pozvanky + jizdni rady budou vcas rozeslany
- Akce Za vetsi slavu TAKu - doposud doslo na ucet Kc 8.500,-. Mirda Hoza otevre na webovych strankach diskuzi 
na tema Je akce rozhledna to, co TAKovi lidi cekaji?? 
- TAKovy bal bude v patek 31/3/2006 - listky na unorove schuzi (tj. na VALNE HROMADE!!!), info o predtanceni 
sdeli Veronika J. ve stredu 4.2.
- Zakonceni Stezky 2006 bude v pondeli 1.5. na Bezdezu, na web strankach trasy 12 budou zverejnovany veskere 
informace stran Stezky. TABU noclehy hlaste Rezakovi.
- Spanila jizda 10.-12.2. - beznadejne preplnena
- Shnila jizda 24.-26.2. - priobjednan dalsi autobus, ubytovaci kapacita jeste je, Kc 200,-/os vybira a info podava 
Rudla Mraz (16) : rudolf.mraz@seznam.cz
- Mirek Dvorak vybira prispevky KCT
- Mirek Soucek podal info o turistickych akcich TJ Banka Praha
- Pepa B. o akcich TURASu
- Jirka Navratil (16) zve již po osmé v pondělí 24.4. u mohyly na Bíle hoře a to v pondělí 24.4. od 16:00 hod, sv. Jiri 
vylezaji hadi a stiri ... (info: navratil@stavokonsult.cz)

- AKCE:
-- 13.-15.1. lyzovani - Nove Mesto u Jachymova, vlastni pullitry!!! zajemci hlaste se Jirkovi Radovi (16), m. 
602314145
-- 28.1. sobota - retro-disco Menza Podolskych koleji, Na Lysine 12, Praha 4, listek Kc 100,- prodava a info podava 
ToRo (1): rosicky@vse.cz

Ahoj, bál bude 31.3.2006, listky od únorové schůze. 
Važené tanečnice, vážení tanečníci,
dovoluji si vás pozvat na první předtančení bálu RO(C)K NA VSI. Zájemci nechť se hlásí na můj e-mail nebo mobil. 
POZOR!!!! kapacita tanečního mistra a prostor je omezena, takže mohu přijmout pouze 12 párů. Ostatní budou 
vedeni jako náhradníci.
1. předtančení se uskuteční již v pondělí 9.1.2006 od 19:00 v tělocvičně gymnazia Sladkovského náměstí. 
Sejdeme se před gymnaziem u kostela před!!!! 19. hodinou. Přijďte prosím včas, ať s námi nemá pan školnik moc 
běhání:-). Jak se dostanete ke škole? Nejlépe tramvajemi z Hlavního nádraží nebo z Olšanského náměstí do 
zastávky Lipanská. Přijede-li od Hlaváku, pak se kousek vrátíte a po levé straně narazíte na kostel. Přijedete-li z 
Olšanského náměstí, pak pokračujte po směru a opět na levé straně narazíte na kostel, pokud ovšem přejdete 
ulici. Budete-li bloudit, pak mi klidně volejte a já se vás pokusím nasměrovat.
S sebou si vezměte alespoň přezuvky a něco pohodlného na pohyb. Vzhledem k lokalitě nebude problém celou 
akci zakončit v některé z hospůdek.
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Těším se na Vás, tak pište nebo volejte, prvních 12 má účast jasnou!!!
Za Dvacítku
Veronika Za dvacítku Veronika 

TAK přátelé,
    Soňka se v zápise ze schůze zmínila, že jsem informoval o akci u moNa 24.4. Asi jsem informoval nepřesně, 
možná střeštěně a tak to napravuji. Ano na Sv. Jiří vylézají hadi a štíří a v duchu této pranostiky každý rok vítáme 
Jaro.
    Moji milí TAKoví i nemastní, jako každoročně – tak i letos již po osmé (né kvůli Švestce), budeme u Mohyly na 
Bíle hoře a to v pondělí 24.4. od 16,oo hod (přece jsme nějaká Trasa) kontrolovat zda-li 24.dubna vylezou hadi a 
štíři a jestli začínají houstnout a zelenat se drny (ponechám na každém, které bude kontrolovat). Program je 
obdobný jako každé jaro již od dětských let, tedy zábava a hry: - doporučuji sebou vzít jarní sportovní oblečení, 
nejlépe tepláky na gumičku(snáze se odmetají soupeřovy kuličky), deku - karymámu a hlavně energeticky náročné 
sportovní náčiní, jako kuličky, kriket, petangue, frisbee, drobné kovové peníze na čáru, pro neposedné ale i kulatý 
míč, či pálky se špačkem, či klacek na koulení obruče. K tomu všemu na doplnění sil všemožné pamlsky od husích 
paštik po steaky na cestovním grilu a hlavně nápoje a něco sladkého dřeva pro povznesení hudebně chtivých 
myslí. V pozdějších hodinách (nebo krutého počasí) bude jako obvykle přesun do přilehlých hospůdek. 
    Zdravím a těším se na Vaší milou společnost. Jirka Navrátil (16). 

Mohyla na Bíle hoře - předpokládám, že každý ví a spojení i spojitost k ní předpokládám, že je každému z nás 
alespoň trochu povědomá a TAK samotným dostavením se na místo, se i ti již senilnějící vrátí trochu do mladistvé 
orientace i vědomostí. 
No a Sv. Jiří – TAK ten je celej Já.

únor 2006

TAKová schůze:
V pátek 3. února v Úněticích. Pozvánka je přílohou tohoto poradníku.
Zprávy z Rady 
- Kdo byl v minulých letech přijat za člena TAKu a nemá dosud číslovaný kovový odznak, nechť přijde na výročku, 
kde mu bude slavnostně připnut na hruď!
- Původně plánovaný termín“Cesty jenom tam“ 27.května nelze zajistit, protože historický motorák bude v době od 
20.5 do 4.6. nedostupný. Rada se proto snaží zajistit akci v nejbližším náhradním termínu tj.10.-11. června a doufá, 
že na Pantakovky bude v Soběslavi volný termín 16.-18. června.
- 48. Stezka – jaro 2006 se zakončením 1. máje pod Bezdězem. Tabulka tabu noclehů se pomalu plní. Sledujte 
stránky Trasy 12 a pište Řezákovi.
- Spanilá jízda 2006 - Termín 10.-12. února 2006. Zcela vyprodáno. Účastníci dostanou pokyny tradičním zvadlem 
a to do 3. února.
- Shnilá jízda se uskuteční ve dnech 24.-26. února na Vysočině nedaleko Devíti skal v osadě Yukon. Přihlásit se je 
ještě možno se zálohou 200.- Kč u Rudy Mráze, který zajistil druhý autobus. 
- Vesnický bál TAKu 2006 – vstupenky budou k dispozici na výročce. Šéfové tras, dejte prosím dohromady své 
požadavky!
- Mirek Dvořák nadále vybírá příspěvky KČT
- Jirka Navrátil zve na pondělí 24.dubna na 8. ročník vítání hadů a štírů na sv.Jiří na Bílé hoře u mohyly od 16.00 
hodin.

Ahoj na výročce
Petr Havránek

Shnilá jízda 24.-26.února na Vysočině nedaleko Devíti skal v osadě Yukon 
  Pro všechny, kteří zaplatili zálohu, je odjezd v pátek 24.2. 2006 v 16:30 hod. z parkoviště CK Adventura u hotelu 
Panorama, Praha-Pankrác. Příjezd 26.2.2006 večer tamtéž. Místo ubytování: osada Yukon, Tři Studně u Nového 
Města na Moravě. Čtyřlůžkové chaty s topením a peřinami (bez spacáku). Objednané společné snídaně a večeře. 
Ruda Vás prosí o vzájemnou toleranci, jedou dva autobusy cca 80 lidí. Případné další dotazy směřujte na Rudu 
Mráze 

 
Příloha:
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TAKová schůze:
V pátek 3. února v Úněticích. Pozvánka je přílohou tohoto Poradníku.
Zprávy z Rady 
- Kdo byl v minulých letech přijat za člena TAKu a nemá dosud číslovaný kovový odznak, nechť přijde na výročku, 
kde mu bude slavnostně připnut na hruď!
- Původně plánovaný termín“Cesty jenom tam“ 27.května nelze zajistit, protože historický motorák bude v době od 
20.5 do 4.6. nedostupný. Rada se proto snaží zajistit akci v nejbližším náhradním termínu tj.10.-11. června a doufá, 
že na Pantakovky bude v Soběslavi volný termín 16.-18. června.
- 48. Stezka – jaro 2006 se zakončením 1. máje pod Bezdězem. Tabulka tabu noclehů se pomalu plní. Sledujte 
stránky Trasy 12 a pište Řezákovi.
- Spanilá jízda 2006 - Termín 10.-12. února 2006. Zcela vyprodáno. Účastníci dostanou pokyny tradičním zvadlem 
a to do 3. února.
- Shnilá jízda se uskuteční ve dnech 24.-26. února na Vysočině nedaleko Devíti skal v osadě Yukon. Přihlásit se je 
ještě možno se zálohou 200.- Kč u Rudy Mráze, který zajistil druhý autobus. 
- Vesnický bál TAKu 2006 – vstupenky budou k dispozici na výročce. Šéfové tras, dejte prosím dohromady své 
požadavky!
- Mirek Dvořák nadále vybírá příspěvky KČT
- Jirka Navrátil zve na pondělí 24.dubna na 8. ročník vítání hadů a štírů na sv.Jiří na Bílé hoře u mohyly od 16.00 
hodin.

Ahoj na výročce
Petr Havránek

Shnilá jízda 24.-26.února na Vysočině nedaleko Devíti skal v osadě Yukon 
  Pro všechny, kteří zaplatili zálohu, je odjezd v pátek 24.2. 2006 v 16:30 hod. z parkoviště CK Adventura u hotelu 
Panorama, Praha-Pankrác. Příjezd 26.2.2006 večer tamtéž. Místo ubytování: osada Yukon, Tři Studně u Nového 
Města na Moravě. Čtyřlůžkové chaty s topením a peřinami (bez spacáku). Objednané společné snídaně a večeře. 
Ruda Vás prosí o vzájemnou toleranci, jedou dva autobusy cca 80 lidí. Případné další dotazy směřujte na Rudu 
Mráze 

Příloha poradníku: únor 2006

Vážení TAKoví přátelé a další příznivci TAKu,

v únoru na výroční schůzi jsem asi v určitém pomatení mysli prohlásil, že se pokusím vytvořit třetí TAKový 
almanach. Na webu je již poměrně slušná sbírka fotek, ale zato jen velmi málo textů a bez textových částí by 
almanach byl jen albem různorodé směsi snímků. To ovšem není almanach. Z uvedeného vyplývá, že zásadní 
podmínkou pro realizaci je vytvoření textů popisujících akce na jednotlivých trasách a informací o celotakových 
akcích po roce 1997, kterým jsem ukončil minulý almanach. Něco mohu udělat sám a snad i s pomocí rady, ale 
opravdu jen něco. Většina musí přijít od tras a organizátorů akcí. 
Proto se obracím na všechny, kteří mají cokoliv o čem si myslí, že by se mělo objevit pro větší slávu TAKu v 
takovémto díle, ať se ozvou, píší, telefonují, mailují, přijdou, přijedou, přilezou, no prostě dodají texty ve WORDu 
(od verze 97 do poslední) a samozřejmě neomezené množství fotografií, ale vždy s komentářem co, kdy, kdo, kde. 
Plakáty stezek, bálů, výročí veselá i smutná, dětské tábory, horooddíl, cyklisti, vedoucí tras ........ vždyť přeci víte co 
je třeba.

Díky předem za Vaši námahu a čas

Josef Brzák
majitel

březen 2006

TAKová schůze:
V pondělí 6.března v Dejvicích,Technická 4, místnost č.136 od 18.00 hodin.
Stalo se:
Výroční schůze proběhla v téměř polárních podmínkách a proto byla krátká, bez dlouhých monologů a brzy se 
mohlo přejít k zábavě s kapelou. Usnesení schůze je přílohou tohoto Poradníku.
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V únoru se uskutečnila jak Spanilá, tak Shnilá jízda, obě za velkého zájmu TAKové veřejnosti. Zvládnout tolik lidí 
není jednoduché a proto ještě jednou dík všem hejtmanům a Rudovi Mrázovi.
Zprávy z rady:
Po dohodě organizátorů obou akcí byly změněny termíny na „Cesta jenom tam“ (pořádá Rada TAKu) 27.-28.května 
a „Tykolka“ (pořadatelé K.a M.Moravcovi) 10.-11.června.
Kovové odznaky TAKu budou předány oprávněným zájemcům (to jsou ti, kteří je ještě nedostali) na březnové 
schůzi.
Hledájí se pořadatelé PanTAKových her!
Poznámka k uvážení: je-li Tykolka 10.-11.června není lepší pořádat PTH o týden později než je zatím uvedeno v 
následujícím přehledu?
48. Stezka 2006
Pořadatelé sdělují, že po oslovení Českých drah s žádostí o zvláštní vlak 1.května z Bezdězu do Prahy jim bylo 
nabídnuto celkové jízdné, které 2x převyšuje jízdné obyčejné!
Počítejte proto s tím, že Pepa Beran přijde na schůzi s návrhy:
1. Zajistit dopravu ze Stezky najatými autobusy.
2. „ Bez varování se nacpat do pravidelných vlaků, ať se spolek duškových gangsterů třeba posere!“
Již se těším na plodnou debatu!
Slovo Majitele:
Vážení TAKový přátelé a další příznivci TAKu,
v únoru na výroční schůzi jsem asi v určitém pomatení mysli (bylo to podchlazení P.H.) prohlásil, že se pokusím 
vytvořit třetí TAKový almanach. Na webu je již množství fotek ale jen velmi málo textů a bez nich nelze almanach 
vytvořit!
Zásadní podmínkou je tedy vytvoření textů popisujících akce na trasách a akce celotakové, uskutečněné po roce 
1997, kterým jsem ukončil minulý almanach. Něco mohu udělat sám a s pomocí Rady, většina podkladů však musí 
přijít od tras a organizátorů akcí!
Obracím se proto na všechny, kteří mohou něčím přispět, ať se ozvou, píší, telefonují,majlují…. prostě dodají texty 
ve WORDu (od verze 97 po aktuální) a samozřejmě i další fotografie, vždy však s komentářem kdy,co a 
kde!Plakáty stezek,bálů,výročí veselá i smutná,dětské tábory,horooddíl, cyklo….. vždyť přece víte co je třeba.
Díky předem za vaší námahu a čas
Josef Brzák, majitel tel. 602 449 294, 974 828 215, e-mail: brzak@polac.cz

Pro připomenutí – akce 2006
Termín - Akce - kde - Kdo
3.-7.3 - Sjezdové lyžování - Dolomity - Michal Řehák
17.-21.3. - Sjezdové lyžování - Livigno - Neumanovi + 14
31.3. - Bál Ro(c)k na vsi - Masarykova kolej - Veronika, Pavel Stulík
22.-23.4. - Zahájení cyklosezóny - Týřovice - Lenka a Michal Borgesovi
24.4. - Na sv, Jiří vylézají hadi a štíři - Bílá hora - Jirka Navrátil + 16
28.4-1.5. - 48. Stezka - Máchův kraj (Bezděz) - Beran, Sommer + 12
27.-28.5.- 3. Cesta jenom tam - Motoráček“Hurvínek“ - Fridrich + Rada
10.-11.6. - Tykolka - Moravcovi
9.-11.6. ? - LPTH - Veronika + 20
20.6. - Vítání léta - Vojanovy sady - Mirda Hoza
1.-8.7. - Dolomity - Leo Hořínek + 6
1.-8.7. - exRobinzoni + exVlci - Keblany - Jirka Valda jr.
9.-16.7. - odrostlá Vlčata - Keblany - Honza Jeřábek
16.-30.7. Vlci - Keblany - Štěpán Holub
30.7-20.8. Ďáblíci - Keblany - Honza Petzold Pecka
12.-13.8. ? - Víkendový přechod - Alpy Luděk Ledvina
(21)25.-27.8 - Setkání starších Ďáblíků - Keblany - Petr Kobián
15.-17.9. - 28. Lesní hry - Vlaky, vláčky ,mašinky - Veronika + 20
28.9.-1.10. - 21. „půltá“ stezka - ??? - Pepa Brzák a spol.
21.-22.10. - Zakončení cyklosezóny - Kozí hory - Moravcovi
4.11. - tancovačka - Pavel Stulík + 1
11.12. - Tradiční koledy - U Apolináře - Pavel Stulík + 1
13.12. - Stříbrná harfa - v lese - Saša Kovandová

Kdo tam chce něco přidat, jen do toho. 
Kupujte lístky na bál ! 
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Ahoj Petr Havránek

Příloha 1: 

USNESENÍ
z Valné hromady TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU 
konané dne 3.2.2006 v restauraci „Sokolovna“ v Úněticích

Přítomno bylo 59 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než 1 všech členů.
1. Valná hromada schvaluje
a) Zprávu o činnosti klubu v r. 2005 včetně zprávy o činnosti Táborů, Cyklo a Horo oddílu
b) Plán činnosti klubu na rok 2006 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním
c) Zprávu o hospodaření klubu v r. 2005
d) Zprávu revizní komise
2. Valná hromada schvaluje většinou hlasů
a) Navrženou výši členských příspěvků: 200 Kč jednotlivý člen starší 18 let, 80 Kč jednotlivý člen do 18 let
b) Poslední termín řádného zaplacení členských příspěvků je červencová schůze. Členské příspěvky je
možné zaplatit i po tomto termínu s tím, že k uvedeným částkám bude připočteno penále v následující výši:
do zářijové schůze 20 Kč
do říjnové schůze 40 Kč
do listopadové schůze 60 Kč
do prosincové schůze 80 Kč
do následující výroční valné hromady 100 Kč
Nevyrovná-li člen dlužnou částku do termínu výroční valné hromady, bude mu ukončeno členství.
c) Vstupní poplatek 50,- Kč pro nové členy a 300,- Kč pro ty nové členy, kteří již byli členy TAKu, ale členství
jim zaniklo pro neplacení příspěvků
3. Valná hromada děkuje trase 12 za zorganizování první zahraniční Stezky v r.2005 a za to, že se iniciativně
ujala pořádání Stezky letošní.
4. Valná hromada ukládá Radě TAKu:
a) uložit všem účtovatelům akcí, aby před konečným vyúčtováním akce konzultovali úplnost dokladů s účetní
TAKu a aby bezvýhradně akceptovali její požadavky na doplnění náležitostí vyúčtování
b) aby ty členy TAKu, kteří nemají zaplacené příspěvky, na tuto okolnost upozornila v červencovém a
listopadovém Poradníku
Únětice 3.2.2006

Příloha 2
:
14.3.2006
  Obdržel jsem nabídku od sdružení Posázavský Pacifik na zajištění vlaku Bělá pod Bezdězem - Praha. Cena jim, 
bohužel, trochu narostla, protože potřebné vozy pro požadovanou kapacitu vezou až z Plzně, ale i tak je nižší než 
u ČD. Navíc nabízí krásnou soupravu ve stylu 50. až 60. let (viz foto) a případné peníze, co bychom zaplatili navíc 
oproti vlaku od ČD se nerozplynou v budově na nábřeží, ale pomůžou partě nadšenců zprovoznit další historická 
vozidla (ale chápu, že to ocení jen železniční nadšenci). Neměl jsem informace o případném počtu kol, ale vůz na 
kola by se dal asi doplnit. Kapacita nabízeného vlaku je 440 osob.
Zdeněk Moureček (20)
  P.S. Pro případný další kontakt: Tento týden budu služebně mimo, převážně pouze na tel. 736...
Je možné kontaktovat i přímo dopravce: Lumír BĚHAL: 777... posazavsky.pacifik@seznam.cz
http://www.posazavsky-pacifik.cz/ 

Původní zpráva ------------
# Od: Posázavský Pacifik <Posazavsky.Pacifik@seznam.cz>
# Předmět: Re: zvláštní vlak - poptávka
# Datum: 13.3.2006 22:41:49 

Vážený pane Moureček,
  již jsme zjistili ceny za pronájem vozů a udělali kalkulaci za jízdu zvláštního vlaku včetně návozu a odvozu 
soupravy. Navrhujeme pro Vás tento vlak: lokomotiva 720 509 - 9 + 5 vozů Bam zapůjčených z Plzně. Kapacita 
vlaku by tím byla dostatečná a souprava velmi pohledná a pro zdejší kraj typická.
  Návoz a odvoz nejkratším směrem + vlastní jízda - Plzeň - Bělá pod Bezdězem - Praha -Plzeň - 416 km á 180,- 
Kč = 74.880,- Kč
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Nájem vozů na jeden den 5 x 1000,.- Kč = 5000,- Kč
Cena za vlak celkem : 79.880,- Kč + 19 % DPH 
Cena obsahuje: 
- kompletní jízdu vlaku v uvedené trase, posun, čekací doby
- nájem za lokomotivu a vozy
- zavedení vlaku, poplatek za dopravní cestu, řízení provozu
- spotřebu pohonných hmot
- obsluhu personálu - strojvedoucího, vlakvedoucího, průvodčího 

  Vážený pane Moureček, pevně věříme, že Vás naše nabídka zaujala a že se nám společnými silami podaří pro 
Váš turistický oddíl uspořádat zajímavou a neobvyklou jízdu vlakem do Prahy. 
S pozdravem, jménem členů Posázavského Pacifiku
Lumír Běhal - jednatel sdružení

1.3.2006 
A reakce z dráhy je nejen rychlá, ale i typická. Nejhorší na tom je, že si nikdo nedovolí tu bandu příživníků 
zlikvidovat a řeči o tom, že ten augiášův chlív po socanech ODS vyčistí, jsou jenom pohádkou pro hodně malé děti. 

Lepší, než k těm volbám nejít, je, volit kohokoli, kdo zatím v poslanecké sněmovně neseděl. Zbývá totiž naděje, i 
když malá, že se někdo chytne za nos.
Ten zloděj Dušek každého z nás stojí měsíčně 1 000 Kč!!! 
Proti tomu je Ráth troškař okresního formátu!

1.3.2006 
Vážený pane,
jízdné v pravidelných vlacích je dotované státem nebo jednotlivými kraji. Zvláštní vlak jede jen za úhradu všech 
nákladů. Vzhledem k tomu, že vlak musí absolvovat po prázdnu i cestu tam a pravidelné vlaky jezdí obratově, je 
nutno i obyčejné jízdné vynásobit dvěma tj. 2x 120,- Kč = 240,- Kč, což už je cena na osobu vyšší jen o 17%, což 
není tak vysoký rozdíl.
Pravidelné vlaky jsou vedeny převážně motorovými vozy a posílení je značně omezeno. 
S pozdravem
Petr Sobek 

1.3.2006 
Vážený pane Sobku,
Děkuji za rychlé a vstřícné informace. Vaše nabídka mám vyhovuje a rádi ji budeme akceptovat. Jediný zádrhel 
vidím v kalkulaci ceny. Předpokládám, že se jedná o nákladovou cenu, složenou z jednotlivých kalkulačních 
položek. 

Když se na ni podívám z hlediska uživatele, dostanu zajímavé srovnání:
Cena za vypravení vlaku. 104 600
DPH 19 % 19 874
Cena pro uživatele 124 474
Počet sedadel (účastníků) 440
Cena pro jednoho účastníka 282,90
Cena obyčejného jízdného 120
Cena se slevou na Z-kartu 74
Skupinová sleva cca 60

Za dané situace asi těžko přesvědčíme účastníky, aby místo řádného vlaku použili jiný za čtyřnásobnou cenu. 
Prosím o informaci, jakou jinou formou (například posílením předchozího a následného vlaku) by bylo možno pro 
účastníky zajistit cenově schůdné řešení. A v jaké nejnižší cenové relaci se ještě můžeme pohybovat.

Děkuji za odpověď
Za organizátory STEZKY
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Ing. Josef Beran 

28.2.2006 Vážený pan
Josef Beran
Turistický akademický klub
p.p. 398
111 21 Praha 1
Věc: Zvláštní vlak Bezděz - Praha dne 1.5. 2006, předběžná cenová nabídka č. 6163/0506-051 

Vážený pane,
na základě Vaší poptávky Vám zasíláme předběžný návrh jízdního řádu pro zvl. vlak Bezděz - Praha společně s 
předběžným návrhem jízdního řádu zvláštního vlaku, který může být ještě upraven.
Zvláštní vlak ve složení motorová lokomotiva ř. 749, souprava: 1x BDs, 4x B s kapacitou 360 sedadel nebo 1x BDs, 
5x B s kapacitou 440 sedadel. Návrh jízdního řádu Vám zasíláme v příloze.
Předběžná cenová nabídka:
Zvláštní vlak ve složení:
a) motorová lokomotiva + 1 BDs + 4 B: 93.500,- Kč + DPH 19% 
b) motorová lokomotiva + 1 BDs + 5 B: 104.600,- Kč + DPH 19%
Závazné objednávky lze podávat v následujících termínech:
pro zvláštní vlak:
- vnitrostátní vlak - nejpozději 30 dnů před požadovaným termínem jízdy
- mezinárodní vlak - nejpozději 90 dnů před požadovaným termínem jízdy 
pro zvláštní vozy:
- vnitrostátní přeprava - nejpozději 15 dnů před požadovaným termínem jízdy
- mezinárodní přeprava - nejpozději 60 dnů před požadovaným termínem jízdy 
v závazné objednávce uvádějte následující údaje:
- adresu, kontaktní osobu, kontaktní spojení, zúčtovací data
- předmět objednávky, datum realizace, požadovanou skladbu vozů (vlaku), výchozí a cílovou stanici, místa 
zastavení na trase, požadovaný čas odjezdu nebo příjezdu, délku pobytu při zastaveních Veškeré služby jsou 
poskytovány za sjednané smluvní ceny. Celková cena je účtována včetně DPH.
Stornopodmínky:
- 30 - 8 dní před termínem jízdy. skutečně vynaložené náklady ze strany dodavatele min. 800,- Kč + 19% DPH
- 7 dní - 72 hodin před odjezdem vlaku z výchozí stanice, skutečně vynaložené náklady ze strany dodavatele, min. 
15 % celkové ceny
- 72 - 24 hodin před odjezdem vlaku z výchozí stanice, skutečně vynaložené náklady ze strany dodavatele, min. 30 
% celkové ceny
- 24 a méně hodin před odjezdem vlaku z výchozí stanice 100 % celkové ceny.
Minimální stornopoplatek: 800,- Kč + 19 % DPH
Upozornění: 
Realizace objednávky závisí na technických a provozních možnostech železnice a včasnosti podání objednávky. 
Dříve podané objednávky mají přednost! Změna termínu plánovaného odjezdu, oznámená objednavatelem 7 dní a 
méně pred plánovaným odjezdem, je z hlediska úhrad považována za zrušení objednávky. 
Celková cena za zvláštní vlak musí být uhrazena nejpozději 3 dny před vlastním termínem jízdy na účet dodavatele 
služeb jinak nebude zvláštní vlak vypraven.

Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše případné dotazy.
Děkujeme Vám za Váš zájem o naše služby.
S pozdravem
Petr Sobek
Ceske drahy a.s.
Odbor osobni dopravy a prepravy
zvlastni vlaky 

Příloha 3 – březen 2006

29. Letní Pantakové Hry 2006
Základní instrukce a informace

termín 9.-11.6. 2006 na sportovním stadionu v Soběslavi
· Vyplněné přihlášky s vložným 300Kč (děti do 15 let 150Kč) odevzdávejte prostřednictvím vedoucích (nebo 
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zástupců tras) na červnové schůzi, případně na místě. Do 9.6.2006 odevzdávejte přihlášky a penízky Veronice 
Jiravové.
Individuální předání možno domluvit zde: veronika20@centrum.cz nebo na mobilu 775 075 790.
Budete-li se přihlašovat až v Soběslavi, plaťte prosím přímo Martinu Valentovi, mobil 603 439 869.
Přihlášky rozešlu 12.5.2006
· Soutěže aneb co nás čeká: Najde-li se dostatek ředitelů soutěží, budeme se moci utkat v těchto disciplínách:
JEDNOTLIVCI:
VCL (Velká cena Lužnice) – přespolní běh 23km řediteluje 13ka???
Sedmiboj - řediteluje 20ka hledáme pomocníky na jednotlivá stanoviště
Hod Šetinovým pytlíkem, „Běh podlézavý“ - pod překážkami, Běh 10000 palců (200m), Výška výskoku, Skok 
vysokodaleký, Běh π/2 (1500m) + jedna bolusová disciplína
Ping-pong – čeká na svého ředitele!!!!
Plavání – čeká na svého ředitele!!!!
Píčkap – řediteluje 26ka
Dětské soutěže – čekají na svého ředitele!!!
TRASY/SKUPINKY
Fotbálek ženy/muži – ředitel Martin Valent HEC
Volejbal – čeká na svého ředitele!!!!
Nohejbal - čeká na svého ředitele!!!!
Petangue - čeká na svého ředitele!!!!
Kuželky -bohužel nebudou, velká voda vytopila kuželnu!!!
Trasové soutěže - čekají na svého ředitele!!!!
· Co nám nabízí stadion:
Travnatou plochu fotbalového hřiště, Běžecký ovál se čtyřmi dráhami, Tři kurty na volejbal (nohejbal), Házenkářské 
hřiště s umělým povrchem na fotbálek,   Dvě tělocvičny, Stoly na Ping-pong
· Noclehy:
a) V tělocvičně ve vlastním spacáku (zahrnuto ve vložném) (Pro část lidí k dispozici žíněnky a gym. koberec) K 
dispozici 18.6 od 18 hod.
b) V turistické ubytovně za příplatek možné lůžko. Nutno zajistit nahlásit při přihlašování. Neváhejte, je tam „jen“ 70 
postelí. Přdnost mají samozřejmě rodiče s dětmi.
· Stravování:
Individuelní v místních restauracích – (motorest Paluba je přímo proti stadionu). Pro sobotní večerní společnou 
zábavu je zajištěn sál.
V Soběslavi jsou i obchody takže možno nakupovat.
· !!! Motivační soutěž!!!
Oceníme trasu (20. trasa je letos mimo soutěž), která bude na Pantakovkách nejpočetněji zastoupena. 
Počítají se pouze platící účastníci celkem.
Cena vám bude jistě chutnat, tak neváhejte a kontaktujte své kamarády. Těším se na štosy přihlášek a balík peněz.
· Ceny putovní a věcné:
Jistě víte, jak je milé k diplomu dostat i nějakou tu „hodnotnou“ cenu. Takových cen není nikdy dost, proto vás 
prosím. Máte-li možnost získat nějakou tu maličkost, reklamní předmět apod., tak sem s nimi. Resp. Dodejte mi je 
prosím na červnovou schůzi nebo přímo do Soběslavi. Vyhráli-li jste loni nějakou putovní cenu, pak ji prosím 
přivezte a nebo dodejte na schůzi. 
Díky moc za pozornost a přihlaste se prosím v hojném počtu, ucházejte se o ředitelování soutěží, vymýšlejte i nové 
netradiční soutěže.
Mějte se krásně a přijeďte si zahrát a zasportovat!
Za Dvacítku
Veronika Jiravová
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

## TAKová schůze 6.3.2006
Schůze začala v 18.17 pod vedením Honzy Maňáka 
## STALO SE 
# Shnilá jízda - 24.-26.2. Byla krásná...
## AKCE
# NORA - 10.-12.3.- Mirek Podolák hlásí opět posun termínu. Místo konání: Brdy 
# Promítání - 16.3. 19h V.Fatra 2006, Spanilka aj., v Podolské sokolovně. Zve PaS/1.
# Lyže Alta Valtelina - 20.-26.3. (5 míst) BUS+ubyt. 4500 Kč, skipas 145 € Vašek Holík 603.554.091
# Bál 2006 "Ro(c)k na vsi" - 31.3. 19.30 Masarykova kolej. Veronika prodává lístky, dokončováno předtančení, 
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které bude v posvícenecké náladě, oblečte se podle toho.
# 48.Stezka Bezděz – 28.4.-1.5.2006 - Vyplynula další varianta dopravy ze Stezky: soukromá vláčková společnost. 
Cena za STEZKu kalkulována na 100/130Kč (TAK/neTAK) + vlak 70Kč, ale není vyloučena potřeba nějaké dotace 
od TAKu. Zakončení od 15h. Na příští schůzi přihlášky a peníze!
# Cesta jenom tam - 27.-28.5. Ivan Fridrich bude na příští schůzi vybírat peníze.
# LPH Soběslav - 10.-11.6. - Příprav se chopila 20ka. Ale přijedou tam lidi? Tedy alespoň 120; v případě dotací 
(DUHA apod.) by „stačilo" 70-90....
# Tykolka - 17.-18.6. Posun termínu, aby nekolidovala s LPH....
## RŮZNÉ
- Jirka Klíma 29.3. Australie (u Luďka Ledviny/SSŽ) viz Poradník.
- Ruda Mráz uvažuje 7.4. o Posledním mazání v Krkonoších/chata JAWA ve Strážném
...a to bylo skoro vše

duben 2006

TAKová schůze:
V pondělí 3. dubna v Dejvicích,Technická 4, místnost č.136 od 18.00 hodin.

Zprávy z rady:
Jsou tentokrát zdrcující. Protože poblíž Břehové ulice byl uzavřen poslední použitelný výčep vína, byla činnost 
Rady naprosto ochromena a členové tohoto orgány měli blízko ke kolapsu. Poté co se vzpamatovali, projednali 
definitivní termíny Pantakovek na 10.-11. června a Tykolku na následující víkend 17.-18. června.
Pantakovky pořádá trasa 20. a potřebuje ředitele některých soutěží. Bližší informace na schůzi od Veroniky 
Jiravové.

48. Stezka 2006
Jednání o zvláštním vlaku ještě stále probíhají, nicméně bude. Šéfům tras připomínám, že na dubnové schůzi je 
nezbytné odevzdat pořadatelům celkovou přihlášku za trasu a peníze za vložné a jízdné vlaku zpět. 

3.Cesta jenom tam
Termín 27.-28. května 2006. Historický motoráček M131 „Hurvínek“ pojede za smíchovského nádraží opět 
pražským Semmeringem směrem západním. Obligace, zajišťující jízdenku na tuto atrakci v cenách 200/250.-Kč 
(TAK/neTAK) bude mít na dubnové schůzi Ivan Fridrich. 

Inzerce:
- 1. dámské pohorky vel.25,5 ( tj.38,5) jedenkrát použité za 500.-Kč
   2. vázání Tyrolia 670 (pův.cena 4 450.-) za 1 000.-Kč na lyžích Blizzard CR,205 cm
   3. vázání Tyrolia 480 za 500.-Kč na lyžích Fischer RS Racer, 200 cm.
   Ceny jsou samozřejmě za vázání, lyže za odnesení. Josef Brzák, tel. 604 455 996, e-mail: brzak@polac.cz
- Prodám počítač IBM Nestvista A 20 , čipset Intel 815, procesor PIII 733 Mhz,paměť 128 RAM,HDD 10 GB, 
   CD-R mechanika , Fdd 3,5“ , zvukovka AC 97 na desce, monitor, klávesnice, myš Cena 2 700.-Kč 
   Kontakt :Tomáš Fešanič mobil : 604 464769

Nezapomeňte na bál Ro©k na vsi již tento pátek od 19.00 hodin v Masarykově koleji!
Trasa 20 a všichni předtančící se na vás těší 

Ahoj Petr Havránek 

Příloha 1:
7. ročník cyklospanilé jízdy Antonie TYKOLOVÉ

16.-18.6.2006 - ZÁSMUKY
Platí, že letošní Tykolka se bude konat v obci Zásmuky, která leží na silnici č. 2 z Prahy do Kutné Hory, po 
vedlejších silnicích je to asi 50 km.
Kdo chce jet ve společnosti, může být v pátek 16.6. v 16,12 (odjezd v 16,30) u metra Rajská zahrada, odkud se 
pojede pod vedením Řeháků, občerstvení bude v Českém Brodě v restauraci Na nádraží ČD.
Další možnost je být v 16,16 (odjezd v 16,30) na Jižním městě u Moravců, Štichova 4. Odtud pojedeme přes 
Uhříněves, Benice, Kolovraty, Nedvězí, Pacov, Strašín, Babice, Babičky, Mukařov, Žernovku a Jevany do Vyžlovky, 
kde si dáme v restauraci Praha Granát (to je pivo), nebo něco jiného. Pokračovat budeme pod Kostelec nad 
Černými Lesy, Brtník, Bulánku, Molitirov, Kouřim a Toušice do Zásmuk.
Cestou je několik zákazů vjezdu, ale těch si nevšímejte, celou trasu jsme o víkendu projeli.
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Nepovinná večeře je v pátek i v sobotu v Zásmukách v restauraci U KOZY, potřebujeme vědět, kdo tam bude 
večeřet. Od této restaurace je asi 200m SOKOLOVNA, ve které budeme spát. Jeden nocleh je za 50,-Kč na 
osobu. Ve velké místnosti, které říkají VINÁRNA bude pivo, víno, alko i nealko. K snídani v sobotu i v neděli nám 
připraví vajíčka, polévku, párky atd. V poschodí jsou dva velké sály, v jednom budou kola, v druhém budeme spát 
jako vždy ve spacácích
na karimatkách.
V sobotu, pokud bude slušné počasí, navrhujeme výlet po cyklo 0120 přes Nesměň, Církvice a Vavřinec do 
Uhlířských Janovic, za Janovickou Lhotou pojedeme po žluté značce do Kamenné Lhoty, dále do Čestína, 
Krasoňovic, Hodko a Podhradní Mlýn do Zbraslavic. Ty jsme vybrali proto, že Petr Hodný Havránek zde navrhoval 
uspořádání Tykolky, ale nám se to zdálo z Prahy příliš daleko, tak tu půjdeme alespoň do zahradní Hospody u 
Datla (na zahradu je příjezd po objetí celého bloku).
Po obědě pojedeme kousek směrem na Červené Janovice, pod kopcem uhneme vlevo ke Starému rybníku, vlevo 
k modré značce, po ní na silnici s červenou značkou k vypuštěnému rybníku Vidlák, dále po cyklo 096 okolo Sionu 
(KPČ) před Malešov vlevo do Roztěže, vpravo na Novou Lhotu, vlevo přes Dobřeň, Solopysky dále do Zásmuk.
Jak se kdo hlásil, je v přiloženém seznamu, pokud jsme na někoho zapomněli, ať nám odpustí a znovu se přihlásí. 
Případné změny nám oznamte co nejdříve na e-mail moravec.karel@atlas.cz, nebo monika.moravcova@atlas.cz, 
nebo na mobil 737 484 885 (Monika) event. 603 744 534 (Karel).
Kdo bere hudební nástroje, ať se dohodne na odvozu s Rudou Mrázem, ostatní věci si veze každý sám.
SKOL MoKa

květen 2006

TAKová schůze:
MIMOŘÁDNÉ V ÚTERÝ 2. KVĚTNA v Dejvicích,Technická 4, od 18,00 hodin, místnost č.136 (ev. některá 
blízkosousedící). Na schůzi budou k dispozici kovové členské odznaky pro ty členy, kteří je dosud neobdrželi a mají 
na ně nárok

Zprávy z rady: 

Termíny akcí: 
Pantakovky: 10.-11. června - pořádá trasa 20., bližší informace Veronika Jiravová P.S. Přihlásili se již ředitelé 
některých soutěží?
Tykolka: 17.-18. června (Karel a Monika Moravcovi)
Cesta jenom tam: 27.-28.května (Ivan Fridrich) – JE PLNĚ OBSAZENO, další přihlášky se nepřijímají

28. dubna – 1. května 2006 48. STEZKA Máchova
TRASA 12 - Propozice k slavnostnímu zakončení pod Bezdězem
12:12 - otevření lučního areálu pod hradem (viz letecký snímek na dvanáctkových stránkách)
12:12 – 16:12 - občerstvení
12:12 – 14:12 - hudební produkce přítomných muzikantů (sperativní trasová soutěž) 
14:12 - zahájení – hymna, nástup trasových rytířů, vlajkonošů, myší, představení a pasování rytířů (POZOR! 
Komentář trasy k pasování na rytíře smí obsahovat nejvýše dvanáct slov nebo může trvat nejdéle 12 x 12 vteřin.), 
soutěž myší, ukončení se závěrečným(i) překvapením(i)
16:12 - odchod na zastávku Bezděz vzdálenou 2,5 km
cca 17:00 - předpokládaný odjezd vlaku směr Praha (ještě bude upřesněno)
Další informace:
1. Pohledy obdrží vedoucí tras, kteří si je nevyzvedli na zasedání rady 18.  4. 2006, při příchodu na zakončení.
2. Odznaky obdrží vedoucí tras při příchodu na zakončení.
3. Automobilisté mohou parkovat na parkovišti v obci Bezděz (zákaz vjezdu do lučního areálu a jeho (zákaz vjezdu 
do lučního areálu a jeho bezprostřední blízkosti).
Kudy na zakončení? 
Luční areál je mezi místními známý jako "staré hřiště" a leží na červené a zelené turistické značce pod obcí 
Bezděz. Od Máchova jezera po červené až k rozcestí tří značek poblíž bezdězského pohostinství "U vejra" a dále 
po červené (směr Kokořín) a zelené (směr Okna) z kopce lesní cestou až ke starému hřišti, kde na vás čekáme na 
louce pod Bezdězem. Trasy přicházející z druhé strany po zelené od Oken či po červené od Housky čeká 
z rozcestí zvaného Pod Bezdězem krátké konečné stoupání na louku, kde se na vás těší trasa 12. 
Z místa zakončení na vlakovou zastávku Bezděz je to něco přes 3 km a minimálně dvě hospody - po červené a 
zelené nahoru do vesnice k výše zmíněnému rozcestí poblíž pohostinství "U vejra" a pak po modré z kopce. 
Jízdní řád stezkového vlaku:
Příjezd
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Odjezd
Bezděz 17:27 | Bělá p. Bezdězem 17:37 - 17:41 | Bakov n. Jizerou 17:52 - 17:53 | Ml. Boleslav hl. n. 18:03 - 18:06 | 
Chotětov 18:18 - 18:22 | Všetaty 18:42 - 18:44 | Neratovice 18:51 - 18:54 | Praha - Čakovice 19:08 - 19:12 | Praha - 
Satalice 19:19 - 19:25 | Praha - Vysočany 19:33 - 19:40 | Praha hl. n. 19:52

Krásné počasí, skvělé zážitky přeje a na shledanou na zakončení pod Bezdězem se těší 
JoBr + LaHla + IFri + JiVa + HoMa + JaSta + SoVa

####TAKová schůze 2.5.2006
Netradičně úterní schůze začala po 18h pod vedením Pepy Brzáka.
###STALO SE
#
## 48.Stezka Bezděz – 28.4.-1.5.2006
Po počátečních deštích gradovala za ideálního jarního počasí. Děkováno 12. trase (Řezákovi vz.). Měla by být 
přece jenom zisková.
Statistiky dá Řezák na web.
Oznámeno, že 49. Stezku (podzim 2007) by chtěli organizovat zástupci ročníku 49 kolem 49 rovnobězky... 
Na schůzi požádal PaS o pořádání 50. Stezky společně s dvojkou. Zájem má i šestka... Rada včas oznámí, kdy se 
bude o pořadatelích hlasovat.
#
###AKCE
#
Předávání Rozhledny u Nasavrk veřejnosti - 19.5. Mirda předá za TAK peníze atd. Podrobnosti mailem.
#
## Cesta jenom tam - 27.-28.5.
Bude někde v západních Čechách. Odjede se Semeringem kamsi na západ... je asi 60 míst.
#
## LPH Soběslav - 10.-11.6.
Příprav se chopila 20ka. TAKová veřejnost se zatím příliš nehlásí.... vedoucí tras pošlete Veronice mail: 
kolik,kolik,kolik!!!
#
## Tykolka - 17.-18.6.
#
## Vítání léta - 20.6. 
Zatím neobjednáno, ale bude. Další info na příští schůzi.
#
##ORGANIZAČNÍ
- Řezák představil novou šéfku 12.trasy Magdu Sklenářovou (E sklenarovam@ pvs.cz - bez té mezery za 
zavináčem -:))) ).
- Honza Chlouba oznámil, že po dvoukolových volbách byl ustanoven nový šéf 13. trasy Michal Mišák Valíček (M 
776826407).
- Příští schůze bude 5.6. a před ní 15.5. bude Rada.
- Předběžný termín prázdninové schůze je 10.7.
#
##RŮZNÉ
- Pepa Brzák dostal 1 (slovy jeden) příspěvek o dávné Spanilce do Almanachu, je to však poněkud málo...
- TAKové odznaky má Soňa Vašicová, plátěné MaPe
- Dávný Nohybák Zdeněk Tyčka Thoma dostává 5.5. v Multikulturálním sále "Rosteme s knihou" umístěném v 
levém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze - Holešovicích od 15h cenu za knihu o Nepálu "Pod 
hradbou Himálaje aneb Hledání Šangri-la" a od 17 tamtéž křtí knihu o Tibetu "Tibet-země pod ochranou bohů".
##INZERCE
# Zdenka R. (rozsivalova@volny.cz) nabízí kvalitní ponožky českého výrobce.
# Vojta Š./trasa 26 prodá: Mazda 626 5dveřová červená, objem 2.2 benzin, 159.000km, šíbr a okna v elektrice, 
cena 26.000 Kč. 
Bezva stav,min.koroze, STK/emise platné do ledna 2008 (jedu na delší dobu do zahraničí). Tel.: 774 822 626
##################
...a to bylo skoro vše
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Příloha květen 2006:

TAKová rozhledna?
  Chci popovídat o akci: Za ještě větší slávu TAKu.
Už ani nevím, kdo přišel s návrhem, že bychom měli něco smysluplného podpořit a také to propagovat tak, aby byl 
vidět TAK. Co se potom dělo je víceméně známo. Od smělých projektů až po skromnější ale prosazované se vší 
důrazností. Každý, kdo na schůze občas dochází byl svědkem slovních potyček a přímo zásadních názorů jak to 
udělat aby byla sláva TAKu ještě větší. Možná jediným nedostatkem bylo to, že se to jaksi k lidem spřízněným 
nedostalo. I tak bylo navštíveno několik míst, uskutečněno mnoho jednání a dokonce snad vypracován návrh 
výstavby altánu na tichém místě nad řekou. A protože to trvalo dlouho nastal čas kdy se mělo v TAKu rozhodnout.
  V té době jsem byl svědkem toho, jak maličká obec České Lhotice u Nasavrk v Železných horách si vzala na triko 
výstavbu rozhledny na turisticky velmi atraktivním místě. Tato obec by na téměř milionovou investici nestačila. 
Spojilo se několik obcí, sehnaly se peníze z prostředků na rozvoj mikroregionu a pohledná rozhledna je těsně před 
dokončením. Fandím nadšencům a tak jsem se stavil u starosty Lhotic s tím, že bych se pokusil o podporu této 
stavby Turistickým akademickým klubem. Jednalo by se o jakousi patronaci. Jednak finanční, protože každá 
koruna dobrá a rozpočet malé obce na to nestačí. Ale vítaná by byla i pomoc brigádnická při každoroční údržbě. 
Obec by si toho vážila, zajistila by brigádníkům ubytování, můžeme si umístit ceduli na rozhledně ??..
  Předložil jsem svůj návrh na podzim 2005 na schůzi a on vyhrál !!!! Najednou je to ale jinak.Už je to závazek. 
Starostovi jsem oznámil, že TAK chce podporovat tuto stavbu částečně finančně ale i brigádnicky.
  A tak se ptám:
- mám vůbec právo chtít po někom peníze
- je to akce členstva a nebo všech na trasách
- chceme něco podporovat a mít tam jen plechovou ceduli
- chceme vůbec nějaké turistické místo podporovat ?
  Navzdory těmto úvahám se sešlo na kontě TAKu ve prospěch rozhledny asi dvanáct tisíc korun k 1.květnu 2006.
Dále se hledá sponzor na financování plechové cedule. Občas se hlásí někdo i na brigádnické práce. V sobotu 20. 
května je slavnostní otevření pro veřejnost ve 14 hodin. V rámci oslav předám symbolicky šek a následně 
převedeme peníze. Tuto akci je možno trvale podporovat na účet TAKu 1061106866/5500 var.symbol 9999. Na 
slavnostním otevření je každý vítán, pro menší počet lidí zajistím i ubytování. 
  Další informace:
Rozhledna se jmenuje BOJKA, je 11 metrů vysoká, ve Východních Čechách, region Železné hory? tedy nástup na 
Vysočinu, mezi obcemi Nasavrky a České Lhotice. Stojí na trase naučné stezky. Uvedené místo je turisticky velmi 
atraktivní a hojně navštěvováno. Zajímavosti: přehrada Seč, přehrada Křižanovice, nedaleké keltské
sídliště, skanzen Veselý kopec, kaňon řeky Chrudimky a stará tampská osada. Ostatní lze najít na www.ceske-
lhotice.cz a v průvodci Železné hory z vydavatel. Olympia.

Mirda 

červen 2006

TAKová schůze:
V pondělí 5. června v Dejvicích, Technická 4, místnost č. 136 od 18.00 hodin.

Zprávy z rady:
Rada vzala s nelíčenou radostí na vědomí, že 48. Stezka dopadla dobře nejen společensky a turisticky ale též 
finančně. Při účasti 750 lidí a 520 pasažérech stezkového vlaku činí čistý zisk 3 181.- Kč. Jak je vidět pořadatelé 
citlivě stanovili cenu, všechna čest trase 12!
Rada rozhodla, že hlasování o 49. Stezce bude na říjnové schůzi 2.10.2006 (viz diskuse na minulé schůzi). 
Připravte si své návrhy a lobujte - čeká se tuhý boj!

Stane se:
Tento Poradník vychází o několik dní dříve proto, aby ještě podpořil akci „Cesta jenom tam“, která zavede 
účastníky do okolí Kamenického Šenova již tento víkend 27.-28. května! Je ještě několik volných míst. Případní 
opozdilci nechť neprodleně kontaktují Ivana Fridricha ivan.fridrich@spojprojekt.cz , t. 602 368 425. Vložné je 200.- 
Kč TAK a 250,- Kč ostatní. Čeká historický vláček Hurvínek a sraz je na Hlavním nádraží v sobotu 27.5. v 8.45 hod. 
Jede se rychlíkem R492 do Bakova a dále již Hurvínkem. Hlavní pivní logistik Honza Maňák vzkazuje – půllitry 
s sebou!!

29. Letní Pantakové hry 2006 v termínu 9.-11.6.
Vedoucí či zástupci tras, nezapomeňte Veronice odevzdat na červnové schůzi přihlášky tras! Individuální přihlášení 
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je možné buď u Veroniky na veronika@centrum.cz, t. 603 439 869 nebo přímo v Soběslavi Martinu Valentovi! 
Podrobnosti na TAKových stánkách.

Vítání léta ve Vojanových sadech Tentokrát v úterý 20. června. K organizační i společenské stránce akce si jistě 
řekne své hlavní organizátor Mirda Hoza na schůzi.

Cyklospanilá jízda Antonie Tykolové Pozvánka je přílohou tohoto Poradníku

Červencová schůze TAKu. Bude v pondělí 10. července již tradičně na Císařské louce v restauraci Cinda! Počasí 
objednáno (jako již několikrát, že).
Kdo může i z tras, přijďte si zahrát, je to tam fakt příjemné.

Nabídka:
Stezková námořní jachta 3. trasy vyplouvá na moře ve dnech 9.-16. září z Primoštenské mariny Kremik. Cena 
5 500.- Kč na osobu. Jsou ještě 4 volná místa, muzikanti vřele vítáni. Bližší informace Mirek Vyhnálek 
vyhnalek@seznam.cz, t. 604 280  389.

Ahoj Petr Havránek

TAKová schůze 5.6.2006
Schůze začala v 18.18 pod vedením Pepy Brzáka. 19.6. bude Rada. Letní schůze 10.7. asi na Cindě.

STALO SE
#Předávání ROZHLEDNY u Nasavrk veřejnosti - 19.5. Mirda předal za TAK peníze, resp. symbolický šek na 
15.000 Kč a dostal děkovný dopis. Zřejmě dáme další peníze anebo ceduli.
# CESTA JENOM TAM - 27.-28.5.
Cestovatelé se nejprve projeli místy vyvrcholení nedávné Stezky, aby od Bezdězu zamířili na severozápad s 
přestávkou na oběd v "Dřevěnce" v Provodíně, do okolí České Kamenice. Ačkoli motoráček "Hurvínek", potřeboval 
díky vadnému starteru jednou (v žst. Okna) roztlačit a do kopce na Kamenický Šenov se vlastní silou nakonec 
nevyškrábal, byla to, jako již tradičně, pohodová akce. V hospodě ve Mlýnech bylo pěkné hraní a tak ani příliš 
nevadilo, že se personál trošku snažil, abychom zbytečně neutráceli. K úspěchu akce přispělo nakonec i sluníčko, 
byť po hrozivých prudkých přeprškách definitivně vylezlo až někdy v neděli před polednem, kdy někteří účastníci již 
jeli vlakem domů. Několik plánů sice nevyšlo - oheň, počasí na širák na skalní plošině - ale to určitě nevadilo.
Mimochodem v Kamenickém Šenově i později bylo dost prostoru pro panáčkování na počest a zdraví to odpoledne 
narozené Barborky, její maminky Lenky a novopečeného "dědka s bábou" Fridrichových.

AKCE
# Promítání - 8.6. 19h - video, fotky z bálu v Podolí v hospodě pod Sokolovnou. Zve Pavel Stulík.
# LPH Soběslav - 10.-11.6. Příprav se chopila 20ka. Přihlášeno ca 60 lidí, některé trasy se dosud nepřihlásily -:((
Nejistá VCL - zájemci o tento běh, hlaste se jmenovitě pořadatelům!
# Tykolka - 17.-18.6. - Odjezd od Moravců nebo s Řezáky od Rajské zahrady, podrobnosti účastníkům mailem.
# Vítání léta - 20.6. - Zatím nepotvrzeno Úřadem. Vstupné oficiálně být nemůže (dítky a dospělci nechť počítají s 
10/20). Mirda prováděl antipropagaci, aby byla co nejmenší účast, co nejlépe vystrojených lidí.
# LESNÍ HRY - Téma bude něco jako "Ústřední den železničářů", web je v přípravě, peníze se budou vybírat v září.
# IRSKO - 17.-28.8.06 - za 12.750Kč (plná penze) - Hoferiková M 603.469.439
# RAKOUSKO - 5.-8.10. - Bližší ToRo...

RŮZNÉ
- Vedoucí tras si u Řezáka vyzvedávají příspěvek 500Kč na/za zajištění Stezky.
- Představen, jak posledně slíbeno, nový šéf 13. trasy Michal Mišák Valíček
- TAKové odznaky má Soňa Vašicová, plátěné MaPe
- Pro vstup do TAKové klubovny jsou třeba nové klíče...

...a to bylo skoro vše
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červenec 2006

TAKová schůze:
Mimořádně v pondělí 10.července na Císařské louce v restauraci „Cinda“ od 19.00 hodin.
Kdo tam ještě nebyl: Spojení je do stanice metra Smíchovské nádraží a potom buď přívozem od Mc Donalda na 
nábřeží (v každou celou hodinu!) nebo bus či tram do stanice Lihovar a přes most asi 15 min. pěšky po proudu na 
ostrově. Pivo,víno, kořalka ,ženy, muži, buřty, kuřata, víno a zpěv! Neváhejte, zajišťovatel L.Hlavatý tentokrát 
slibuje krásný vlahý večer. Hosté z tras, nejlépe včetně hudebních nástrojů, vítáni.

Zprávy z Rady:
Rada dlouho diskutovala o problému využívání hromadného e-mailu ***TAK k šíření politických názorů a nedošla 
k jednoznačnému názoru.
(poznámka redaktora: Nedohodnout se je módní trend, je vidět že naše Rada je in!)
Přihlášky na Půltou stezku 28.9.-1.10.2006 budou na zářijové schůzi. Účastnický poplatek 100.-Kč TAK, 150.-Kč 
ostatní. Sleva proti loňsku – letní akce Rady!!

Stalo se:
Vítání léta tentokrát nemělo chybu a kdo nebyl 20. června ve Vojanových sadech, může pouze litovat! Mirdo díky.
28. Lesní hry 15.-17.září na téma „ Vlaky, vláčky, mašinky“ pořádá trasa 20. Podrobnosti Veronika a spol. snad na 
Cindě ?

Nabídka:
V příloze je nabídka dovolené pro dospělé i samotné děti, starší 13 let. Na tento zájezd se dále hledá kuchař/ka, tj. 
člověk , který je schopen dodělat dodané polotovary jídel. Zato se podívá do Irska za pouhé 3 500.-Kč ( cesta)! Kdo 
má zájem kontaktujte vedoucí zájezdu (viz příloha) nebo Zorku Fešaničovou m. 737 121 321.
Tatáž Zorka stále nemá spacák, který ji někdo vyměnil na loňském zakončení cyklosezony u Moravců v Kozích 
horách. Dle přibaleného březového listí spal ve stanu a bude to asi někdo z náhodných účastníků, protože ty 
pravidelné už Zorka bez úspěchu obvolala! Ten, která má doma a není její je dekový, na povrchu tmavě modrý a na 
přední straně má nápis Prima.

Všem, kterým to nebudu moci říci osobně 10. července na Cindě, přeji úžasné léto.
Petr Havránek 

září 2006

TAKová schůze:
V pondělí 4.září ,Technická 4,Praha 6, posluchárna č.136 v prvním patře

Zprávy z Rady:
» Soňa Vašicová vzkazuje neplatičům tj. Zdeněk Bílek (9), Josef Havránek, Lenka Kardová a Šárka Rubková (16), 
Hana Kárová (2), Irena Mrázková (4), Bára Obdržálková, Ivan Pergler (10), Olda Peroutka, Honza Petzold, Jakub a 
Tomáš Střihavkovi. Obraťte se na schůzi na kteréhokoliv radního s 200 + 20.- Kč penále. Soňa bude na dovolené.
» Přihlášky na Půltou stezku Kadaňsko 28.9.-1.10.2006 - Účastnický poplatek 100.- Kč TAK a 150.- Kč ostatní 
bude na schůzi vybírat buď Jirka Klíma nebo Jirka Papež. Majitel TAKu je též na dovolené. Přihláška na půlku je na 
konci tohoto Poradníku.
» 28. Lesní hry 15.-17. září na téma „Vlaky, vláčky, mašinky" pořádá trasa 20.
Zde je její zvadlo:
Zdravíme všechny příznivce železničních tratí a zaměstnanců drah.Srdečně Vás zveme na 28.Jubilejní sjezd 
železničářů Lesní hry –LokoHrátky v reprezentačních prostorách nejmenované železniční stanice. Jejím 
zaměstnancům tímto děkujeme za zajištění akce. Přihlášky najdete na webových stránkách ČD na adrese 
http://lh2006.takpraha.cz. Jízdné činí 350 až 370.- Kč dle podmínek tarifu TR10 viz přihláška. Platba je v hotovosti 
na osobní pokladně na zářijové schůzi (nejpozději). Tento termín je též poslední pro podávání elektronických u 
ručně vyplněných přihlášek! Jako pracovníci domovských stanic budete mít jedinečnou příležitost seznámit se 
s kolektivy z různých koutů republiky a blíže tak poznat tu velkou rodinu, kterou tvoří zaměstnanci drah.
Na výše uvedených stránkách sledujte průběžně uveřejňované aktuality! Informační linky, zprovozněné speciálně 
pro zájemce o tuto akci jsou: 608749860 Káča Hlavatá a 775109127 Veronika Jiravová. E-mail je cd@takpraha.cz. 
Neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy. S pozdravem realizační tým ČD, sekce TAK, o.k. 20 odbor vnitřních a 
vnějších komunikací Kateřina Hlavatá
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Nabídka:
Od 6.do 15. října pořádáme pro trasu 16 a její příznivce zájezd KOLOLODÍ za 13 300.- Kč.
V ceně je doprava tam i zpět vč. kol, spaní na lodi, popojíždění po ostrovech Chorvatska a polopenze. Máme ještě 
1-2 místa! Zájemci hlaste se Moravcům, Karel 603744534, Monika 737484885, nebo moravec.karel@atlas.cz, 
monika.moravcova@atlas.cz
Ahoj Petr Havránek 

PŘIHLÁŠKA NA 21. Půltou STEZKU – KADAŇSKO
ve dnech 28. 9. – 1.10. 2006
(vedoucí tras Josef Brzák, Jiří Papež, Jiří Klíma)

Jméno a příjmení: ……………………………………. TAK / NETAK
Hudební nástroj : …………………………………………….
Kontaktní telefon: ……………………………………. e-mail: ……………………………
Na uvedeném čísle a e-mailové adrese obdržíte po 20. září informace, do jaké trasy jste nalosováni a kdy a kam se 
máte dostavit!!

Zápisné placeno: Kč 100,00 TAK 
Kč 150,00 NETAK
Přijal: ……………………………..

Tuto část přihlášky spolu s příslušným zápisným, odevzdejte do 15. září 2006 Jirkovi Papežovi nebo Jirkovi Klímovi 
(vyplňte všechny údaje).
Spodní část odstřihněte a ponechejte si jako potvrzení, že jste přihlášeni a máte zaplaceno!!!!

------------------------------------------------------ zde odstřihnout -----------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA NA 21. Půltou STEZKU – KADAŇSKO
ve dnech 28. 9. – 1.10. 2006

Jméno a příjmení: ……………………………………. TAK / NETAK

Zápisné placeno: Kč 100,00 TAK 
Kč 150,00 NETAK Přijal: ……………………………

Tuto část přihlášky si ponechte. 

TAKová schůze 4.9.2006 začala v 18 h. ve 133. Rada bude 18.9. 

STALO SE
# Prázdninové akce se nehodnotily.

AKCE
# 28. LESNÍ HRY – 15.-17.9. na téma „ Vlaky, vláčky, mašinky“ pořádá trasa 20. Veronika vybírala vložné. Další viz 
http://lh2006.takpraha.cz
# STEZKA ...a 1/2 - 28.9.-1.10.2006 - Jirka Klíma vybíral účastnický poplatek 100.-Kč TAK a 150.-Kč ostatní. Akce 
bude na kadaňsku, po 15.9. dostanou přihlášení účastníci vyrozumění.
# Zakončení CYCLO – 21.-22.10. - Kozí hory, hlaste se Moravcům!
# SPANILKA - únor 2007 bude v Krušných horách

RŮZNÉ
- 4 dny v Paříži s T14 odjezd st27.9.odp., návrat po2.10. ráno(BUS) 4000,- Kč, info: hnizdilova@email.cz
- Poradník rediguje Jana Vorlová, příspěvky tudíž na tak.praha@email.cz, ev. javor14@email.cz,, ev. mobil 
602136839
- Na příští schůzi navrhujte zakončení další Stezky, bude hlasování.
- tip na výlet, Silvestra apod. www.jindrichovice.wz.cz (6km od Velhartic).
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- DEN BEZ AUT - 22.9. od 18 se v Praze koná cyklojízda z Jiřáku na Výstaviště

...a to bylo skoro vše

říjen 2006

Zprávy z rady: 
   Schůze TAKu v pondělí 2. října od 18.00 hod, Technická 4, Praha 6, 1. patro, posluch. 136
   Stálí neplatiči: Zdeněk Bílek (9), Hana Kárová (2), Lenka Kardová (16), Bára Obdržálková, Honza Petrold, Olda 

Peroutka, Šárka Rubková (16), Jakub Stříhavka, Tomáš Stříhavka – v říjnu to bude 200,00 + 40,00 Kč (penále). 
   "Pozastavit" členství v TAKu nelze, stanovy to neumožňují, ale je možné vystoupit a po čase třeba znovu 

vstoupit.

Informace: 
   Spanilá jízda pravděpodobně 10.-12.2.2007 v Krušných horách; denní túra min. 35 km; 3 trasy; přihlášky budou 

na prosincové schůzi; záloha cca 600,- Kč; hejtmani: Hrabal, Navrátil, Pergler, Rozsíval, Soukup.
   Pavel Stulík T1 přijímá návrhy pro oživení Pantakovek; je škoda, aby tato slovutná akce zanikla pouze pro 

nezájem odrostlých sportovců. Zamyslete se nad hrátkami tělem i duchem pro sportovce starších ročníků. Třeba 
přijet s vnoučaty, fotbal hrát na volejbalovém hřišti, VCL rozpůlit či zkrátit, po skoku hrát sudoku atp.

   Ondřej Valina nabízí místa pro děti na letním táboře 2007 v Keblanech – oval@email.cz.
   Rada očekává hojnou účast schůzujících, neboť bude hlasováno o 49. Velké Stezce. Devětačtyřicátníci slibují 

neopakovatelné zážitky a výhody pro své voliče (nepleť si s politickou předvolební kampaní).
   Petr Havránek T13 zve na relax do Budapešti 17. - 19.11.2006 za 4600 Kč – více na webu..., kontakt: Katalin 

Kastner(ová) 777608575 nebo Petr 724972889.
   Kateřina Ježková T11 zve na výstavu nejen svých obrazů v prostorách galerie FEMINA v objektu firmy OMEGA 

-Teplotechna Praha a.s., Velehradská 26, Praha 3, výstava potrvá do 15. listopadu 2006, otevřeno v pracovní dny 
od 9 do 17 hodin.

   Alena Hořejší T14 zve na 13. výstavu obrazů a objektů Tvůrčí skupiny při Útvaru rozvoje hl. m. Prahy konané 
ve dnech 20.9. - 5.11.2006 v Sále architektů v Staroměstské radnici, otevřeno denně.

   Mirda Hoza T3 zve na výstavu panoramatických fotografií do zámku v Nasavrkách od 9. září do 15. října 2006, 
otevřeno denně 8 - 12 a 13 - 16 hodin.
Od čtvrtka 5. - 8. října 2006 zve No1 na otevřenou pidistezku do Rakouska, ještě je pár volných míst – více na 
webu..., kontakt HelenaBorovickova@cz.nestle.com 

   28. Lesní hry byly – „Vlaky, vláčky, mašinky" pořádala T20 - http://lh2006.takpraha.cz. 

Změny: 
   Jana Vorlová změna e-mailu: javor14@email.cz
   v neděli 29. října si ve tři v noci posuňte hodiny o 60 minut zpět, tedy na druhou hodinu

Inzerce: 
Magda Součková doporučuje zámek Jindřichovice (6 km od Velhartic)+ kapacita 28 lůžek; majitel se nebrání spaní 
i na zemi; www.jindrichovice.wz.cz

Kalendář akcí:
   čtvrtek 28. září – 1. října – 21. Půltá Stezka – Kadaňsko, 100,- TAK, 150,- neTAK – Brzák, Klíma, Papež
   sobota 21. - 22. října - zakončení cyklosezóny - Kozí hory - Moravcovi T16
   sobota 4. listopadu - diskotéka - Tonda Rosický + T1 - možná bude posunutý termín 
   víkend 17.-19. listopadu – Budapešť, lázně, relax – Petr Havránek T13
   pondělí 11. prosince tradiční koledy v kapli U Apolináře - Pavel Stulík + T1 
   středa 13. prosince Stříbrná harfa někde v pražském lese - Saša Kovandová 
   víkend 10.-12. února 2007 Spanilka, Krušné hory

Krásný podzim od JaVor

P.S. Prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), 
ale i Trasových. Taky o fotky (pokud budete fotky zmenšovat, pak prosím v rozlišení minimálně 800 × 600 pixelů, ± 
500 kB). Vystavila bych na TAKových stránkách. V souborech do 5 MB můžete postupně poslat až 2 GB materiálu 
denně (po dohodě i více) na tak.praha@email.cz a další 2 GB (raději 1,5) na javor14@email.cz. Inzerci, jakož i 
různá oznámení a pozvání, přijímám taky. 
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Příloha 1:
Vážení a milí,
Diskotéka je připravena a domluvena, leč v tuto chvíli se ocitám(e) v rozpacích, vyplývajících z malého počtu 
prodaných lístků (as 50 lístků, převážně na jedničce). Po úspěchu lednové diskotéky mě to trochu překvapuje, ale 
je to fakt se kterým se musím rozumně vyrovnat. Počet lidí je spojen jednak s penězi na pronájem sálu, ale 
zejména s prostředím, kterému poloprázdný sál (podolské menzy) by mu škodil. Takže jsem diskutoval některá 
opatření, která lze shrnou do tří možností dalšího postupu:
První je šance závazně objednat lístky (za stovku) do jedničkové sleziny, která je v pondělí 13. 11. v podolské 
Sokolovně (kde je lze také osobně odebrat). Vaši objednávku budeme brát vážně, s tím že je kryta vaší ctí a 
stovkou za každý lístek. Získat je pak můžete přímo na slezině (od 19:30 do 21:00), nebo podle seznamu až na 
místě. Pokud máte zájem ozvěte se do pondělí 13. 11. do čtyř odpoledne – mailem či telefonem mě raději Ivance 
Stulíkové (istulikova@seznam.cz, domů: 281971167 mobil 63563292) nebo mně (rosicky@vse.cz, mobil: 
603115512).
Druhá směřuje k těm z Vás , kteří se chystají na diskotéku a chtějí zaplatit až na místě, budou muset "přihodit" k 
nynější 100 Kč ještě 30 Kč! Tak by to bylo v tom lepším případě, ten horší směřuje ke třetí možnosti a to je 
přeložení diskotéky do menšího sálu, cca pro 70-80 lidí (víte o nějakém), v nejhorším případě o odložení do 
menšího sálu v jiném termínu. Vývoj situace zhodnotíme na slezině a za týden touto cestou dáme na vědomí 
výsledek.
Pokud by to snad někdo chtěl brát úkorně, pak vězme, že děláme (dělám) diskotéku (podobně jako ostatní akce) 
pro sebe. To znamená pro jedničku, kde jsem se snad už znovu zabydlel líbilo a také pro vás, kdo patříte do 
pantakového společenství. A také pro sebe: v lednu to byl nádherný pocit a tak jsem do ‚obnovené premiéry’ 
investoval něco peněz, dost času a nemalá očekávání. Nerad bych je zhatil poloprázdným sálem a proto uváděné 
úvahy a opatření. Takže znovu a ještě jednou

pozvánka na diskotéku Nejen pro starší a pokročilé
sobota 25. listopadu od 18:00 – 23:30 (o půl hodiny dříve než je na pozvánce) (zatím) v Podolské koleji 
(změna možná - viz).
A já se těším na shledanou, přípravě jsme věnovali dost času a úsilí a já věřím, že se přispěním zúčastněných 
zúročí stejně jako v lednu... Připravována je nejen dobrá muzika, ale také některá drobná překvapení včetně 
generála...
Spanilá jízda je naopak provázena velkým (předběžným) zájmem a tak jsem na chodbě vyslechl postesk, že chybí  
šéf čtvrté trasy (možná už to není pravda) A Tomáš uvažoval jak potom vybírat s představou, že přednost budou 
mít lidé, kteří byli loňský rok. A v tom spatřuji problém (ani ne tak proto, že jsem vloni nebyl a letos bych rád jel,  
věřím, že by v takovém případě byly zohledněny moje zásluhy zakladatele Spanilky). Ale zdá se mi, že to přispívá 
k tomu samospádu, který neprospívá dění (a trochu spadá do těch reservací Stezek proti kterým jsem – nejen já – 
se ozval). Na otázku výběrového kriteria jsem Tomášovi nadhodil (1) čas přihlášky a (2) losování: obě jsou běžná v 
přidělování ‚permits’ v kanadských a amerických národních parcích pro omezené kapacity kempů a některých cest.  
Leč večer při (po) té naší jedničkové diskusi napadlo primární kriterium a tím je členství v TAKu (další kriteria až na 
volná místa). Připadá mi to logické. 
Otázka zda to je či není akce klubu je tou, které věci dává tu širší dimenzi. My jsme o podobných problémech 
hovořili v souvislosti s jedničkou a dohodli jsme se, že kriteria jsou věcí garanta akce, takže tvoje Tomáši. Leč ten 
TAK je přece jen něco jiného, tak se s tím vypořádej jak uznáš za vhodné. A nás ostatních se týká ta širší diskuse.
ToRo

Příloha 2:
Velevážené Takové shromáždění,
Předstupuji před vás s troufalým návrhem, který již byl prezentován na zakončení Stezky mými kamarády, kteří se 
shodou životních běhů narodili těsně před koncem prvé poloviny minulého století, tedy v roce 49. Nejen, že se o 
tomto významném roce zpívá písnička, ale hlavně se blíží 49. Stezka.
O co si dovolujeme společně usilovat. O to, abychom jako TAK mírně vybočili ze zvyklostí a tradic a přidělili 
organizaci 49. Stezky nikoliv trase, ale ročníku narození a to devětačtyřicátníkům.
Co za to nabízíme:
Tradiční Stezku, kterou si pro sebe dělají hlavně jednotlivé trasy. Nikoliv však zakončení. To bychom rádi připravili 
my – devětačtyřicátníci.
Vybrali jsme pro vás několik míst, kde lze zakončení udělat a které splňují kromě všech ostatních parametrů i jeden 
další. Jsou to místa na 49. rovnoběžce.
Prostudovali jsme mapy a pečlivě vybírali. A bylo z čeho – Kyjov, Prachatice, Třeboň, Slavonice a další. Rozjeli 
jsme se po vlastech českých, zkoumali, jednali a dohodli jsme se, že nakonec necháme tak jak je v TAKu zvykem 
místo vybrat vás. Zbyly nám tedy dva poslední vhodné tipy, ale ty zatím neprozradím. Nejdříve je na vás 
velevážená TAKová společnosti, aby jste vybrali organizátora a pokud se nám dostane cti budeme je dále 
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prezentovat. Nuž hlasujme.
My tj. organizační výbor děvatačtyřicátníku dle data narození
Petr Petrof Jírava, Michal Borges, Láďa Hlavatý, Petřík Lebenhart a Karel Moravec

Příloha 3:
Vážený příteli, vážená přítelkyně dalekých cest za modré obzory!
Možná se k Vám již doneslo, že se v Praze otevírá nový tzv. „kamenný“ klub cestovatelů, který si klade za cíl 
vytvořit prostor pro setkávání lidí, postižených stejnou a nevyléčitelnou chorobou – touhou objevovat vzdálená 
místa na naší planetě, porozumět jim a podělit se s dalšími o své zážitky a zkušenosti. Jeho jméno je Karavanseráj  
– protože každá karavana, putující za svým cílem měla vždy místo, kde mohla napojit své muže i velbloudy, 
spočinout, vypít šálek čaje a pohovořit o svých zkušenostech z cest. Tak tomu má být i nyní – klub Karavanseráj  
má sloužit jako místo, kde se setkávají lidé se stejnými zájmy, stejnou životní filosofií, stejnou vášní pro fata 
morgánu vzdálených obzorů a odlišných civilizací.
Klub, který se otevírá již v polovině října tohoto roku bude nabízet kromě příjemného posezení v čajovně a etnické 
kuchyně především prostor pro setkávání lidí, kteří někde byli, či se někam chystají, prostor pro získávání i 
předávání informací z celého světa.
A právě proto oslovujeme i Vás s otázkou, chcete-li se připojit k našemu snažení. Uvítáme spolupráci ve všech 
možných sférách – především, můžete-li nabídnout svoje besedy, promítání a cestopisné pořady (v rozsahu cca 60 
min.), ale např. i výstavy fotografií, ukázky etnické hudby či tance nebo i jakoukoli další formu aktivit, spojených s 
cestováním. Také, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se oddává podobným aktivitám a mohl by přispět do 
našeho programu kvalitním vystoupením, rádi ho oslovíme.
Za Vaše reakce a odpovědi budeme vděční a uvítáme promptní odpověď s Vaší nabídkou (jmenovitě především 
lokality či témata, o kterých můžete hovořit) a Vaše časové možnosti – v tomto okamžiku se jedná především o 
druhou polovinu října, listopad a prosinec tohoto roku.
Veškeré aktivity budou honorovány sumou 500,- Kč za přednášku (event. poukázka na stravu v ceně 800,- Kč – k 
projedení kdykoliv), plus cestovní výlohy pro mimopražské. 
Podrobnější informace o našich aktivitách najdete na webové adrese: www.hedvabnastezka.cz
Nabídky směrujte prosím na tuto e-mailovou adresu: sasaryvolova@seznam.cz. S ohledem na programovou 
strukturu a její zveřejnění v řadě periodik oceníme odpověď obratem. V zájmu rychlejšího kontaktu bychom také 
ocenili Vaše telefonní číslo, na kterém je možné Vás snadno dostihnout.
Přejeme Vám krásný a barevný podzim
Za programovou sekci cestovatelského klubu Karavanseraj
Saša Ryvolová, Praha

TAKová schůze 2.10.2006
Schůze začala v 18 pod vedením Honzy Maňáka.

STALO SE
# 9ka se 29.9. rozloučila s Tondou Kadlecem, dobrým a veselým člověkem, který byl mimo jiné pachatelem písně 
"Devátá trasa zdraví Stezkaře". Tonda v předchozím období Devítce i šéfoval. Budeme na něj rádi vzpomínat.
# 28. LESNÍ HRY – 15.-17.9 na téma „Vlaky, vláčky, mašinky“ pořádala trasa 20. Vydařily se, btw při odjezdu se pro 
získání vagonu, při nutnosti vytěsnit ca 80 zákazníků ČD, uplatnily zkušenosti získané z hry "Nastupování a 
vystupování"...
# STEZKA ...a 1/2 - 28.9.-1.10.2006 Akce na kadaňsku se rovněž vydařila
# 49. STEZKA 27.-30.9.2007 - Míša Borges v obleku a v kravatě přednesl řeč, presentující návrh 
devětačtyřicátníků, jiný návrh nebyl předložen. Dále bylo tudíž hlasováno o místě zakončení v okolí 49 rovnoběžky
- Třeboň získala 12
- Kyjov získal 22 - vítěz
(další místa jako Slavonice, Prachatice, příp. zahraniční lokality nebyly diskutovány zejména kvůli absenci 
vhodného areálu, nebo pro přílišnou vzdálenost.)

AKCE
# Zakončení CYCLO - 21.-22.10.Kozí hory, hlaste se Moravcům!
# SPANILKA - únor 2007 bude v Krušných horách
# LYŽE - 20.-25.2. 2007 Sv. Mořic/CH: doprava, ubytování, PP za 5500; skipas 180CHF Blanka Neumanová/T14 
m:723.892.763 mail neuman@egp.cz

RŮZNÉ
- SWING CHEEK s Jitkou Vrbovou 5.10. v klubu Austria P5, Štefánikova 18/25
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- knihu o V. Hlučínovi si lze objednat u Domlátila za 290 Kč, jdvm@seznam.cz
- 18.-25.2.07 pořádá 17ka běžkový týden ve Filipově Huti Maňák
- ToRo připomenul diskotéku pro starší a pokročilé (viz mail)

listopad 2006

Zprávy z rady: 
   Schůze TAKu v pondělí 6. listopadu od 18.00 hod, Technická 4, Praha 6, 1. patro, posluch. 136
   Několik členů Rady oznámilo úmysl nekandidiovat v příštím období. Vyzýváme proto slovutné členstvo i 

nečlenstvo, aby se zamyslelo a podávalo návrhy (i anonymně) členům Rady na nové radní. Výroční VOLEBNÍ 
schůze se kvapem blíží.

   Klíče od klubovny obhospodařuje Michal Borges. Je možno je zapůjčit pouze na nezbytně nutnou dobu. 
   Vyzýváme organizátory zamýšlených akcí, aby předpokládané termíny nahlásili Ivanu Fridrichovi za účelem 

sladění kalendáře TAKových akcí.
   Stálí neplatiči: Hana Kárová (2), Bára Obdržálková, Jan Petzold, Olda Peroutka, Šárka Rubková (16), Jakub 

Stříhavka, Tomáš Stříhavka – v listopadu to bude 200,00 + 60,00 Kč (penále). 

Stalo se:
   T9 se 29.9.2006 rozloučila s Tondou Kadlecem, dobrým a veselým člověkem, který byl mimo jiné pachatelem 

písně "Devátá trasa zdraví Stezkaře". Tonda v předchozím období Devítce i šéfoval. Budeme na něj rádi 
vzpomínat. 

   28. Lesní hry byly 15.-17.9. na téma „Vlaky, vláčky, mašinky“ pořádala trasa 20. Vydařily se, při odjezdu se pro 
získání vagónu, při nutnosti vytěsnit ca 80 zákazníků ČD, uplatnily zkušenosti získané z hry "Nastupování a 
vystupování"...

   Půltá Stezka 28.9.-1.10.2006 na Kadaňsku se rovněž vydařila. 
   49. VS 27.-30.9.2007 - Míša Borges v obleku a v kravatě přednesl řeč presentující návrh devětačtyřicátníků, 

jiný návrh nebyl předložen. Dále bylo tudíž hlasováno o místě zakončení v okolí 49 rovnoběžky. Třeboň získala 12 
hlasů, Kyjov získal 22 hlasů (vítěz). Další místa jako Slavonice, Prachatice, příp. zahraniční lokality nebyly 
diskutovány zejména kvůli absenci vhodného areálu, nebo pro přílišnou vzdálenost.

   21. - 22. října - zakončení cyklosezóny - Kozí hory 

Informace: 
   Účastníkům zájezdu do Budapešti. Sraz přihlášených je v pátek 17. listopadu v 5:45 na stanici metra Roztyly 

odkud odjíždí (z přilehlého parkoviště) v 6:00 hod. autobus. Podle informací naší průvodkyně, která se vrátila 
předevčírem z Budapešti je všude klid a bezpečno pouze před Parlamentem jsou večer stovky lidí. Náš program 
platí a není ničím narušen. Doporučené kapesné je cca 20-30 euro na osobu. Peníze je možno měnit i přímo z Kč 
na forinty (např. v Kaprovce). Jinak v sobotu budeme mimo jiné v Budapešťské tržnici, kde jsou směnárny a berou 
koruny i eura. Doplatek ceny zájezdu cca 600.-Kč na osobu se bude vybírat v autobuse. Případné dotazy rád 
zodpovím. Pokud někdo z vážných důvodů nemůže jet, řekněte mi to co nejdříve! Zdtravím Petr Havránek, 724 972 
889 e-mail: ekonzult.hav@seznam.cz 

   Tonda Rosický a Pavel Stulík T1 zvou v sobotu 25.11.06 od 18:30 h do Podolské menzy, Na Lysině 12, Praha 
4, kde T1 organizuje letošní druhou Diskotéku „Nejen pro starší a pokročilé“ alias „Setkání s kamarády co už 
dlouho nebyli“. Rezervačenky má k dispozici Iva Stulíková po 100 Kč (budou i na listopadové schůzi TAKu). Šéfové 
tras (zejména zakladatelské) jsou prošeni o zajištění kontaktu s kamarády co už......... Rádi se chceme opět setkat 
po letech.... 

   Zájemci o Stříbrnou harfu (středa 13.12 od 18.00) se mohou přihlásit mailem SaŠe Kovandové-Havránkové T3 
na alexandra.havrankova@mpsv.cz nebo mobil 603 9404 39 nebo pevnou linku 221 923 270.

   Vzpomínáte na bály v sedmdesátých létech, které se konaly v Belvederu? Tak je možné se v těchto prostorách 
znovu sejít na 36. bálu TAKu v roce 2007. Na schůzi, kde se bude hlasovat. Předpokládané trvání bálu 19:30 - 
01:30 h. 

Porovnání cen:

 Belveder Masaryk. kolej 
menš

Masaryk. kolej 
komplet

sál_parket 7 x 13 m 9,5 x 12,5 m 9,5 x 12,5 m

kapacita 350 lidí 223 lidí (1 sál 
minus) 300 lidí

galerie ano ne ne
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provoz s kapelou 16 - 24 h (01:30)
16 - 01:30 h 

16 - 01:30 h

max.doba 01:30 h repr. 
hudba 01:30 h 01:30 h

šatna 
předtančících v ceně v ceně v ceně

pivo 25 (10 stupň.) 24 (12 stupň.) 25 (12 stupň.)
1 l vína 180 150 - 210 151 - 210
káva 25 20 21
Cena (vč. DPH) 20 000 Kč 17 255 Kč 22 015 Kč

   Apel Pavla Stulíka: 
TAK má již přes 40 let a některé naše akce kvetou, nové vznikají ale jiné odchází.
Na letošních PANTAKových hrách se mi dostal do ruky kulturní přehled Soběslavi, ve kterém inzerovali místní naši 
akci jako sportovní a recesistickou s víceletou  tradicí. V průběhu nádherného víkendu se však malý počet 
účastníků na velkém hřišti ztrácel. Beze změny náplně však asi tato akce skončí. Navrhoval jsem již dvakrát na 
schůzi TAKu, aby se tato akce změnila na PANTAKové hry organizované všemi trasami. Vyzýval jsem vedoucí tras 
(a stále vyzývám), aby přišli s nápady jak to dělat. Přeci je v TAKové společnosti plno nápadů, které by pomohly 
zorganizovat setkání všech tras v jednom sportovním areálu.... Zapomněli jsme snad na almary, cyklistické 
hrátky...... A večer by mohla být v Národním domě tancovačka s výukou např. Country tanců, soutěž kapel a různé 
další zábavné akce. Bez podpory tras (zejména účastí a vtipnými nápady) to však nepůjde. Zamyslete se na 
trasách !!! A napište - stulik@cmail.cz.

   Trasa 13 má volná místa na Silvestra. Mají zamluvený celý penzion ALPIN v Albrechticích pod Tanvaldským 
Špičákem. Cena za osobu 1 200.- Kč (3× nocleh + 3× polopenze. Bude společný autobus v pátek 29.12. v 
podvečer i zpět v pondělí 1.1.2007. Nutno nejpozději do konce října zaplatit zálohu 1 000.- Kč. Blžší informace Petr 
Havránek nebo Jana Jeřábková. Kdo dřív přijde - jede! 

   Zimní přechod Velké Fatry (50. ročník) se koná od 26.1. -29.1.07 (resp. další skupina posunutá o 1 den). 
Přihlášky od zdatných lyžařů (dobře vybavených) a znalých rizik tohoto přechodu přijímá co nejdříve Pavel Stulík 
T1. Zálohu může vybírat na listopadové schůzi TAKu, resp. na slezině T1 13.11.06. Další informace budou na webu 
T1... 

   Klan Pařízků (T4 a T14) a spol. - Pyšelské ochotnické divadlo - zve na svá představení: čtvrtek sobota 11.11. 
Zpěvy staré Francie v Čerčanech, sobota 25.11. Zpěvy staré Francie v Kamenici - obě představení začínají v 19:30 
hod. 

   Saša Wickie Ryvolová T4 informuje o otevření "Cestovatelského klubu" (16.10.2006), 
http://www.hedvabnastezka.cz/,

   Keňa – ráj divokých zvířat - safari po NP Amboseli, Lake Nakuru, Mt.Kenya, Samburu, Masai Mara. Ivana 
Černohorská a Vladimír Škrabálek T14 se s vámi podělí o své zážitky ze setkání s divokými zvířaty, s kmeny 
Masajů i z toulání po pobřeží Indického oceánu. Přijďte do nově založeného klubu Karavanseráj v pondělí 20.11. v 
18 hodin, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1. 

   Eva Švestková T8 doporučuje koncert Radka Tomáška 21.11. od 19.30 v divadle U hasišů 
   Kateřina Ježková T11 zve na výstavu nejen svých obrazů Velehradská 26, Praha 3, která potrvá do 15. 11. 

2006, otevřeno v pracovní dny od 9 do 17 hodin 
   21.prosince 2005 - 19.00 hodin v kongresovém sále hotelu OLŠANKA jazzové vánoce nejen se Steamboat 

Stampers, bstupenka - 250,- Kč, předprodej od 21.11. 2005 v recepci hotelu Olšanka. Letošními hosty budou 
swingující ženy ze Slovenska. A ne ledajaké ! To se musí slyšet a vidět !!! Patricie Páleníčková - zpěv, banjo, kytara 
V předsálí bude opět kralovat Kutnohorský pivovar s pivem specielně uvařeným pro tuto příležitost. Doporučuje 
Vráťa Peřina T14.

Změny: 
   Honza Jeřábek - změna mailto:jjerabek@beckman.com
   Jirka Domlátil - jdvm@seznam.cz

Inzerce: 
   Knihu o V. Hučínovi si lze objednat u Domlátila za 290 Kč, mailto:jdvm@seznam.cz 
   Fyzicky zdatný vysokoškolák s dobrou znalostí PC (všechny office, tvorba www, grafické programy – např. 

Adobe Photoshop, Illustrator, Quark Xpress, hledá brigádu nebo práci na poloviční úvazek (na dobu cca 10 
měsíců). Kontakt: mailto:luke.sky@seznam.cz, mobil 737 456 396. 

   Do Speciální mateřské školy Fialka do třídy pro děti s autismem (pět dětí ve věku od čtyř do šesti let) hledáme 
pedagogického asistenta/asistentku, minimálně na 0,5 lépe na 0,7 úvazku. Pracovní doba: pondělí – pátek: 8:30 – 
12:30 (0,5 úvazku) (0,7 úvazku + 2x týdně do 15 hodin). Mzda cca 4000,- Kč hrubého (0,5 úvazku, bez 
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pedagogické praxe a vzdělání). Nástup ihned. Předpoklady pro práci: nadšení a trpělivost, praxe u dětí s 
postižením nebo autismem vítána, není však nutná – systém práce ukážeme a rády zaškolíme. Ve třídě pracujeme 
s dětmi převážně individuálně, děti často potřebují fyzické vedení a dopomoc i při běžných sebeobslužných 
úkolech. Kontakt Jitka Hysková: jitka.hyskova@seznam.cz, Alena Matysová: alenamatysova@seznam.cz, tel. SMŠ 
Fialka: 235 314 003, URL: www.fialka.yc.cz

Kalendář akcí:
   víkend 17.-19. listopadu – Budapešť, lázně, relax – Petr Havránek T13 
   sobota 25. listopadu - diskotéka v Podolské menze od 18:00 - Tonda Rosický + T1
   středa 13. prosince Stříbrná harfa někde v pražském lese - Saša Kovandová T3
   pondělí 18. prosince tradiční koledy v kapli U Apolináře - Pavel Stulík + T1 - změna termínu
   víkend 2. - 4. února 2007 Spanilka, Krušné hory - změna termínu
   neděle 18.-25. února 2007 – T17 pořádá běžkování ve Filipově Huti, kontakt Honza Maňák
   úterý 20.-25. března 2007 – lyžování ve Svatém Mořici, více na TAKových stránkách, kontakt Blanka 

Neumanová neumanova@cao.cz 
   čtvrtek 27.-30. září 2007 – 49. Velká Stezka v okolí Kyjova

Krásné listopadové písně od JaVor

P.S. Prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i po), 
ale i Trasových. Přijímám též archivní materiál. Sháním též fotky v rozlišení minimálně 800 × 600 pixelů, ± 500 kB 
(raději ještě větším). V souborech do 5 MB můžete postupně poslat až 2 GB materiálu denně (po dohodě i více) na 
tak.praha@email.cz a další 2 GB (raději 1,5) na javor14@email.cz. 
Inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky.

 
prosinec 2006

Zprávy z rady: 
   Schůze TAKu v pondělí 4. prosinceod 18.00 hod, Technická 4, Praha 6, 1. patro, posluch. 136
   Několik členů Rady oznámilo úmysl nekandidiovat v příštím období. A myslí to vážně! Zatím nepřišel žádný 

návrh na členy Rady. Od února 2007 je tedy TAK bezprizorný !! Výroční VOLEBNÍ schůze se kvapem blíží.
   Na popud Pavla Stulíka vyzývá Rada všechny trasy, aby na Výroční valnou hromadu vyslaly své šéfy či jiné 

zástupce, kteří by tlumočili názor trasy na další osud PanTAKových her.
   Rada znovu vyzývá organizátory zamýšlených akcí, aby předpokládané termíny nahlásili Ivanu Fridrichovi za 

účelem sladění kalendáře TAKových akcí. Pište na ivan.fridrich@post.cz a telefonujte na 224257876, 602368425
   Neplatiči: Jan Petzold, Olda Peroutka, Jakub Stříhavka, Tomáš Stříhavka – v prosinci to bude 200,00 + 80,00 

Kč (penále).

Stalo se:
   Pavel Stulík stále přijímá nápady na téma Pantakovky stulik@cmail.cz. Přeci je v TAKové společnosti plno 

nápadů, které by pomohly zorganizovat setkání všech tras v jednom sportovním areálu a zatím se nikdo neozval!!! 
Máme Velkou Stezku, Půltou Stezku a Pantakovky (Vítání léta). Na jiných akcích se nemůžeme sejít všichni. 
Odpočinek na duchu i na těle s dobrými parťáky a přáteli je přeci pro život nezbytný…
      K 28.11.2006 hlasovalo na TAKovém webu pouze 37 respondentů, z toho jich 28 LPTH chce zachovat.

   36. bál 2007 bude opět v Masarykových kolejích, PaS přednesl výhody-nevýhody Belveder versus Masarykovy 
koleje, jak to vyplynulo z „místního šetření“. Po diskusi přistoupeno hlasováním na menší (rozšiřitelnou) variantu 
v Masarykových kolejích. Na schůzi v prosinci předneste své vize.

   
   Zakončení Cyclo 21.-22.10. se uskutečnilo za pěkného počasí a jako vždy v pohodě 
   Neudělali jste dobře, že jste nejeli s Petrem Havránkem do Maďarska utužovat zdraví v uherských lázních a 

zároveň testovat, co ještě zvládnou naše ledviny nadranc v uherských sklípcích. A někteří rozpuštění napuštění 
stihli i vánoční nákupy.

Informace: 
  Orchestr Blue Star a Pavel Švestka vás zvou na koncert do pražskeho Semaforu Dejvicka 27, Praha 6 v neděli 

3.12. od 19 hodin. Jako hosté tradičně vystoupí Jiří Suchý a Michal Stejskal, dále pak Jitka Molavcová, Jana 
Fabianová a nove divčí trio. Rezervace vstuúpenek na www.semafor.cz. Kdo už se do divadla nevejdete, můžete 
záznam koncertu slyšet na Boží Hod v rozhlase. 

   Zájemci o Stříbrnou harfu (středa 13.12 od 18.00) se mohou přihlásit mailem SaŠe Kovandové-Havránkové T3 
na alexandra.havrankova@mpsv.cz nebo mobil 603 9404 39 nebo pevnou linku 221 923 270. Pozvánka...
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   V pondělí 18. prosince koledování s No1 U Apolináře od 18:00 hod.
   21.prosince 2005 - 19.00 hodin v kongresovém sále hotelu OLŠANKA jazzové vánoce nejen se Steamboat 

Stampers, vstupenka - 250,- Kč, předprodej od 21.11. 2005 v recepci hotelu Olšanka. 
   Zimní přechod Velké Fatry (50. ročník) se koná od 26.1. -29.1.07 (resp. další skupina posunutá o 1 den). 

Přihlášky od zdatných lyžařů (dobře vybavených) a znalých rizik tohoto přechodu přijímá co nejdříve Pavel Stulík 
T1. Zálohu může vybírat na listopadové schůzi TAKu, resp. na slezině T1 13.11.06. Další informace budou na webu 
T1... 

   Spanilá jízda 2007 se koná ve dnech 2. - 4. února 2007 v západní části Krušných hor. Přihlášky spolu se 
zálohou 600 Kč vybírají dále uvedení hejtmani jednotlivých tras na prosincové schůzi TAK dne 4.12., případně 
dříve. Pozdější přihlášky nezávazně podle volných míst. Přihláška je chápána jako závazná teprve po zaplacení 
zálohy. Výběrem hejtmana, ke kterému se zájemce hlásí, dává najevo své přání o účast právě v této trase. Jakkoliv 
nemáme nejmenší zájem se těmito Vašimi přáními neřídit, vyhrazujeme si právo přesunů mezi trasami v rámci 
rovnoměrného rozdělení účastníků na jednotlivé trasy. Předpokládáme účast bez spacáků, dopravu autobusy na 
místo startu (a z cíle). Délka denních tras je přibližně 35 km (při přímé cestě bez bloudění). Prosíme Vás, aby 
každý zájemce vzal tuto okolnost na vědomí. Na místě už nebude žádná možnost, jak si cestu zkrátit.
Vaši hejtmani
Trasa A: Petr Navrátil, Honza Soukup
Trasa B: Pavel Hrabal, Tomáš Rozsíval
Trasa C: Ivan Pergler, Jeník Toufar
Trasa D: Tonda Peterka, Pavel Stulík

   30.6. až 7.7. 2007 Dachstein (místo tradičních Dolomit), cena 6 666 Kč zahrnuje stravu, bydlení, dopravu. 
Bydlení max. po čtyřech. Závazné přihlášky do 31.12.2006 Leošovi Hořínkovi T6 mailto:Leo.Horinek@t-mobile.cz , 
mobil 603404417 

   Zájemci o překročení dosud nepřístupného (nebo jen s povolením přístupného) pásma Brd mají od ledna 2007 
šanci projít se bez problémů několika
okrajovými částmi vojenského újezdu. Viz. oznámení jistého podplukovníka na www.vojujezd-brdy.cz.

   Tabu noclehy pro 49. VS posílejte tudy - tak.praha@email.cz. NA TAKových stránkách, kde už visí tabulka, 
budou zveřejněny ihned, nejpozději do tří dnů. 

   Řezák shání změny (zdůrazňuje ZMĚNY) do reedice TAKového adresáře.
   Na TAKovém webu zpřístupněno lepší prohlížení fotek a některé starší ročníky Poradníků v *.pdf (budou 

přibývat).

Inzerce: 
   Leoš Hořínek T6 (603404417) nabízí: elektrická řetězová pila Bosch AKE 35 17S - funglovka; nevybalená 

výkon 1700W; lišta 35 cm. V obchodě za 4890 nabízím za 3780,- Kč 

Kalendář akcí:
   středa 13. prosince Stříbrná harfa někde v pražském lese - Saša Havránková
   pondělí 18. prosince tradiční koledy v kapli U Apolináře - Pavel Stulík
   víkend 26. - 29. ledna 2007 - 50. ročník přechodu Velké Fatry
   víkend 2. - 4. února 2007 Spanilka, Krušné hory
   pátek 9. února 2007 - volební valná hromada
   neděle 18. - 25. února 2007 – T17 pořádá běžkování ve Filipově Huti, kontakt Honza Maňák 
   pátek 30. března 2007 - 36. bál v Masarykových kolejích
   úterý 20. - 25. března 2007 – lyžování ve Svatém Mořici, více na TAKových stránkách
   prodloužený víkend, sobota 5. - 8. května 2007 - 22. Půltá Stezka
   sobota 9. - 10. června 2007 - 4. Cesta jenom tam - Ivan Fridrich 
   červen 2007 – Vítání léta - bude
   červen 2007 – Pantakovky (?)
   30.6. až 7.7. 2007 Dachstein (místo tradičních Dolomit) - Leoš Hořínek T6 
   červenec – Keblany (?)
   srpen – Keblany (?)
   srpen – Luďkovy Alpy (?) 
   víkend 14. - 16. září - 29. Lesní hry - Maňák, Laňka
   prodloužený víkend, čtvrtek 27. - 30. září 2007 – 49. Velká Stezka se zakončením v Kyjově
   různé cyklo a horo akce (?)

Krásné a pohodové Vánoce přeje JaVor

P.S. Prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz nebo na javor14@email.cz. Inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, 
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přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 

####TAKová schůze 04.12.06
Schůze začala zhruba v 18.17 pod vedením Pepy Brzáka
###STALO SE
#
##Diskotéka 
dopadla dobře.
#
###AKCE
#.
## Koledy 18.12. 18.h
s 1. trasou u Apolináře; zvonečky, svíčky s sebou.
#
## STŘÍBRNÁ HARFA
viz Poradník
#
## SPANILKA - 2.-4.2. 2007
4 trasy budou v Krušných horách viz Poradník
#
## VÝROČNÍ SCHŮZE - 9.2.2006
bude volební.... Radní "prosí" o výměnu. Konstatováno, že zatím nejsou návrhy na nové členy Rady. Podávejte 
návrhy !
#
## Běžkový týden - 18.-25.2. 2007
Filipova Huť asi 150Kč/den, dalši info Honza Maňák - mail manak@volny.cz, ještě je několik volných míst.
#
##SHNILKA 23.-25.2.2007 (Moldava)
hlaste se Monice Moravcové. S Přihláškami vybírá 200Kč/os.
##NORA - konec 02/2007
Účastníci: Podolák, Dvořák a další
## BÁL - pátek 30.3.2007
viz Poradník. Veronika navrhla téma „Taneční".SCHVÁLENO!
#
## CESTA JENOM TAM - 9.-10.6.2007
## STEZKA ... a 1/2 - 5.-8.5.2007
##DACHSTEIN - 30.6.-7.7.2007
S trasou 6. Bus,strava,byt za 6666CZK, hlaste se do konce t.r. M:603404417
## LESNÍ HRY - 14.-16.9.2007
## 49. STEZKA -27.-30.9.2007
zakončení v areálu letního kina v Kyjově.
Narození 1949, přemýšlejte o zakončení, i o tom, jak pomůžete s organizací!
#
##RŮZNÉ
- Řezák chce změny (zdůrazňuje ZMĚNY) do reedice TAKového aresáře.
- Rada bude 18.12. od 18h
- Příští schůze 8.1.2007
##################
...a to bylo skoro vše 
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