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Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
leden 2007
Motto: Když uvidíš kolem sebe něco špatného, snaž se to změnit. Pokud to změnit nelze, snaž se, aby to nezměnilo Tebe.
Zprávy z rady:
 Schůze TAKu v pondělí 8. ledna od 18:00 hod., Technická 4, Praha 6, 1. patro, posluch. 136
 Rada byla 18. 12.
 Volební valná hromada bude v pátek 9. února 2007 v 19:00 hod (místo konání bude upřesněno), VH bude
v obvyklém stylu - úřednosti, večeře, zábava až do rána, snídaně, vycházka...
 Rada znovu vyzývá organizátory zamýšlených akcí, aby předpokládané termíny nahlásili Ivanu Fridrichovi
za účelem sladění kalendáře TAKových akcí. Pište na ivan.fridrich@post.cz
 Rada přeje všem členům, příznivcům a přátelům TAKu krásné Vánoce a pohodový rok 2007
Stalo se:
 K 31.12.2006 hlasovalo na TAKovém webu pouze 75 respondentů, z toho jich 51 Pantakovky chce zachovat,
14 nechce a 10 neví..
 Stříbrná harfa se vydařila.
 V roce 2006 byli do TAKu přijati noví členové: Magda Sklenářová - šéfka T12, Tomáš Lokajíček T2, Myšák
Valíček - šéf T13, Bohunka Papešová T2 a Milan Papeš T2. A pro připomínku, o rok dříve to byli Jiří Mišák
Halfar T6, Jan Walter - šéf T3 a Tonda Rosický.
Informace:
 Kamarádi (myšleno i kamarádky) !
Delší dobu se zatím sám snažím rozhýbat TAKové společenství k znovuobnovení věhlasných PAN TAK-ových
her. Zdá se mi, že většině uniká (nebo pozapomněli) původní smysl těchto her a i TAKu. Jistě je jiná doba
a honba v práci nedává tolik volnosti k organizování zábavy. Přesto si dovolím citovat některé myšlenky
zakladatelů her:
Honza Borovička 1973 - Podobně jako PAN Americké hry (rozuměj hry všech států z obou Amerik) by to mělo
být mezitrasové soutěžení všech lidí co jezdí na Stezky vedené TAKem.
Asi ToRo - Hry by měly sloužit ke sblížení tras (resp. lidí z tras), i když je při tom řevnivost a snaha o trasovou
slávu. Na závěr se vše zapomene a při zpěvu a tanci....
Já jsem na schůzi hovořil o přípravě nových PAN TAKových her s víceletým cyklem (obdobně jako už zmíněné
PAN Americké, resp. OH) s inovovanou náplní úměrnou našemu věku, zdravotnímu stavu (převahu by měly
tvořit méně náročné hry, snaha o zábavu nenáročnou na fyzickou zdatnost)a doufám též i neutuchající
hravosti....
Vyzývám trasy - zejména jejich vedoucí, aby si připravili svůj příspěvek (co by chtěli zorganizovat) k těmto hrám
a odeslali svůj návrh na mou mailovou adresu do konce ledna 2007. Rada TAKu chce o této problematice
jednat na výroční schůzi a tak se na to připravme.
Za pamětníky krásných PAN TAKovek
Pavel Stulík (vedoucí 1. trasy)
P.S. Nezaškodí, když si uvědomíme i neuskutečněné vydání 3. Almanachu. Máme to možnost zvládnout, když
najdeme (vyprovokujeme) na trasách příspěvky s fotografiemi. Navrhuji obdobně dát si termín ( třeba do
30.3.2007 ??) a vedoucí tras by to měli shromáždit... Nabízím se s pomocí redakční radě. A co u vás na trase...
 Filip Melichar všem zájemcům na vědomí dává, že se uskuteční dvě promítání diapositivů, opět ze série
projekcí ve spolupráci s CK S.E.N.:
1) v Růžové čajovně (Růžová 8, Praha 1) ve ctvrtek 4.1. v 18:30 - Peru, Bolivie, vstupné zahrnující konvičku
čaje 70,-; vice informaci najdete na http://www.pangea-tea.cz/
2) v KC Zahrada na Chodově (Malenická 1784, Praha 4)v pondělí 8.1. v 18:30 - Mexiko, Belize, Guatemala,
vstupné 30,- Kc; vice informaci najdete na: http://www.kczahrada.cz/
 Lide TAKový!
Počátkem října bylo na TAKové schůzi rozhodnuto o tom, že tzv. velká STEZKA v termínu 17.-30.9.2007 - v
pořadí 49. - bude svěřena do organizační péče nikoli, jak bylo doposud obvyklé, některé z tras, ale těm, "kteří
se shodou životních běhů narodili těsně před koncem prvé poloviny minulého století, tedy v roce 49". Následně
byl místem zakončení poblíž 49. rovnoběžky zvolen Kyjov.
Chceme pojmout 49. Stezku nejen jako akci jakéhosi samozvaného výboru, ale očekáváme aktivní přispění všech
stezkařů narozených v devětačtyřicátém.
Proto byla pro všechny, kteří se narodili v devětačtyřicátém a chtějí přispět ke zdaru 49. STEZKY, zřízena poštovní

1 | 39

P O R A D N Í K Y

2007

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
schránka 49s@centrum.cz, na kterou, posílejte emaily obsahující
- Tvé jméno a příjmení (případně též přezdívku)
- číslo trasy, se kterou chceš Stezku absolvovat
- kontaktní mail, případně mobil či jiný telefon
- nápady na zakončení/soutěže
- čím můžeš pomoci (např. se zajištěním dopravy, s ozvučením, s odznaky, se zázemím v Kyjově..)
Vy, kteří jste se v uvedeném roce nenarodili, upozorněte, prosím, vhodným zůsobem své známé, příbuzné...
z
řad stezkařů narozených v roce 49 na tento mail.
Přípravný výbor
P.S. A pokud si najdete chvilku klidu, TAK, v devětačtyřicátém narození Stezkaři a narozené Stezkařky,
popřemýšlejte a napište!
 Tabu noclehy pro 49. VS posílejte tudy - tak.praha@email.cz. NA TAKových stránkách, kde už visí tabulka
od 7.11.2006, budou zveřejněny ihned, nejpozději do tří dnů.
 T5 hledá společníky pro cyklo v Bulharsku – pohoří Rodopi v termínu 20.7.– 5.8. ± 2 dny (dle dopravy), více
informací Aleš a Hanka Dočkalovi hadockal@login.cz
Kalendář akcí 2007:
 leden 26. - 29. - 50. ročník přechodu Velké Fatry
 únor 2. - 4. - Spanilka, Krušné hory
 únor 9. - volební valná hromada
 únor 18. - 25. – T17 pořádá běžkování ve Filipově Huti, kontakt Honza Maňák
 únor 23.- 25. - Shnilka - Moldava; hlaste se Monice Moravcové, s přihláškami vybírá 200 Kč/os
 únor - Nora, účastníci: Podolák, Dvořák a další...?
 březen pátek 30. - 37. bál v Masarykových kolejích - "Taneční", Veronika
 březen 20. - 25. – lyžování ve Svatém Mořici, více na TAKových stránkách
 duben 14. - 15. - zahájení cyklo sezóny v Týřovicích – Borgesovi
 květen 5. - 8. - 22. Půltá Stezka
 červen 9. - 10. - 4. Cesta jenom tam - Ivan Fridrich
 červen – 19. Vítání léta – bude
 červen – 30. Pantakovky (?)
 červenec 30.6. - 7.7. - Dachstein (místo tradičních Dolomit) - Leoš Hořínek T6
 červenec – Keblany (?)
 srpen – Keblany (?)
 srpen – Luďkovy Alpy (?)
 září 14. - 16. - 29. Lesní hry - Maňák, Laňka
 září 27. - 30. září 2007 – 49. Velká Stezka se zakončením v Kyjově

PF 2007 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, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).
TAKová schůze 08.01.07 - Schůze začala zhruba v 18h pod vedením Pepy Brzáka
STALO SE
AKCE
JÁCHYMOV – 21.1. se ruší. Možnost přeložit na 9.-11.3. Přihlášení ozvěte se Jirkovi Radovi.
SPANILKA - 2.-4.2. 2007 - 4 trasy budou v Krušných horách viz Poradník Odjezd z Butovic v 18.30 Bližší hejtmani.
VÝROČNÍ SCHŮZE – 9.2.2006 bude volební.... Radní "prosí" o výměnu. Konstatováno, že zatím nejsou návrhy
na nové členy Rady. Podávejte návrhy ! Zatím ToRo a Petrof + 4 stávající
PLES STEPAŘŮ - 17.2. od 19h Masarykovy koleje 230/250CZK . PaS
Běžkový týden - 18.-25.2. 2007 Filipova Huť asi 150Kč/den, dalši info Honza Maňák - mail manak@volny.cz, ještě
několik volných míst.
SHNILKA 23.-25.2.2007 (Moldava) hlaste se Rudovi Mrázovi. S Přihláškami vybírá 200Kč/os.
NORA - na Slovensku - konec 02/2007 - Účastníci: Podolák, Dvořák a další
sv. Mořic 20.-24.3 - Miloš Neuman má ještě 4 místa
BÁL - pátek 30.3.2007 asi 19.30 - Bal "TAKova prodlouzena aneb moje prvni tanecni" bude tradicne v Masarykove
koleji v Thakurove koleji. Listky resp. legitimace do tanecnich budou v prodeji od unorove valne hromady.
Predtanceni zacne jiz pristi tyden (v PO nebo CT ) a je jiz plne obsazeno. Prijimaji se uz bohuzel pouze nahradnici.
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Ceny listku budou maximalne ve vysi lonskych. Momentalne hledam levnou a dobrou kapelu, mate-li nejaky typ,
tak sem s nim. Probiha "prisne" vyberove rizeni. Letos se balem opravdu protancime, slibuji!!! Pristi tyden pošle
VeronikaJ další informace.
CESTA JENOM TAM - 9.-10.6.2007
LPH asi nebudou...
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
GRONSKO - 17.7. (21 dní) Mirek Podolák hledá odolné spolucestující - běžkaře znuděné vyfrézovanými stopami...
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! Piste na 49s@centrum.cz!
RŮZNÉ
- ToRo připravuje Dolomiti pro "lazary", bude upřesněno
- Ivan Fridrich připomenul 20. výročí Spolku přátel vepře, možná bude i připomínková akce
- Řezák chce změny (zdůrazňuje ZMĚNY) do reedice TAKového aresáře. Vyhlásil uzávěrku na dnešní půlnoc.
- Oficiálně pálenou 50% Jabkovici, 1/2l za 100CZK nabízí Honza Maňák 604.214.190
...a to bylo skoro vše
únor 2007
Motto: Nikdo si nemůže být jistý životem, svobodou ani majetkem, dokud zasedá parlament.
Zprávy z rady:
 Rada zve všechny členy TAKu na výroční Valnou hromadu v pátek 9.2.2007 od 19:00 hod do Restaurace
Na Kopečku v Dolních Břežanech. Program VVH a další podrobnosti najdete v přiložené pozvánce. VVH
je volební, program nabitý, Rada proto žádá o dochvilnost! (Místopis a jízdní řád autobusů č. 331 a 333
na http://takpraha.cz )
 Jmenný seznam členů TAKu, kteří kandidují do nové Rady: Borgesová Lenka (T18), Fridrich Ivan (T15),
Jirava Petr - Petrof (T13), Maňák Honza (T17), Obdržálek Karel (T2), Roith Vladimír (T14), Rosický Tonda - ToRo
(T1), Valda Jiří jr. (T26), Vašicová Soňa (T17), Vorlová Jana - JaVor (T14)
Stalo se:
 TAKová schůze 08.01.07 začala zhruba v 18h pod vedením Pepy Brzáka
 26. - 29.1. se uskutečnil 50. ročník přechodu Velké Fatry
Informace:
 49. VS - poštovní schránka organizátorů 49s@centrum.cz, hlášení tabu noclehů tak.praha@email.cz.
 Jáchymov 21.1.byl zrušen. Možnost přeložit na 9.-11.3. Přihlášení ozvěte se Jirkovi Radovi.
 Běžkový týden - 18.-25.2. 2007 Filipova Huť asi 150Kč/den, další info Honza Maňák - mail manak@volny.cz ,
ještě několik volných míst.
 Grónsko od 17.7. (21 dnů) – Mirek Podolák hledá odolné spolucestující – běžkaře znuděné vyfrézovanými
stopami…
 ToRo připravuje Dolomiti pro "lazary", bude upřesněno
 Ivan Fridrich připomenul 20. výročí Spolku přátel vepře, možná bude i připomínková akce
 Aleš a Hanka Dočkalovi hledají parťáky na cestu za dobrodružstvím na kole po Bulharsku (pohoří Rodopi),
termín mezi 20.7. a 5.8. Více na TAKových stránkách nebo hadockal@login.cz
 Pavel Stulík zve na První reprezentační ples stepařů a přátel stepu v sobotu 17.2. od 19:00 v Masarykových
kolejích. Hosté budou mít možnost kvalitně si zatančit, shlédnout výjimečně pestrou škálu stepařských
předtančení v podání nejlepších stepařských klubů České republiky - včetně letošního juniorského mistra světa
ve stepu Dominika Budlovského, vidět vystoupení mistra světa ve stepu Pavla Hrubce a několikanásobné
mistry republiky - sólisty i stepařské týmy, vyzkoušet si pravý charleston za pedagogického vedení mistra světa.
Ceny lístků k sezení jsou 250 Kč v hlavním sále a 230 Kč ve vedlejším sále. Že jde o zajímavou akci
ve známém prostředí nemusím zdůrazňovat. Zájemci o lístky se mohou přihlásit u Pavla.
 3. TAKový almanach – výzva !!! Ivana Fridricha
10 let uplynulo od vydání druhého Almanachu a tak je právě ten nejvhodnější doba, pokud jej tedy chceme,
připravit Almanach třetí. 10 let je nejvyšší čas, kdy si jakž takž vzpomeneme, co jsme s TAKem či na trasách za
těch 10 let prožili.
Protože dosavadní anonymní výzvy k zasílání příspěvků se setkaly s pramalým výsledkem, rozhodli jsme
se
přímo oslovit pořadatele či vybrané účastníky různých akcí.
Problematiky LESNÍCH HER jsem se ujal z pověření Rady já a tak Vás, pořadatele LH za posledních 10 roků,
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žádám: zkuste se ponořit do hloubi svých pamětí nebo vlastních či trasových archivů, a připravte k vámi
pořádaným Lesním hrám, (celý dopis na webu).
Příspěvky zasílejte buď mailem na adresu ivan.fridrich@post.cz, nebo předejte na CD na TAKových schůzích, příp.
po domluvě na tel. 602368425 i jinak. A to do kdy? Snad byste to mohli stihnout DO KONCE BŘEZNA 2007!
 Bál "TAKová prodloužená aneb moje první taneční" bude tradičně v Masarykové koleji asi od 19:30 hod..
Předtančení začalo v půlce ledna a je plně obsazené. Lístky resp. legitimace do tanečních budou v prodeji
od únorové valné hromady. Ceny lístků budou maximálně ve výši loňských. Hledám levnou a dobrou kapelu,
máte-li nějaký typ, tak sem s ním. Probíhá "přísné" výběrové řízení. Letos se bálem opravdu protančíme,
slibuji!!! Veronika
 Blanka Šmídová T26 by všechny ráda pozvala na koncert skupiny Jablkoň (www.jablkon.com), který se koná
15.2.2007 od 19,30 hod. v Kulturním domě Novodvorská (Praha 4 - Lhotka). Vstupenky (200 Kč) k dostání
v KCN nebo taktéž v síti Ticketportal.
Inzerce:
 sv. Mořic 20.-24.3 – Miloš Neuman má ještě 4 místa
 Oficiálně pálenou 50% Jabkovici, 1/2l za 100CZK nabízí Honza Maňák 604 214 190
 Vážení, rádi bychom vás upozornili, že i letošní léto se od 29.7. do 12. 8. 2007 v Keblanech u Českých
Budějovic koná letní dětský tábor. Do zaplnění kapacity tábora nám ještě zbývá několik volných míst. Máte-li
tedy děti, vnoučata či znáte-li nějaké děti TAKového ražení ve věku od 7 do 12 let, rádi je uvidíme na našich
výletech a hlavně na táboře. Dopřejte svým dětem spoustu zážitků a nových kamarádů. Zájemce prosíme,
aby se obrátili na email roman.valina@centrum.cz nebo na telefon +420 776 840 658.
Rom, Michal, Oval, Fela, Vela, Ivka, Anička, Marjánka, Veronika a pan Popi (http://keblany.biblia.cz/ )
Kalendář akcí:
 únor 2. - 4. - Spanilka, Krušné hory
 únor 9. - volební valná hromada
 únor 18. - 25. – T17 pořádá běžkování ve Filipově Huti, kontakt Honza Maňák
 únor 23.- 25. - Shnilka - Moldava; hlaste se Rudovi Mrázovi, s přihláškami vybírá 200Kč/os
 únor – Nora na Slovensku, účastníci: Podolák, Dvořák a další...?
 březen pátek 30. - 37. bál v Masarykových kolejích - "Taneční", Veronika
 březen 20. - 25. – lyžování ve Svatém Mořici, více na TAKových stránkách
 duben 14. - 15. - zahájení cyklo sezóny v Týřovicích – Borgesovi
 květen 5. - 8. - 22. Půltá Stezka
 červen 9. - 10. - 4. Cesta jenom tam - Ivan Fridrich
 červen – 19. Vítání léta – bude
 červen – 30. Pantakovky (asi nebudou)
 červenec 30.6. - 7.7. - Dachstein (místo tradičních Dolomit) - Leoš Hořínek T6
 červenec 29.7. – 12.8. – Keblany (Roman Valina)
 srpen – Keblany (?)
 srpen – Luďkovy Alpy (?)
 září 14. - 16. - 29. Lesní hry – Honza Maňák T17 + T18
 září 27. - 30. září 2007 – 49. Velká Stezka se zakončením v Kyjově
 prosinec 19. – Stříbrná harfa
Krásné masopustní období (Hromnice 2.2.) přeje JaVor

Příloha:
P O Z VÁ N K A
Rada zve všechny členy Turistického akademického klubu
na výroční Valnou hromadu, která se koná
v pátek dne 9. 2. 2007 od 19,00 hod.
v Restauraci Na Kopečku, Dolní Břežany č. 136
Program výroční Valné hromady:
Zahájení Valné hromady
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Volba komisí
Zpráva o činnosti TAKu, zprávy z oddílů
Plán činnosti na rok 2007
Zpráva o hospodaření za rok 2006
Zpráva revizní komise
Návrh výše členských příspěvků, jeho případné změny a odsouhlasení
Odměny členům TAKu
Volby nové Rady TAKu
Přestávka ---- večeře ---- sčítání hlasů
Vyhlášení výsledků voleb
Různé + diskuse
Návrh a schválení usnesení
Zakončení Valné hromady
Doprava na VH ze stanice Budějovická: autobus č. 331 nebo 333 ze stanice Budějovická, výstup zastávka Dolní
Břežany, Na Kopečku – přímo před hospodou, doba jízdy 26 minut. Vhodné odjezdy autobusů ze stanice
Budějovická: bus 331 - 18:30, bus 333 – 18:10 hod
Doprava z VH na stanici Budějovická: bus 331 – 23:33, bus 333 – 22:03
Po ukončení oficiálního programu Valné hromady rádi uvítáme přátele a příznivce TAKu k neformální společenské
zábavě - hudba, tanec, pokec. Na sobotu plánován výlet Točná – Zbraslav. Možnost noclehu ve stezkovém stylu
(karimatka, spacák), snídaně zajištěna. Hudební nástroje vítány!
Srdečně zve Vaše Rada: JoBr, IFri, LaHla, HoMan, JiVa, SoVa
Z TAKové Valné hromady
Proběhla podle avizovaného programu.
Za Nejlepší lezce horooddílu byl vyhlášen Cipísek, "kterého z TAKu stejně nikdo nezná". Na druhém místě se
umístila skvělá Olina Jindrová, následována Hasičem a Sandym.
Ze zprávy o hospodaření:
Za příspěvky bylo vybráno 34kKč, za akce 228kKč, nejziskovější akcí byl Bál s asi 5 kKč a Stezka se 3kKč.
Máme asi 126kKč, z toho disponibilních je asi 100kKč.
Nájem posluchárny za 1h TAKové schůze v Dejvicích stoupl ze 350 na 1100Kč...
Členské příspěvky zůstavají. Opětovné členství je za 300.
Poradník se v papírové podobě klasickou poštou neposílá.
Odměněni byli
- Veronika Jiravová za celkovou činnost
- LaHla, co odstupující člen Rady
- Pepa Brzák, co odstupující majitel a pořadatel Stezek ...a 1/2
K večeři byla chutná drůbeží rolka s bramborem.
Volby
Bylo přítomno 70 členů TAKu s právem volit ze celkových 170 (nutno 25%, tj. 43 členů).
Výsledky:
Pořadí Jméno Hlasů do Rady/Hlasů pro Majitele
1. Petr Petrof Jirava 59/49
2. Soňa Vašicová 57
3. Honza Maňák 51
3. Jirka Valda, jr.51
5. Lenka Borgesová 45
6. Karel Obdržálek 39/8
Vláďa Roith
Tonda Rosický -/7
Jana Vorlová 38
Petr Řehák
Majitelem TAKu je proto od této schůze Petrof
Revizní komisi bude předsedat Mirek Dvořák, sekundovat mu budou Jarmila Ledvinová a Hanka Kotschová
Diskuse, různé
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Adresář u Řezáka za 30, tj. díky kursům více než jedno euro.
A to bylo skoro vše (PaS třeba promine)...
P.S. Po raním sektu/snídani byla uspořádána turisticko-vlastivědná vycházka přes keltskou Závist na Zbraslav,
které se účastnil téměř tucet příznivců nesálové turistiky.
březen 2007
Motto: Nepropásni ani neodkládej nic, co ti dělá radost a co přináší smích do tvého života. Stále si říkej, že každý
den je zvláštní. Každý den, každá minuta, každá vteřina je zvláštní.
Zprávy z rady:
 Schůze TAKu v pondělí 5. března, Technická 4, Praha 6, 1. patro, posluch. 136
 Rada má za to, že je dobré oživit Velké Rady - ta první může být 16.4.2007 v 18:00 nebo 18:30 hod - bude
projednáno na schůzi 5.3.
 Půltá Stezka, jak dříve sděleno, BUDE - oznámí Pepa Brzák na schůzi podrobnosti - KDE??
 PanTAKové hry - Rada vyzývá trasy, aby se staly garanty sportovních soutěží na jubilejních 30.
PanTAKovkách!! Rada očekává velkou diskusi ohledně PanTAKovek na březnové schůzi a vyzývá k promluvě
na toto téma Pavla Stulíka, Luďka Ledvinu, Veroniku Jiravovou ... a další.
 Bál - Veroniko, budou na schůzi k dispozici lístky?
 Rada děkuje Ivanu Fridrichovi za info o cestě jenom TAM, vyzývá ho, ať pokračuje v přípravách a těší na další
zprávy.
Stalo se:
 "Když je hezky tak, že tomu někdo říká ošklivo, nefotí se, protože se nechce, když se jede, nefotí se, protože
by všichni ujeli, v ostatních případech se nefotí, protože by člověk musel sundat hůlky, rukavice, vyndat foťák
ze zavazadla, vyndat foťák z futrálu, namířit, vyfotit a vše uvést do původního stavu až po nasazení hůlek.
Takže fotky jsou jen ze situací, kdy to jde, nebo kdy se člověk přemůže", napsal Pavel Vidim. Přesto se můžete
podívat na web do fotogalerie, kde z fotek zjistíte, že se 30. Spanilá jízda v Krušných horách přes všechny
nepřízně počasí se zase povedla. Další povídání o Spanilce najdete rovněž na TAKových stránkách.
 9.2. volební valná hromada byla. Do sálečku, kde schůzovalo 60 hasičů, se vešlo 70 lidí TAKových, pravda,
někteří přetékali do předsálí. Kuřecí rolka s bramborem byla dost dobrá a volby do Rady také - 1. Petr Petrof
Jirava 59/49, 2. Soňa Vašicová 57, 3. Honza Maňák 51, 3. Jirka Valda, jr.51, 5. Lenka Borgesová 45, 6. Karel
Obdržálek 39/8, Vláďa Roith 35, Tonda Rosický 18/7, Jana JaVor Vorlová 38, Petr Řehák 17, majitelem TAKu
je proto od této schůze Petrof. Viz Usnesení.
 Shnilka na Moldavě se jistě také povedla. Zatím ale účastníci nedodali fotografie a povídání (JaVor prosí,
drápkem škrábe).
 Zprávy o Noře také nejsou k dispozici.
Informace:
 49. VS - poštovní schránka organizátorů 49s@centrum.cz, hlášení tabu noclehů tak.praha@email.cz.
 Na TAKových stránkách je k dispozici nové "TAKové fórum", kde můžete prezentovat potřebu sdělit přátelům
i světu svoje nápady, podněty či pozvánky a diskutovat o nich. Pokud bude tato rubrika shledána aktivní
a žádoucí, bude zmodernizována a přizpůsobena našim potřebám původní TAKová nástěnka, kde je poslední
vzkaz 18.11.2004.
 Příspěvky do 3. almanachu se líně začínají množit. Podívejte se na stránky a taky napište.
 Spřátelený TURAS nás zve v sobotu 31.3. na bál v Baráčnické Rychtě - "60. léta"
 22. Půltá Stezka - Roverky - okrajová severozápadní oblast, oddělená od vlastního K.. Díky tomu je ovšem
daleko méně navštěvovaná a tedy "divočejší". Většinou se jedná o stěny skalnatých roklí, kde se vyvinula
pestrá paleta mikroreliéfu - voštiny, dutiny a jeskyně, zkrátka, na každé skále je něco zajímavého k vidění.
Kalendář akcí:
 úterý 20. - 25.3. - lyžování ve Svatém Mořici, více na TAKových stránkách
 pátek 30.3. - 37. bál v Masarykových kolejích - "TAKová prodloužená aneb moje první taneční", Veronika
 sobota 14. - 15.4. - zahájení cyklo - Týřovice – Borgesovi
 sobota 5. - 8.5. - 22. Půltá Stezka - Roverky - Pepa Brzák a ?
 sobota 9. - 10.6. - 4. Cesta jenom tam - Ivan Fridrich
 červen ? – 19. Vítání léta
 víkend v červnu ? - 30. Pantakovky
 sobota 23. - 26.6. - Lazaři v Alpách - Tonda Rosický
 sobota 30.6. - 7.7. - Dachstein (místo tradičních Dolomit) - Leoš Hořínek
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sobota 1. - 22.7. - Keblany - dětský tábor – Pecka
pátek 20. - 22.7. - VHT - Alpy - Totesgebirge - Luděk Ledvina
neděle 22. - 29.7. - Keblany - dětský tábor – Jeřábci
neděle 29.7. - 12.8. - Keblany - Roman Valina
pátek 31.8.-2.9. - exĎáblíci v Keblanech (reservé tábora od 27.8.)
pátek 7. - 9.9. (alternativně 24.-26.8.) - exRobinsoni v Keblanech - Jirka Valda jr.
pátek 14. - 16. - 29. Lesní hry - Honza Maňák, T17 a T18
čtvrtek 27. - 30.9. 49. Velká Stezka se zakončením v Kyjově
pátek 9. nebo 10.11. diskotéka nejen pro starší a pokročilé - Tonda Rosický a T1
pondělí 17.12. - Koledování U Apolináře - Pavel stulík a T1
středa 19.12 - Stříbrná harfa - Saša Havránková

krásné jaro přeje JaVor
Příloha:
Usnesení z Valné hromady konané 9.2.2007
USNESENÍ
Z VALNÉ HROMADY TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU
KONANÉ DNE 9.2.2007 V RESTAURACI „NA KOPEČKU“ V PRAZE 4 - DOLNÍCH BŘEŽANECH
Přítomno bylo 71 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než ¼ všech členů.
1. Valná hromada schvaluje
a) Zprávu o činnosti klubu v r. 2006 včetně zprávy o činnosti Táborů, Cyklo a Horo oddílu
b) Plán činnosti klubu na rok 2007 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním
c) Zprávu o hospodaření klubu v r. 2006
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
Veronice Jiravové za podnikavost a elán, se kterým realizuje všechny své nápady pro TAK.
Láďovi Hlavatému za odvedenou práci pro TAK.
Pepovi Brzákovi za odvedenou práci pro TAK v průběhu 12-letého majitelování a za organizování Půltých stezek
4. Valná hromada
a) schvaluje novou Radu TAKu ve složení (v závorce počet hlasů)
1. Petr Jirava (59) předseda alias majitel (49)
2. Soňa Vašicová (57)
3. Honza Maňák (51)
4. Jirka Valda jr. (51)
5. Lenka Borgesová (45)
6. Karel Obdržálek (39)
b) schvaluje novou Revizní komisi ve složení
1. Mirek Dvořák
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2. Jarmila Ledvinová
3. Hanka Kotschová
5. Valná hromada ukládá Radě TAKu:
a) uložit všem účtovatelům akcí, aby před konečným vyúčtováním akce konzultovali úplnost dokladů
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

s účetní

Jan Maňák
duben 2007
Motto: Nespoléhej na nic, co jeví
známky dlouhodobosti.
Zprávy z rady:
 Schůze TAKu v pondělí 2.4.
v 18:00, Tyršův dům, 2. patro,
posluchárna P1. Vchod je ze
Všehrdovy ulice bránou proti
restauraci Tlustá myš. Přejdete
prostranství (prý slavnostní),
vstoupíte do budovy a od
vrátnice vyskotačíte do druhého
patra, kde je hned vlevo od
schodů posluchárna P1
 Pantakovky v Soběslavi by
mohly být až v termínu 22.-24.6.
(týden předtím se tam hraje
fotbal, 2 týdny předtím je Cesta jenom tam), což je dost pozdě. Hledáme proto možnost jiného stadionu
na víkend 15.-17.6. Na schůzi rozhodneme, zda a jak se budou konat.
 Velká rada za účasti šéfů všech tras a dalších, kteří mají k dění na TAKu co říct, se bude konat 16.4. od 18.30
hodin. Rada si chce vyslechnout názory z tras, potřeby čehokoli na trasách i diskusi o směřování TAKu.
Stalo se:
 Pod hlavičkou TAKu z Prahy vyjela 20-ti členná skupina rychlíkem Excelsior na noc 25.1.2007 směr 50. ročník
Přechodu Velké Fatry. Účastníci: Zdeněk Cejp, Jiří Čada, Martin Čech, Tomáš Černý, Jitka Dušová, Honza
Urbančík, Blanka Chvojová, Jirka Šustera, Hana Kocková, Marie Kuhajdíková, Míša Musil, Věra Musilová,
Pavel Stulík, Marie Stulíková, Radek Štolfa, Víťa Rouček, Petr Temml, Luboš Ulč, Marcela Kobíková, Radek
Gregor. Celá zpráva a fotky jsou na webu.
 8. schnilka proběhla tradičně po stopách Spanilky na Moldavě. I počasí bylo tradiční, mlha, vítr,ale alespoň
nelilo jako z konve. Náčelník pro turistiku Luděk nás provedl Německem na Cínovec a po hraní v hospodě
i na vláček do Dubí. Vrcholové družstvo ho nestihlo a tak zmeškalo večeři jen o tři hodiny. V neděli moc
příjemná hospoda U studánky v Novém městě - doporučujeme. U bublinek bylo zakladateli rozhodnuto, že ti,
kteří zaplatili nevratnou zálohu a skolila je choroba nebo úraz,mají další smůlu, dostanou zpět jen polovičku.
Mají si dávat pozor. Společenská úroveň byla tradičně díky výborným muzikantům na výši, dokonce došlo
v sobotu i k začlenění se do místní dýzi. Takže se schnilka zase povedla. Ahoj RuM
A Můra ze 4. trasy zaznamenal: Jako účastník zájezdu na Shnilou jízdu posílám pár postřehů. Sportovně
byla skutečně shnilá. Nebyl sníh, respektive ty zbytky, které jsme potkávali, byly prakticky nelyžovatelné. Mlha
se držela celé 2 dny, viditelnost se měnila od 4 do 16ti, někdy i 50ti metrů. Výlet byl tedy pěší, Německem
na Cínovec, pak zpátky domů do Dubí a vláčkem do chalupy (cca 20 km). Kdybychom chodili kolem baráku,
vzhledem k viditelnosti by to vyšlo nastejno! V neděli jsme šli na Nové Město (cca 12 km) do krásné hospody
U studánky. Dvě holky, servírky, o něco mladší než my, nám předvedli hospodský koncert, který byl z naší
strany oceněn propitím záloh v šampaňském. Společensky byla shnilka na velmi vysoké úrovni. Hrálo se cestou
i večer, dokonce jsme si trsli v rytmu diska.
Jedinou lyžařkou byla Jana Ježek ze 4ky, která objevila na německé straně udržovanou biatlonovou trať,
k níž došla pár km pěšky a tam se proběhla, říká, že 30 km. Jinak mám z celé akce TAKový pocit sklíčenosti.
Krušnohorské pohraničí, v němž jsme se pohybovali, mně připadá, že jsme ho 62 let po válce stále neobydleli.
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Všude jsou pouze německé nápisy, jezdí z 90% německá auta, v jedné hospodě už byla i německá obsluha,
zkrátka na Čecha v podstatě nenarazíš. Pracovní příležitosti mizivé, snad jen hospody, vietnamské stánky
a bordely, které provozuje bůhvíkdo. I ten náš pezion, v němž jsme bydleli, mi připadal, jako když byl pouze
na tento víkend přizpůsoben normálním turistům. Personál v podobě mladých dívek je podle mě vycvičen
na úplně jinou práci. A ještě jednu připomínku. Při pohledu do výloh v okolí Dubí na polonahé dívky, jsem
si připadal jak v zoologické zahradě a dokud to TAK bude, nikdy nebudou ženy rovnoprávné.
 Přišlo jaro a čas se změnil na letní.
Informace:
 Zajímáme se organizaci uvedené Velké Stezky (VS). Protože je nejen velmi brzy po podzimní VS, ale odpovídá
to i letitým zkušenostem TAKu (viz Stezková kuchařka v Almanachu 2 - str. 3 - 5), tak navrhuji upozornit
všechny členy TAKu na dubnové schůzi na Hlasování o budoucí 50. VS v r. 2008. Toto Hlasování by se mohlo
uskutečnit v termínu (T - 1 rok, dle Kuchařky) květnové schůze TAKu, aby byla dostatečná časová rezerva na
přípravu jubilejní VS. Pavel Stulík (za 1. trasu)
 Přihláška na 22. Půltou Stezku - ROVERKY 5. 5.- 8.5. 2007 - visí na webu spolu v pozvánkou do kraje.
Přihlášku doručte Pepovi Brzákovi pouze ve fyzické podobě spolu s příslušným obnosem - TAK 150,- Kč,
neTAK 200,- Kč.
 4. Cesta jenom tam bude 9.-10.6., info od Ivana bude na schůzi, jízdenky budou v květnu.
 49. VS - poštovní schránka organizátorů 49s@centrum.cz, hlášení tabu noclehů tak.praha@email.cz.
 Příspěvky do 3. almanachu se líně začínají množit. Podívejte se na stránky a taky napište.
 Chcete-li, můžete si připomenout Velikonoční zvyky.
Změny:
 Pavel Stulík nová e-mail adresa: pastulik@seznam.cz
Kalendář akcí:
duben
sobota 14. - 15.4. - zahájení cyklo - Týřovice - Borgesovi
květen
sobota 5. - 8.5. - 22. Půltá Stezka - Roverky - Pepa Brzák a ?
červen
sobota 9. - 10.6. - 4. Cesta jenom tam - Ivan Fridrich
? – 19. Vítání léta
víkend ? - 30. Pantakovky
sobota 23. - 26.6. - Lazaři v Alpách - Tonda Rosický
červenec
sobota 30.6. - 7.7. - Dachstein (místo tradičních Dolomit) - Leoš Hořínek
sobota 1. - 22.7. - Keblany - dětský tábor – Pecka
pátek 20. - 22.7. - VHT - Alpy - Totesgebirge - Luděk Ledvina
neděle 22. - 29.7. - Keblany - dětský tábor – Jeřábci
neděle 29.7. - 12.8. - Keblany - Roman Valina
srpen
pátek 31.8.-2.9. - exĎáblíci v Keblanech (reservé tábora od 27.8.)
pátek 7. - 9.9. (alternativně 24.-26.8.) - exRobinsoni v Keblanech - Jirka Valda jr.
září
pátek 14. - 16. - 29. Lesní hry - Honza Maňák, T17 a T18
čtvrtek 27. - 30.9. 49. Velká Stezka se zakončením v Kyjov
listopad
pátek 9. nebo 10.11. diskotéka nejen pro starší a pokročilé - Tonda Rosický a T1
prosinec
pondělí 17.12. - Koledování U Apolináře - Pavel stulík a T1
středa 19.12 - Stříbrná harfa - Saša Havránková
Klidnou oslavu vzkříšení i bohatou pomlázku přeje JaVor
####TAKová schůze 02.04.07
Schůze začala v sídle ČOS zhruba v 18.10 pod vedením Petrofa
Příští schůze 14.5.2007 opět v Tyršáku.
###STALO SE
##NORA
byla ve Slovenském Rudohoří. Medvědi sice v mírné zimě nespali, nicméně TAKové přítomné nesežrali.
## BÁL 30.3.
Bál "TAKová prodloužená aneb moje první taneční" byl tradičně v Masarykových kolejích. Účastnilo se ho 241
platících lidí. Skončil přebytkem asi 8-9kKč. A byl vynikající. Veroniko, díky!
PaS navrhl mírnou kompenzaci/dar za vystoupení Stepařů. Rozhodne Rada podle finančních výsledků.
###AKCE
## 49. STEZKA 09/2007

9 | 39

P O R A D N Í K Y

2007

Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
Zjišťován názor na vlak tam. Zdá se, že velký zájem není.
## 50. Stezka
o pořadateli a o zakončení bude rozhodnuto na květnové schůzi.
## STEZKA ...a 1/2 - Roverky
Hlašte se do konce týdne, zatím TAK učinilo 37 lidí. Odjezd v sobotu ráno. Další sdělí PepaB mailem, příp.
na webu.
## CESTA JENOM TAM - 9.-10.6.2007
Odjezd ze Smíchova v sobotu ráno. Obligace na Velké Radě za 14 dní. Cena 300-400Kč. Pro TAKové lidi (s max.
1 partnerem) bude rezervace do květnové schůze, potom bude uvolněno trasám...
## VÍTÁNÍ LÉTA úterý 19.6.
Mirda nechce propagaci (Poradník...).
## 30. LPH 22.-24.6.?
viz Poradník
Mnoho lidí se nehlásí, některé trasy mají jiné akce. Celkový dojem: ROZPAKY. Rozhodnuto, že letos nebudou.
Na příští rok bude připravena "derniera" nebo LPH budou transformovány do formy, která by zajistila větší účast.
##RŮZNÉ
- Soňa Vašicová Tzam 222521482
- Řezák prodává TAKový aresář.
- Mirda informoval o "TAKové" Rozhledně, která je slušně navštěvovaná. Můra (4ka) slíbil natření části Rozhledny
v rámci malé 87. čtyřkové Stezky.
- V Keblanech máme 1(+1) studnu, znalci pomozte! (vaše zkušenosti s nadějí očekávají PepaHavránek a Řezák)
- Nový šéf trasy 9. je Marek Paleček, mail: marek.palecek(at)atlas.cz
- 24.4 od 16h kuličkiáda na Bílé Hoře
- Rada bude 16.4. od 18h
##################
...a to bylo skoro vše
květen 2007
Motto: Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě - nikoli v tom smyslu, že dostane za to
odměnu, nýbrž protože vědomí dobrého činu poskytuje již velikou radost (Seneca).
Zprávy z rady:
 Schůze TAKu v pondělí 14.5.2007 od 18.00 hod, Tyršův dům, 2. patro, posluchárna P1. (Vchod je ze
Všehrdovy ulice bránou proti restauraci Tlustá myš. Přejdete prostranství přímo, rovnou za nosem, vstoupíte
do budovy a vystoupáte do druhého patra, kde je hned vlevo od schodů posluchárna P1
 Klíče od klubovny na Jižním Městě má oficielní klíčník Michal Borges a dále Petrof, Honza Maňák a Jirka Valda
jr. Klíče od klubovního WC se již podařilo zajistit a jsou ve vitríně.
 Rada rozhodla, že typy a nabídky na ubytování mohou být uváděny v Poradníku jako inzerát.
 Jelikož bál byl letos ziskový (asi 9000 Kč), amatérské skupině stepu Wings, která na něm výborně tancovala,
věnujeme na činnost 2000 Kč.
 Následovala Velká Rada v salonku restaurace U Bulínů, kam přišlo 16 zástupců tras a kde se hovořilo o vztahu
TAKu a tras, časové kolizi některých akcí a zda a jak ji odstranit, o Pantakovkách 2008 a dalších trasových
a TAKových záležitostech. Petrof má v plánu podívat se na trasové sleziny, nikoli jako inspekce, ale by poznal,
co se na trasách děje. Bude dobře, když TAK zaštítí podzimní diskotéku nejen pro starší a pokročilé, která
dosud byla v režii Jedničky. Šéfové tras mají rok na to, aby vymysleli Pantakovky také pro geronty. Účastnící
Velké Rady konstatovali, že obnova Velkých Rad je dobrej nápad.
Stalo se:
Milí TAKoví kamarádi,
chtěla bych touto cestou poděkovat některým z Vás za záchranu života Pepy Brzáka.
O co šlo.
Každé pondělí chodí pár TAKových lidiček hrát volejbal do školy v Omské ulici. Stejně tak tomu bylo 16.
dubna. A při hraní se náhle udělalo Pepovi nevolno, velice rychle upadl do bezvědomí a nakonec se mu
zastavilo srdce.
Nebýt přítomných spoluhráčů, kteří zareagovali velice rychle a kteří jej dle pokynů z ústředí záchranné služby
oživovali, ani opravdu rychlý příjezd profesionálů by nepomohl; bylo by pozdě. Celou dobu se střídali při
masáži srdce a při dýchání z plic do plic.
Chci takto poděkovat: Standovi Hejdovi, Blance Chvojové, Luďkovi Ledvinovi, Pepovi Melicharovi, Evě
a
Vláďovi Švestkovým, Honzovi Píchovi, Aleně Podráské, Janě Ptáčníkové, Mirce Tůmové a Soně Vašicové.
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Děkuji za něj, za sebe a za naši celou rodinu.
Věra Brzáková
 14. a 15. dubna 2007 byla v Týřovicích zahájena cyklosezóna (prosím o info a foto pro web)
 Na TAKových webových stránkách je seznam šéfů tras a informace o slezinách tras (prosím šéfy o zasílání
změn a doplňků). Zároveň prosím všechny šéfy o vyjádření ke zveřejnění kontaktu na sebe – el. adresa, mobil,
oboje, nebo nic.
 24.4. proběhlo tradiční vyhánění hadů a štírů na Bílé Hoře pod vedením Jirky Navrátila T16 zakončené
ochutnávkou destilátů za poloviční cenu v Café 3+1. Pár fotek je na webu.
 Návštěva Divadla na Palmovce 26.4. byla možná z poloviny záležitostí TAKu (díky Zdeno). Notoricky známé
písničky Nohavici poskládané do kompozice nostalgického vzpomínání na historii Těšína přinesly nevšední
zážitek. S lehkou hravostí Česko-Polsky zpívané písničky se ukázaly ve zcela nové a překvapivé formě.
Výborná režie, nápady i scéna. Zkrátka dvě a půl hodiny pohody.
Informace:
 22. Půltá Stezka - Roverky 5.-8.5. - hejtmani: Domlátil T8, Klíma T2, Papeš T2, mapa KČT č. 15 - o kraji...
Přihlášení očekávejte instrukce na udaných kontaktech.
 49. VS - poštovní schránka organizátorů 49s@centrum.cz, hlášení tabu noclehů tak.praha@email.cz. Již devět
Tras má nahlášené kompletní noclehy.
 TURAS zve na výstavu fotografií - Simona Boarová: Tři země - tři světy, fotografie ze země nekomunistické,
postkomunistické a komunistické (Itálie, Arménie, Kuba). Vernisáž v sobotu 21.4. v 10 hodin v Galerii Čerťák,
Vápenka Čertovy schody, Tmáň 200, výstava trvá do 28. 6. 07, Otevřeno nonstop
 Příspěvky do 3. almanachu - na výzvu Ládi reagovalo jen několik málo věrných. Věří ale, že už jste se nad tím
zamysleli a máte napsané koncepty. Pokud ne, nasliňte inkoustovku a začněte. Vždyť koupit si Almanach bez
toho abych, byť neuměle, přispěl k jeho zrodu, to umí každý pitomec, kterému na TAKu nezáleží. Že vám to
nejde? Inu, jen se trochu snažte, jestli chcete mít Almanach a ne Výkaz o činnosti. Že nemáte čas? To záleží
na čem vám víc záleží. Vynechejte jednu dvě sleziny, vypněte televizi a chopte se pera. Ze začátku to půjde
ztuha, ale jistě jste taky už něco překousli. TAK vzhůru do toho, pro větší slávu TAKu. Váš stále ještě doufající
(toto je poslední prosebný mail, příště již začnu vyhrožovat) LaHla
 Na květnové schůzi se bude hlasovat o organizátorovi a místě pro 50. Velkou Stezku na jaře 2008. První
zájemce T1.
 Otevřená jarní víkendová cyklo+pedo+aqua akce Vosmičky (dále jen CPA 8) o víkendu 1.-3.6. - Ubytování Pec
pod Sněžkou, bouda na Jeleních loukách (příjezd autem k chatě zajištěn). Jedna polopenze tam stojí 300,-,
(tedy za víkend padne 600,-/osoba - čistá ruka). Prý moc dobře vaří, dále je tam příjemná společenská místnost
a navíc bazén s protiproudem, sice venkovní, ale vyhřívaný na 31stupňů (samozřejmě Celsia). Ubytování je
v pokojích 4-6ti lůžkových, nelze vyloučit koedukované obsazení. Máme zájem naplnit celou chatu, tj 40 míst,
ale prosíme o TAKovou krevní skupinu. Večery plánujeme v Takovém stylu, hudebníci s nástroji jsou
samozřejmě vítáni.
Denní program: Při použití lanovky na Černou horu, která přepravuje i kola, by sobotní okruh kolem Pece neměl
být ani tak moc obtížný. Nedělní trasu ještě vymyslíme podle toho, jak se vydaří večer. Doprava vlastní – zájemci či
poskytovatelé spolujízdy autem nechť se hlásí organizátorovi Jirkovi Ekrtovi nebo Evě Švestkové. Těšíme se na
Vás, ale prosím, přihlášení na CPA 8 neodkládejte, musíme chataři již co nejdříve potvrdit počet míst. Z téhož
důvodu budeme s přihlášením vybírat zálohu 300,- / osobu
 Mirda Hoza zve na výstavu Panoramatické fotografie do ambitu kláštera Panny Marie Sněžné (Jungmannovo
nám. 18) od 3.5. do 3.6.2007
 TURAS zve na výstavu fotek Davida Brože v PopocafePetl Music Clubu (Újezd 19) duben až květen 2007
z Hong Kongu. Výstava je prodejní, z výtěžku bude sponzorována společnost Sympathea - celonárodní
organizace příbuzných duševně nemocných www.Sympathea.cz
Na základě návrhu kolegy HoMaň i vlastního puzení se pokouším založit rubriku "Ze společnosti". Zde by se
měly objevit krátké glosy, zprávy z dění na Trasách, ohlášení různých výročí apod. Ovšem záleží jen na vás, lide
TAKový, zda rubrika ožije. K zaslání takové mailu je zapotřebí jen složit pár písmen do krátkého úderného textu
a do subjektu připsat tak.praha@email.cz.
I nadále přijímám pro archivaci veškeré historické i současné zprávy (opravy) o akcích, jakož i fotky, plakáty
a jiné roztomilosti. A to i v papírové podobě, nebo přijedu s vlastním HDD.
Hned zde děkuji všem, kteří se již angažovali (Vojtíšek, PaSt, Můra, ToRo, Valda, Šimon, Martin Popel, Petrof
a další) a prosím vás o trpělivost, pokud jste na stránkách ještě svůj příspěvek nenašli, nějak neumím předhonit
čas. Tedy:
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Ze společnosti:
 18.3.2007 se narodila Kristýnka Šmídová - Šlemrová, 3,10 kg a 49 cm, gratulace rodičům i prarodičům.
 1.4.2007 Čtrnáctka zavřela po čtyřech letech knihu Usedlostí, vycházky však budou pokračovat pod názvem
Pražské posedlosti.
 Dvacítka má nejmladší členku Lucinku Bartákovou, přišla na svět 17.4.2007 měřila 46 cm a vážila 2,1 kg.
Lucinka se narodila jen několik hodin po skončení "dámské jízdy", které se maminka Alča účastnila až do
půlnoci. Že by ty dámské jízdy byly tak plodné?
 12. dubna 2007 uspořádala Helenka a Saša pro 13 DEZOB - Kanec patří na Vyšehrad, start: restaurace
Besední v Hlubočepích, cíl: hostinec U Kroka, Vratislavova 12. Vyhráli Tamara Dyková a Vláďa Weis.
Inzerce:
 Jirka Klíma hledá pro svou mámu možnost doučovat angličtinu. Za války byla v Anglii, angličtinu umí velmi
dobře a dlouho jí učila. Teď však vzhledem ke svému věku již není schopná docházet a uvítala by doučování
dětí i dospělých doma. Bydlí na Jižním Městě – Roztylech. Pokud budete mít někdo zájem, spojte se prosím
se mnou.
 Zorka Fešaničová doporučuje Rekreační středisko Červeného kříže na Svatém Kameni (u Dolního Dvořiště).
Nabízí pobyt pro rodiny či větší společnosti od 14.7. do 10.8.2007. Výborné východisko pro cyklovýlety do okolí
Lipna i do Rakouska. Cena ubytování s polopenzí (vaří výborně) je 290,- Kč, plná penze 330,- Kč. Pokoje cca 4
lůžka, společné sprchy a WC. Kontakt na ředitelku Ivanu Soukupovou 606 223 740.
 Daf T26 doporučuje http://www.jizdenky.nanadrazi.cz
Krásné májové dny přeje JaVor
Kalendář akcí:
květen - sobota 5. - 8.5. - 22. Půltá Stezka - Roverky - Domlátil T8, Klíma T2, Papeš T2
červen - sobota 9. - 10.6. - 4. Cesta jenom tam - Ivan Fridrich
- úterý 19.6. – 19. Vítání léta – Mirda Hoza T3
- sobota 23. - 26.6. - Lazaři v Alpách - Tonda Rosický
červenec - sobota 30.6. - 7.7. - Dachstein (místo tradičních Dolomit) - Leoš Hořínek T6
- sobota 1. - 22.7. - Keblany - dětský tábor – Pecka
- pátek 20. - 22.7. - VHT - Alpy - Totesgebirge - Luděk Ledvina T16
- neděle 22. - 29.7. - Keblany - dětský tábor – Jeřábci
- neděle 29.7. - 12.8. - Keblany - Roman Valina
srpen - pátek 31.8.-2.9. - exĎáblíci v Keblanech (reservé tábora od 27.8.)
- pátek 7. - 9.9. (alternativně 24.-26.8.) - exRobinsoni v Keblanech - Jirka Valda jr. T26
září
- pátek 14. - 16. - 29. Lesní hry - Honza Maňák, T17 a T18
- čtvrtek 27. - 30.9. 49. Velká Stezka se zakončením v Kyjově
listopad - pátek 9. nebo 10.11. diskotéka nejen pro starší a pokročilé - Tonda Rosický a T1
prosinec - pondělí 17.12. - Koledování U Apolináře - Pavel stulík a T1
- středa 19.12 - Stříbrná harfa - Saša Havránková T3
49. VS 0. nocleh
Trasa 26.9. (St/Čt)

1. nocleh
27.9. (Čt/Pá)

1.

Nové Mlýny
Kemp Pálava

3.

Velké Bílovice
hospoda U Pálků, spaní v
ZŠ

5.
7.
9.

2. nocleh
28.9. (Pá/So)
Velké Bílovice
hospoda U Pálků, spaní v
ZŠ

3. nocleh
29.9. (So/Ne)
Milotice
hospoda UDraka, spaní v
ZŠ

Osvětimany
Čeložnice 66 (Pastviny)
Rekreační středisko
Rekreační středisko U
Ječmínek
Zálesáka
Mutěnice
Dubňany
Vlkoš
restaurace Mutěnka, spaní restaurace U Chytilů, spaní restaurace Ve dvoře, spaní
na sále nad rest. Ponorka v tělocvičně ZŠ
v sokolovně
Filipov
Strážnice
Vacenovice
Rekreační středisko Filipov TJ Jiskra
ubytovna OÚ
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Kobylí
Mutěnice
Svatobořice-Mistřín
turistická ubytovna TJ
turistická ubytovna
ubytovna, Vinný sklípek
Sokol
Fotbalový stadion
Mistříňanka
Osvětimany
Uherský Brod Havřice Břestek
Moravany
restaurace U Janošků,
Sportovní hala
fotbalový stadion
hospoda U Vaculíků
spaní ZŠ
Vracov
Vracov
Vracov
turistická ubytovna
turistická ubytovna
turistická ubytovna
Roštín
Koryčany
Ježov
Rekreační areál Kamilka penzion U klokana
Autocamp Ježov
Bunč - hospoda a
ubytovna, nebo Střílky Buchlovice
Hospoda Kameňák severně
hospoda a ubytovna Gól
autocamp Smrďavka
od Moravan
(jasno bude začátkem
července)
Perná
Nejdek
Milotice
hospoda u kostela, spaní v
hospoda
sklep u Šidlen
tělocvičně

TAKová schůze 14.05.07
Schůze začala v sídle ČOS zhruba v 18.15 pod vedením Petrofa
Příští schůze 4.6.2007 opět v Tyršáku.
### DĚKOVALO SE...
- Díky za Pepu Brzáka (viz Poradník)
- Štěpánovi Režovi za sponzorování benefičního divadelního počinu: představení těšínského divadla Na Palmovce.
#
###STALO SE
## STEZKA ...a 1/2 - Roverky
byla pěkná. Dík.
#
## Zahájení cyklosezony
bylo rovněž pěkné. Moravcovi zajistili vTýřovicích u Borgesů. Účastnilo se 37 lidí.
#
###AKCE
#
## TYKOLKA -15.-17.6.
Bude na Kokořínsku, hlašte se Moravcům.
#
## 49. STEZKA 09/2007
Přípravný výbor zasedá, jedná, tvoří...
#
## 50. Stezka
Přednesen návrh konsorcia tras 1,2,3 a 4 (následovníci otců zakladatelů)s variantami zakončení:
1. Votice - fotbalové hřiště (16)
2. Potštejn - hrad (19)
3. Třeboň - (17)
4. Českosaské švýcarsko - Tolštejn (20)
Ve druhém kole nezvítězil nikdo (20:20)
I došlo na střižbu: V dramatické koncovce MaPe vystříhal Tolštejn v poměru 3:2 po asi 24 pokusech...
#
## CESTA JENOM TAM - 9.-10.6.2007
Odjezd ze Smíchova v sobotu ráno asi z Braníka asi v 8.30. Zastávka v pivovaru. Preferujte širák nebo nejvýše
malé stany. IFri vybírá 300/350Kč.
## VÍTÁNÍ LÉTA úterý 19.6.
Mirda nechce propagaci (Poradník...).
#
## SKOTSKO s jedničkou - konec června - 3 týdny
auty, bližší ToRo
#
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## ALPY 20.-22.7.
hlašte se Luďkovi Ledvinovi, je ještě několik míst.
#
##RŮZNÉ
- Řezák prodává TAKový aresář.
- Saša změnila mail na alexandra.havrankova@seznam.cz
- PaS informoval o možnosti příštího bálu (2008) v Jinonické Sokolovně; otázka jak po půlnoci do centra...
- 16.6. Tancovačka (trasa 6) v Šárce (Dívčí skok), kapela, co byla na bále.
- Na Velké Radě byla provedena revize šéfů a trasových slezin.
- Rada bude až za měsíc 18.6. od 18h
##################
...a to bylo skoro vše
červen 2007
Motto: Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastností povah
vznešených. (J. A. Komenský)
Zprávy z rady:
 Schůze bude v pondělí 4.6.2007 od 18.00 hod, Tyršův dům, 2. patro, posluchárna P1. (Vchod je ze
Všehrdovy ulice bránou proti restauraci Tlustá myš. Přejdete prostranství, v budově vystoupáte do druhého
patra, kde je hned vlevo od schodů posluchárna P1.
 Rada bude 18.6. od 18:00
Stalo se:
 14. a 15. dubna 2007 byla v Týřovicích zahájena cykloseóna, účastnilo se 37 lidí (prosím o info a foto pro web)
 Postřehy z Půlky: ZdRo - každý má kamarády, jen učastníci půlté mají Klímu - pan starosta mu prý nabízel,
že můžeme jít spát do školy, ale on to odmítl a nikomu to neřekl, takže první parta si užila Diskotéku do pěti
do rána, druhá brzké vzbuzení řemeslníky, kteří sundávali střechu a třetí průtrž mračen na parketách v půl třetí
ráno.
HeŠv - Na obranu Jirky Klímy bych chtěla citovat Sašu Fuchse, že zážitek nemusí být kladný, ale silný.
Kdybychom spali ve škole, za dva roky si na Holany ani nevzpomeneme. Helena z trasy diskotéka.
Borek - Podívejte se na Takové stránky, 11.5. se tam objevila spousta pěkných fotek ze stezky. Je to radost,
byla to jedna z nejhezčích stezek na kterých jsem byl.
Nalezeno na Půlce - nabízeno: Šedá světlá kšiltovka s nápisem (pěkná), Brýle na čtení s tmavými obroučkami,
Pouzdro na brýle (ponecháno u hospodské v Holanech)
Postrádá se: Čelenka moirová bílá s nápisy, Černý obal na pěkný spacák, Spec. plochá baterie Kodak,
Gumicuk jakýsi šikovný.
V případě ztráty či nálezu kontaktujte Jirku Domlátila.
 Vážení, rád bych se podělil o některé z hezkých zážitků z pidistezky trasy 4, která vedla v oblasti Železných hor
a čtyřka tak mohla asi jako první spřízněná skupina korporativně zkontrolovat "ZAŘÍZENÍ PAMĚŤI TAKOVÉHO
NÁRODA" - ROZHLEDNU U ČESKÉ LHOTICE. V obci samé je zcela maskovaná domácí hospoda (branka na
zahrádku nese označení Plyn). Rozhledna je fakt pěkná - výhled je docela daleký. Pod
ní je za Takové
zásluhy stůl a lavice k posezení. Vedle stojí Mírový sloup darovaný až z Japonska a malé parkoviště pro auta i
koně. Rozhledna je na nově přeložené modré značce do NASA vrk. Chtěli jsme i udělat nátěr šindelů ale bylo
mokro, tak jsme snědli starostovy buřty zatím bez zásluh. Myslím, že nakonec je to dobré řešení pro prezentaci
a památku TAKU i když plakátek samý se znakem TAKU nebude moc věčný. Proto uvádím NÁMĚT NA DALŠÍ
SBÍRKU a příspěvek, při jehož realizaci by mohl být TAK vyryt do trvalého materiálu - totiž ZHOTOVENÍ
POPISU KRAJINY na vyhlídkové plošině rozhledny, který tam chybí. Okolí stojí rozhodně za návštěvu kouzelné údolí Chrudimky s úžasným mlýnem Na Pilce, výletní hospoda U Drnu s pravou prostějovskou
griotkou u Sečské přehrady, Běstvina, hodní lidé atd. Kdo nevěří ať tam běží! Lojza Bláha
Informace:
 49. VS - poštovní schránka organizátorů 49s@centrum.cz (přípravný výbor zasedá, jedná, tvoří), hlášení tabu
noclehů tak.praha@email.cz. (již 11 Tras má nahlášené kompletní noclehy).
 50. VS - na květnové schůzi byl přednesen návrh konsorcia tras 1, 2, 3 a 4 (následovníci otců zakladatelů)
s variantami zakončení: 1. Votice - fotbalové hřiště (pro 16), 2. Potštejn - hrad (19), 3. Třeboň - (17), 4.
Českosaské švýcarsko - Tolštejn (20). Ve druhém kole nezvítězil nikdo (20:20). I došlo na střižbu a v
dramatické koncovce MaPe vystříhal Tolštejn v poměru 3:2 po asi 24 pokusech.
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 PaS informoval o možnosti příštího bálu (2008) v Jinonické Sokolovně, otázka jak po půlnoci do centra...
 Gymnasion zve: Přátelé, na letošním TAKovém bále všechny zaujala skvělá taneční muzika v podaní Malého









pražského tanečního orchestru. Podařilo se jej zaangažovat k další produkci, na kterou vás tímto srdečně
zveme.
6. Jarní květinová tancovačka v Divoké Šárce se koná již v sobotu, 16. června 2007 od 17 do 24 hodin v
nádherném zrenovovaném altánu zahradní restaurace Dívčí skok, 20 minut pěšky od konečné tramvaje 20 a 26
údolím Šáreckého potoka. Jirka Kostrba - pan Předprodej, (tel. 607 17 88 11, mailto:krumm@seznam.cz )
nabízí lístky v předprodeji za pouhých 150 korun, na tancovačce pak za 200 korun. Lístky pro studenty jsou
za neuvěřitelných sto korun. Objednávejte co nejdříve, očekáváme velký zájem.
Opakovaná žádost: Na TAKových webových stránkách je seznam šéfů tras a informace o slezinách tras
(prosím šéfy o zasílání změn a doplňků). Prosím všechny šéfy a radní o vyjádření ke zveřejnění kontaktu
na sebe – el. adresa, mobil, oboje, nebo nic. Do uzávěrky Poradníku se ozvali pouze DVA šéfové.
4. Cesta jenom tam - o v sobotu 9.6. ráno asi z Braníka asi v 8.30. Zastávka v pivovaru. Preferujte širák nebo
nejvýše malé stany. IFri vybírá 300/350Kč.
Tykolka 15.-17.6. bude na Kokořínsku, hlaste se Moravcům.
Skotsko s jedničkou - konec června - 3 týdny auty, bližší ToRo
Alpy 20.-22.7 - ještě je několik míst, hlaste se Luďkovi Ledvinovi.
Nejbližší promítání se může realizovat ve čtvrtek 21.6.2007 od 19 h v restauraci Podolského Sokola (tram
zastávka Kublov). Program: promítání dig. fotografií, filmů (bál, Pidistezka a j.). K filmu z letošního bálu: Jirka
Klíma sestříhal film z podkladů (DV filmů) Pavla Choury, Pavla a Davida Stulíka. Další film bude z letošní
Pidistezky 1. trasy a z donesených fotografií (na CD ve formátu "*.jpg"). Autory fotografií (z bálu, Pidi.....) prosím
o poskytnutí svých pěkných záběrů, zejména To Ro, To Pe, Ma Ně, Pe S a další. V případě dokončených
nových stránek jedničky, bude i tato skutečnost slavnostně prezentována. Prosím o potvrzení účasti co nejdříve.
Restaurace se vždy dotazuje nakolik bude sál obsazen....... PaS

Ze společnosti:
 Velké díky Štěpánovi Režovi za sponzorování benefičního divadelního počinu, třech představení Těšínské
niebo / Cieszyňskie nebe v Divadle na Palmovce.
 Hanča Malinová si na Půlce ve Vlhošťském sedle zlomila kotník
 Mirdovi Hozovi, který organizuje již dlouhá léta zahradní slavnost ve V..., sdělil správce sadů, že se ten TAK
nějak mění. Prý rok co rok stoupá kvalita nedopitých lahví a loni to prý bylo poprvé, co se ráno při úklidu
nenašly žádné dámské kalhotky.
Inzerce:
 Řezák prodává TAKový adresář
 Saša Havránková (Kovandová) má novou adresu alexandra.havrankova@seznam.cz
 Daf T26 doporučuje http://www.jizdenky.nanadrazi.cz
 Karel Turek T13 doporučuje parníky společnosti Quarter (http://www.lodnidopravaorlikslapy.cz), jezdí jak
pravidelnou dopravu dle jízdního řádu, tak se jde domluvit na akci . (už jsme s nimi jeli na posledních gerontech,
cena byla smluvní). Trochu jim pomáhám, tak proto i kontakt na mě 777 743 020.
 Michal Řehák nabízí: Letos jsem po dlouhém zvažování začal včelařit, a tak mám konečně med "vlatní"
produkce. Letos to vypadá kvůli "včelařsky" špatnému počasí velmi bídně, ale přesto mám zatím dost na prodej.
Cena je: 1kg sklenice - 80 Kč + 10 Kč záloha za sklenici, 5kg sklenice - 400 Kč + 20 Kč záloha za sklenici.
Jedná se o med jarní, květový. Pokud by byl zájem, tak může být i pastovaný (až si na to seženu nářadí ).
kontakt: rehak.michal@centrum.cz, telefon: 724 507 234.
Krásné letní dny přeje JaVor
…………………………………………………………………………………………………………………………
Kalendář akcí:
červen - sobota 9. - 10.6. - 4. Cesta jenom tam - Ivan Fridrich
- víkend 15.-17.6. – Tykolka na Kokořínsku - Moravcovi
- sobota 23. - 26.6. - Lazaři v Alpách - Tonda Rosický
červenec - sobota 30.6. - 7.7. - Dachstein (místo tradičních Dolomit) - Leoš Hořínek T6
- sobota 1. - 22.7. - Keblany - dětský tábor – Pecka
- pátek 20. - 22.7. - VHT - Alpy - Totesgebirge - Luděk Ledvina T16
- neděle 22. - 29.7. - Keblany - dětský tábor – Jeřábci
- neděle 29.7. - 12.8. - Keblany - Roman Valina
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srpen - pátek 31.8.-2.9. - exĎáblíci v Keblanech (reservé tábora od 27.8.)
- pátek 7. - 9.9. (alternativně 24.-26.8.) - exRobinsoni v Keblanech - Jirka Valda jr. T26
září
- pátek 14. - 16. - 29. Lesní hry - Honza Maňák, T17 a T18
- čtvrtek 27. - 30.9. 49. Velká Stezka se zakončením v Kyjově
listopad - pátek 9. nebo 10.11. diskotéka nejen pro starší a pokročilé - Tonda Rosický a T1
prosinec - pondělí 17.12. - Koledování U Apolináře - Pavel stulík a T1
- středa 19.12 - Stříbrná harfa - Saša Havránková T3
####TAKová schůze 02.04.07
Schůze začala v sídle ČOS zhruba v 18.15 pod vedením silně zadýchaného Petrofa (do 5' byl fit). Příští schůze
9.7.2007 na Cindě.
###STALO SE
## Lazaři v Dolomitech (toro) - pěkná akce již byla, další viz jedničkový web
###AKCE
## 8. TYKOLKA - 15.-17.6.
Bosyně na Kokořínsku, hlašte se Moravcům. Přesná trasa bude ještě poslána.
## 49. STEZKA 09/2007
Zakončení asi od 13h, bude upřesněno podle vlaku. Přihlášky a soupisky 17.9. na Velkou radu. Vložné: 70/100 +
ca 150 vlak
## 50. Stezka - 8.-11.5.2008
## CESTA JENOM TAM - 9.-10.6.2007
Sraz v sobotu ráno v Braníku v 8, odjezd asi v 8.30. Zastávka v pivovaru v Chýši (50Kč+ další za oběd). Preferujte
širák nebo nejvýše malé stany. Z noclehu se dá jet v neděli motoráčkem do Plzně. Cena 300/350Kč
## VÍTÁNÍ LÉTA úterý 19.6.
Mirda nechce propagaci (Poradník...).
## SLUNOVRAT - 22.-24.6
Zlukov u Veselí nad Lužnicí - převážně na kole open akce trasy 13. Podrobnosti Petr Havránek, Mišák
## Noční cesta s lahví oblíbeného nápoje (T17)
22.6. V 17.20 Masaryčka, Úvaly, Hradešín, Vyžlovka, Černé Voděrady, Ondřejov. Baterka, láhev, vuřt, ručník.
## SKOTSKO s jedničkou - konec června - 3 týdny auty, bližší ToRo
## ALPY 20.-22.7.
hlašte se Luďkovi Ledvinovi, je ještě několik míst.
## LESNÍ HRY - 14.6.2007
téma "Kdož jsú Boží bojovníci" - Honza Maňák
##RŮZNÉ
- Řezák prodává TAKový aresář.
- Šimon osi@centrum.cz shání informace od pamětníků o kdysi proběhlé kočárkové ralley.
- 16.6. Tancovačka (trasa 6) v Šárce (Dívčí skok), kapela, co byla na bále.
- Rada bude až za měsíc 18.6. od 18h
##################
...a to bylo skoro vše
červenec – srpen 2007
září 2007
Motto: Kdo poradí ti jestli zabloudíš? Na pozdrav odpoví a usměje se - kdo laskavě ukáže ti, kterou se dát cestou,
řekne, jak daleko je město Kyjov? Jedině přátelé TAKoví a naši devětačtyřicátníci!
Zprávy z rady:
 Schůze bude v pondělí 3. září v 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.
 Velká rada se koná v pondělí 17. září od 18:30 v salónku restaurace Kotlářka, Kotlářka 115, Praha 5 – Košíře.
Šéfové Tras, rezervujte si, prosím, čas a přijďte v hojném počtu. Je to mimo jiné poslední možnost přihlášek
na 49. Stezku!!! Doprava: nejlépe od Anděla busem č. 167 (stanice u Synagogy) do stanice Weberova.
Stalo se:
 Tábory a pobyty v Keblanech
 Luďkovy Alpy 20.-22.7
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 Dvojka byla v Bulharsku - zpráva z cesty je objemná, takže zašlu na přání nebo je k dispozici
na http://takpraha.cz/prispevky/2007bulharsko_t2.pdf

 Čtrnáctka byla v Polsku - zpráva je objemná, tedy zašlu na přání nebo je k dispozici zde:
http://trasa.ctrnactka.net/2007/polsko/polsko2007denik.pdf.

 Zpráva z Expedice Fagaraš T14: Účastníci (18) – Pavel Tichý (vedoucí), Mirek Tichý, Zdeněk Tichý, Helenka
Tichá, Vláďa Roith, Martin Roith, Petr Kopp, Vítek Podráský, Martin Vlach, Radka Chloupková, Vojta Martina,
Aleš Neuman, Pavlína Neumanová, Pavel Vostatek, Soňa Perglerová (T10), Pavel Brádka, Hanka Brádková,
Honza Nápravník, kytara. Věkový průměr na T14 neuvěřitelný - patrně ani ne 30 let.
Po rozloučení na Florenci se ve čtvrtek 16.8.2007 v půl desáté večer vydal rumunský autobus (skvělý,
s toaletou) na cestu, směr jihovýchod. Ráno první rumunské dojmy z okna autobusu, zchátralé, otřískané domy,
venku úmorné zamlžené vedro. Do Sibiu asi s hodinovým zpožděním, výměna peněz trochu po rumunsku, ale
zdařila se. Pak se nacpat do vlaku, nasát svérázný kolorit této země a dojet do Valea Marului, výchozího bodu
našeho putování.
Hory nezklamaly - déšť a hned zase slunce (a zase déšť), vítr (Făgăraş = prý Větrné hory), v noci dunění
hromu, do toho vytí vlků (nebo spíš ovčáckých psů) pobíhajících mezi stany. Făgăraş tedy ukázal, co dovede,
ale vcelku jemně. Třeba na závěr bylo úplné ažuro i nad nejvyšší horou, dole pak pekelná výheň. Făgăraş jsou
takové trochu oblejší Tatry, ale jsou tam úseky, které rozhodně nejsou kulaté. Tady pak zasahovali hlavně
Pavel a Mirek Tichý a Pavel Vostatek, kteří sbírali raněné a padlé a pomáhali slabším a neduživým jedincům,
jim patří zvláštní dík. Na horských loukách, i v nejvyšších polohách,
se pase všechno možné, od oveček
přes krávy a koně až po prasata. A pověsti o bačích, kteří rádi kouří nabízené cigarety a rozdávají brynzu jsou
pravdivé.
Téměř každý večer byl hudební. Daleko od hlučícího davu i cenzury jsme postupně obdivovali krásu
Pampelišek, poseděli s Terezou na Bedně od whisky, bojovali za nás a za Jižany, Darmoděj přicválal
na Divokých koních, zatímco po obloze svištěla Kometa. Kytara kolovala podobně jako flaška, tak postupně
předváděli svoje umění Mirek Tichý, Radka Chloupková, Aleš Neuman, Vítek Podráský a Kopp.
Ústup z hor trochu napravil dojmy ze zubožené otřískané země. Dvě vesnice (do druhé jsme byli nečekaně
dovezeni) vypadaly docela slušně, mohutně se opravuje a staví, též movitější Rumuni si staví svoje nové
barokní domy. Rumunské pivo (i když převážně flaškové) se dá vcelku pít a tradiční rumunská krmě, která nás
tak nějak nečekaně dostihla, byla výborná.
Poslední chvíle byly též ve znamení marného shánění cujky, národního nápoje - za Ceaušesca byla k dostání
běžně.
A nakonec jsme v sobotu 25.8. v půl dvanácté zase nasedli v Sibiu, rozděleni tentokrát do dvou autobusů,
a vyjeli, ten šťastnější jen s hodinovým zpožděním, učili se rumunsky kvůli komunikaci s řidiči, dohrkali
po rumunských silnicích na hranici, kde Maďaři dostali záchvat smyslu pro povinnost, který nás stál hodinu,
a nakonec dorazili v neděli ráno do Prahy s neskutečným desetiminutovým předstihem.
Už podruhé po krátké době se chce říct, že je asi dobře, že žijeme tady. (Petr Kopp)
 Žádné další stručné zprávy z prázdninového dění Tras pro Poradník bohužel nebyly dodány.
Informace:
 49. VS - poslední možnost přihlásit se je do 17. září, kdy je Velká rada. Přihláška ke stažení je zde:
http://takpraha.cz/inzerce/2007prihl49vs.doc
 V příloze Poradníku je ToRo nabídka akcí pro podzim a příští rok.
 29. Lesní hry - "Kdož sú Boží bojovníci" - Honza Maňák, T17 a T18 - čtěte literaturu a připravujte palcáty,
přihláška a další info na webu http://lh2007.takpraha.cz a poštou elektronickou.
 Rozhledna na Sedle u Sušice - Zpráva pro ty, kteří kdysi přispěli na výstavbu koupí schodu – navštívili jsme
na konci července Sedlo a vypadá to, že se začíná stavět. Alespoň základy jsou již položeny. I bez rozhledny
je však z vrcholu nádherný rozhled na takřka celou Šumavu, asi kilometr pod vrcholem je příjemná hospoda
a v nedaleké vsi Albrechtice krásný románský kostel. Budete-li poblíž, zajděte. Helena Švachová
 Mirek Prokeš zve v sobotu 22. září na Velkou jízdu Prahou - více na http://cyklojizdy.cz
 Káča Hlavatá zdraví nejen šéfy tras: příspěvky do Almanachu. Různé rubriky se nám pomalu začínají plnit
(koukněte na ttp://takpraha.cz/almanach1.php), jenom povídání o životě tras je stále poněkud prázdné. Vím,
že je to asi nejtěžší žánr, přeci jenom např. Lesní hry jsou konkrétnější a snadněji uchopitelné, ale zkuste to.
Mnozí z vás mi již přislíbili (matně si pamatuji, že první sliby byly, že do konce května) - Vláďa Roith, Pavel
Stulík, Luděk Ledvina, Lenka Borgesová, že zajistí; Petřík Lebenhart, Karel Obdržálek... Někteří měli to štěstí,
že jsem s nimi nemluvila osobně, ale i vás se to prosím týká. Víc času a klidu nikdy mít nebudete, tak se
koukněte do starých Almanachů, najděte si hodinku a pusťte se do toho. Těším se na vaše povídání.
Ze společnosti:
 Hanka Navrátilová - změna - navratilova.hnk@centrum.cz
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 Nataša Roithová - změna - roithovn@mlp.cz
 Helena Volfíková (T13) oznamuje, že její dcera Markétka má od 23.7.07 dceru Tatianu, 3kg váhy při narození.

Tato radostná událost se jí a jejímu britskému manželovi stala na jejich vzdálených domovských španělských
ostrovech, naštěstí na jednom, co nehořel.
Inzerce:
 Mirek Vyhnánek (3) nabízí 2 místa na plachetnici v Chorvatsku v termínu od 8.do 15. září, odjezd
z Primoštenu. Základní cena za osobu 5 000.-Kč. Přihlášky a bližší informace vyhnanek@seznam.cz nebo
604280389.
 Volné termíny Jirkova bytu v Paříži 5.-16.9. a 13.-25.10. Dvou lůžková postel, ostatní vlastní spacák, karimatku,
na postel by stačila vložka do spacáku nebo povlečení, polštáře a deky jsou, klíče nechává u mě, pokud byste
jeli autem dejte vědět, přepošlu email s popisem jak dojet. Zdena Rozsívalová
Krásný zbytek léta přeje JaVor
Kalendář akcí:
září
- pátek 14. - 16. - 29. Lesní hry - Honza Maňák, T17 a T18
- čtvrtek 27. - 30.9. 49. Velká Stezka se zakončením v Kyjově
listopad - pátek 9. nebo 10.11. diskotéka nejen pro starší a pokročilé - Tonda Rosický a T1
prosinec - pondělí 17.12. - Koledování U Apolináře - Pavel stulík a T1
- středa 19.12 - Stříbrná harfa - Saša Havránková T3

říjen 2007
Motto: Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví posluchače o jejich činech, jejich velikosti,
a s tichou radostí vidí sebe připojena na konec té krásné řady. (Goethe)
Zprávy z rady:
 Schůze bude v pondělí 8. října v 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.
 Rada se koná v pondělí 15. října od 18:30 u Lenky
 Rada rozhodla, že na TAKových stránkách bude uveřejněna pouze nekomerční inzerce (prodej nepotřebných
věcí, typ na kulturní akci, hledání vlastního zaměstnání, apod.), vítány jsou typy na zajímavé kouty naší
zeměkoule. K inzerci Je také možné využít TAKové fórum.
Stalo se:
 29. Lesní hry "Kdož sú Boží bojovníci" s deštěm i sluncem byly dle ohlasů velmi povedené. Prosím účastníky
o zprávy a fotografie pro archiv.
29. lesní hry proběhly za krásného slunečního počasí tradičně v polovině září na utajeném místě - tábořišti
pod hradem Sion kousek od Kutné Hory. Téma odpovídalo místu - Husitské války. Boží bojovníci zápolili bez
ohlednu na věk a pohlaví jako lvi. Účast nebyla největší – necelá kopa válečníků. Dříve narození byli naprosto
výjimečně na TAKové akci v menšině. Vypadá to, že se snad někteří lesních her bojí, nebo slyšeli různé
a hrůzné nepodložené zkazky o nočních štvanicích. Ale pořadatelé jsou v posledních letech „rozumní“
a nechtějí si zničit účastníky zájezdu hned na začátku.
Lesní hry začínají tak, že se jede neznámo kam. Letos začaly obzvlášť dobře, už v Praze u vlaku se ztratil
jeden z hejtmanů. Zjistilo se to až při výstupu, kdy zbyl jeden opuštěný bágl, housle a družstvo. A protože husité
odevzdávali při příchodu do Tábora veškeré cennosti, neměl ten chudák ani mobil, aby zavolal svůj oddíl
na pomoc. Ale ani tak nepropadl panice a přes výpravčí v Praze a v Kutné Hoře podal zprávu velitelům. Při
řízku za něho družstvo zapálilo svíčku a zapělo namísto chorálu pochod padlých revolucionářů (v tom zmatku
si popletli dobu). O dobrou pověst zdatného vojevůdce nadobro přišel a ještě dostal trestné body. Přesto, anebo
právě proto, dovedl nakonec své družstvo až k vítěznému konci. Ještě při zpáteční cestě byl terčem šprýmařů,
kteří
ho nechali podvakrát vyvolat nádražním rozhlasem. I na chorály došlo. Večer při ohni soutěžily pěvecké
sbory o nejlepší píseň. Tentokrát ale nezvítězil tklivý popěvek Ktož sú boží bojovníci, ale jednomyslně veselá
píseň napsaná na melodii „My jsme žáci z 3.B“. Všechny oddíly nakonec zvládli naprosto nové discipliny jako
hod koštěpem, střelbu vlastnoručně vyrobeným prakem, lukem či doopravdickou kuší, šplh po provazovém
žebříku, stavění palisád i kupčení s příslušnicemi nepřítele. Podmínky byly tvrdé - a ke všemu ještě k obědu
byla bramboračka a hrachová kaše.
Prostě se to povedlo. Žezlo na příští 30. ročník převzala tentokrát bez přemlouvání trasa 26 a vyhlásila hned
i téma – 30. léta v Chicagu.
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Za pořadatele – trasu 17 a 18 (pouze já s oporou své rodiny) sepsala Lenka Borgesová
Vítězný chorál Viklefovců
My sluhové booží,
Známe svoje zbooží,
My je levně nedáme,
Svých děvek si vážíme.
V kuli často hvíízdá,
Když je dámská jíízda,
Přikázání nedbaje,
Odolati chyba je.
Je nám teplo na líce,
Na nohy i na ruce,
Pod námi plá hranice.
 49. VS - fotografie ze zakončení jsou na stránkách. Prosím o další fotky i krátké zprávy pro Poradník i web.
Na zakončení bylo až příliš teplo, přesto byla obě vystoupení mažoretek v čele s Karlem úžasná. Rytíři nasávali
obarvenou vodu jako kdyby v kanystru bylo Chatoneaux d'Pappe. Léta dřiny na ztrátě věnečků myši zúročily ve
vrhání těchto na flašky. V soutěži skvělých trasových výtvarných děl zvítězil pozdní sběr T3 nad kakaovými ňadry
T14. Malá kaňka patří občerstvení, jeden stánek uspokojil čekající až po devětačtyřiceti minutách. Ovšem dva
bufety ve zpátečním vlaku tuto kaňku zcela vyzmizíkovaly. Sláva našim devětačtyřicátníkům!!!
 Z TAKových stránek byl odstraněn nefunkční a dle mnohých i zbytečný seznam emailových adres. Adresy
členstva jsou v papírovém adresáři k dispozici u pana Řezáka. K případnému kontaktu můžete využít adresáře
šéfů Tras umístěném na TAKových www stránkách.
Informace:
 49. VS - ztráty a nálezy - Miloš Neuman má u sebe spací pytel, který zbyl na "báglovišti" v Kyjově. Vyskytoval
se poblíž míst určených pro trasy 13 a 14. Zájemce (který bude znát jeho barvu a značku
na obalu) nechť
se ohlásí.
- Alena Podráská nabízí zapomenutý zavírací černý nůž s pojistkou, který našla poblíž schůdků na podium
na betonu, tam, kde se rozdělovala trička.
- Petřík má u sebe peněženku s určitým peněžním obnosem, která se našla před zahájením zakončení. Kdo
ji postrádá, ozvěte se s popisem ztracené peněženky buď na e-mail petr.lebenhart@zupraha.cz nebo tel. 606 529
351.
 Od září 2007 je aktivovaná nová distribuční adresa - tak.praha@email.cz. Ostatní pravidla platí, tedy
do předmětu zadat: ***TAK a cokoli dalšího (bez diakritiky). Pokud budete pisateli odpovídat a v předmětu
ponecháte hvězdičky, bude váš dopis rozeslán opět všem. Agendu bude spravovat JaVor a IvŠi. Případné
změny e-mailových adres pište na výše uvedenou adresu.
 Jana Dočkalová-Jedličková plánuje uspořádání letního tábora v Keblanech pro matky s dětmi.
 ToRo připravuje k 50. VS výstavu historických fotografií, která bude mít vernisáž na listopadové diskotéce,
a kalendář pro rok 2008. V případě, že chcete přidat své fotky či se jinak zapojit do realizace, kontaktujte ToRo.
Viz příloha Poradníku 09/2007 Tři ToRo přání.
 K 50. Velké Stezce: PaSt prosí, aby jste přemýšleli kolik Stezek máte v nohách. Zasloužilí stezkaři by jich měli
mít minimálně dvacet pět. Jistě je potíž s pamětí pamětníků a proto prosím ty mladší, pomozte jim při
vzpomínání. Bude jistě zajímavé zjištění kolik lidí absolvovalo více jak 25 VS.
Dále chce T1 vydat k 50. VS formou multimediální brožurku (DVD či CD) a tak Past čeká na informace o historii
jednotlivých tras, případně vybrané písničky, fotografie spojené s trasou. Ke zpracování dokumentů je potřebný
čas!!! Pamětníci na trasách pomozte s tím.
Past vyhlašuje soutěž o logo 50. VS, konkurz na logo jubilejní Stezky je prodloužen do 31.10.2007. Došlo již
několik návrhů a další jsou slibovány. Proto neváhejte!!! K hledání zasloužilých Stezkařů.
 Ivan Fridrich navrhuje nechat vyrobit v Rýmařově pamětní placku (KČT) k 50. VS
 Zakončení cyklo sezóny 13-14.10. na Kozích horách, hlaste se K. Moravcovi
 Almanach PIŠTE! zvláště vy, kdož jste příspěvky slíbili, ale i ostatní...
 V sobotu 10.11. diskotéka nejen pro starší a pokročilé od 18:30 do 23:30 h v Menze koleje Na Lysině v Podolí pořádá ToRo + T1. Z programu uvádím: výstava fotografií dle návrhu ToRo (viz jeho 3 přání na webu TAKu),
promítání na strop archivních foto (PeS), Tombola z věnovaných předmětů, samozřejmě tanec a zpěv. Hudba
živá (Dolejš band) a i reprodukovaná. Rezervačenky po 100 Kč budou k dispozici jak na schůzi TAKu, tak i na
slezině Jedničky, případně na místě po předchozí dohodě (tel. sms nebo mailem u Ivy Stulíkové 281 971 167,
603 563 292, istulikova@seznam.cz).
 Šárka, Veronika, Saša, Šimon a další uspořádají v roce 2008 jubilejní 30. Pyntakovky. Kromě tradičních soutěží
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chtějí vzkřísit neckyádu, VCL a budou i další soutěže. Kvalifikovaný dozor se postará o zážitky a bezpečí dětí.
Ze společnosti:
 Chcete jet do Grónska? Ptejte se živého Mirka Podoláka.
 Místo konání Chodovská tvrz, 8.9.2007, Kateřina, roz. Hlavatá + Michal Režný, pan oddávající Petrof.
Inzerce:
 Petr Řezák prodává TAKový adresář 2007
 MISKOV u Sedlec-Prčice 11.-14.10 - Trasa 3 nabízí volná místa v penzionu s polopenzí (360CZK), hudebníci
obzvláště vítáni - jan.walter@czso.cz
 Ve dnech 23.-25.11.2007 pořádá naše osvědčená kamarádka Kati spolu s Turasem opět zájezd
do Maďarska. Kdo byl - zná. Ostatním vřele doporučuji. Pro TAK je rezervováno 10-15 míst. Kdo se dřív přihlásí a
zaplatí zálohu - jede. Podrobnosti a kontakt pro přihlášky na webu.
 Nový Zéland 7.1.-20.2.2008 - josef@hladek.eu 33+33 Kč
 7.3.-12.3. 2008 Alta Valtellina (Livigno 2x, Bormio a variantně Valdidentro nebo Santa Caterina), s cestovní
kanceláří Víkend, ubytování v 3-6ti lůžkových apartmánech, bez jídla s možností 10% slevy na jídlo v blízké
restauraci, možnost zapůjčení společenské místnosti za úplatu, cena 4100 Kč, permice 106 nebo 108 euro, více
informací a přihlášky pokud možno do konce října u Heleny Švachové, tel: 224182965 (8-16), mejl
h.svachova@seznam.cz.
 7. - 12.3.2008 - lyžování v Madonna di Campilio, podrobnosti na webu, zálohu do půlky listopadu Blance
Neumanové 723 892 763, neumanova@cao.cz, domů - večer 281 971 189, Miloš: 602 743 181,
mailto:neuman@egp.cz
 Obracím se na Vás s prosbičkou. O víkendu jsem u silnice našla na pytli čtyři drobečky, kterých se nejspíš chtěl
někdo zbavit. Asi vám je jasné, že jsem je tam nemohla nechat kňučet a ležet ladem. Podle veterináře jsou to
zdravé fenky staré mezi 5-7 týdny, zřejmě míšence Rotwajlera a Labradora, bude to nejspíš pes střední
velikosti. Pokud byste náhodou věděli o někom, kdo by měl zájem o fenky, Tak se mi klidně ozvěte, mám
je zatím doma, do útulku je mi zatím moc líto je dávat... Kontakt na nálezkyni: klara.novakova@plastkov.cz

Děkuji všem za příspěvky a přeji krásný podzim
JaVor
Kalendář akcí:
říjen
- Zakončení cyklo sezóny 13-14.10. v Kozích horách - Moravec & Borges
listopad - pátek 9. nebo 10.11. diskotéka nejen pro starší a pokročilé - Tonda Rosický a T1
prosinec - pondělí 17.12. - Koledování U Apolináře - Pavel stulík a T1
- středa 19.12 - Stříbrná harfa - Saša Havránková T3
2008:
květen - čtvrtek 8. - 11.5. 50. Velká Stezka se zakončením pod Tolštejnem
červen - 30. Pantakovky, Soběslav – mluvčí Šárka Fuchsová
září
- 30. Lesní hry někde někdy v září - 30. léta v Čikágu, pořádá Jirka Valda jr. + T26
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 (obě schránky mají 2 GB). Inzerci, jakož i
různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).
P.P.S. Poradník v nové podobě má jednoleté výročí.
*** TAKová schůze 2007-10-08 ***
** STALO SE
*
* LESNÍ HRY
Vyhrálo husitství, vydařily se. Finance: lehký propad.
* 49. STEZKA
Všechny trasy dorazily na Zakončení včas. Opět děkováno pořadatelům. Přihlášených vč. dohlášených bylo 764,
vlak z5 si zaplatilo 529 lidí. Finance dosud neuzavřeny, Ztráty&Nálezy: něco udáno, Miloš Neuman má stále
spacák...
** CHYSTANÉ AKCE
*
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** ZAKONČENÍ CYCLO - 13.-14.10. (tento víkend)
Podrobnosti pošle Karel Moravec přihlášeným mailem. Patrně i změnu hospody.
** DISKOTÉKA
PaS má lístky, chystá se tombola.
** STŘÍBRNÁ HARFA - 19.12.07
Zájemci pište Saše (alexandra.havrankova(at)seznam.cz
** 30. LPH - 20.-22.6.08
Rezervujte si termín na jubilejní Pantakovky, připravujte jalmary....
** SPANILKA - 8.-10.2.08
těší se vaši hejtmani...
** 50. Stezka
se zakončením v květnu na Tolštejně. Hlaste tabu noclehy.
*** RŮZNÉ
*
** KEBLANY - 5.-7.10.07
Srnci a jeleni začínají přebarvovat, jak si stačil všimnout Pepa Havránek na údržbové brigádě. Dík všem, kteří
přiložili ruce k dílu.
** FOTKY
ToRo pošle podrobný mail s dementi a vysvětlením. Snad jsem pochopil správně, že sbírá (chce si půjčit) papírové
i digi fotky pro
- výstavku (též putovní)
- multimediální DVD
- kalendář
Uzávěrku pro kalendář plánuje na 22.10.07
** ALMANACH
Pište, čtěte příspěvky, příp. glosujte.
... a to bylo skoro vše.
listopad 2007
Motto: Nikdy nepovažujte za šťastného toho, kdo je závislý na vnějších okolnostech. (Seneca)
Zprávy z rady:
 Schůze bude v pondělí 5. listopadu v 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.
 Rada vyzývá všechny neplatiče, aby vyrovnali svůj dluh a zaplatili příspěvky TAKu za letošní rok. Pokud tak
neučiní, v dalším Poradníku už budou uvedeni jménem.
 Novými (staronovými) členy TAKu se stali: Věra Brzáková, 602 481 281, vera@bvarrangement.cz, T2
a Bohumil Žán Ježek, bjezek@centrum.cz, 602 201 512, T11.
 Rada projednala vyúčtování Lesních her (ztráta 377 Kč) a předběžně i Stezky (vypadá to na zisk, bude
se něco vracet trasám).
Stalo se:
 Zakončení cyklosezóny v Kozích horách 13.-14.10. Bude nějaké foto či info?
Informace:
 V sobotu 10.11. diskotéka nejen pro starší a pokročilé od 18:30 do 23:30 h v Menze koleje Na Lysině
v Podolí - pořádá ToRo + T1. Bude výstava fotografií, tombola z věnovaných předmětů, samozřejmě tanec
a zpěv. Hudba živá (Dolejš band) a i reprodukovaná. Rezervačenky po 100 Kč budou k dispozici jak na schůzi
TAKu, tak i na slezině Jedničky, případně na místě po předchozí dohodě (tel. sms nebo mailem u Ivy Stulíkové
281 971 167, 603 563 292, istulikova@seznam.cz).
 TURAS zve na zajímavé programy do kostela Sv. Jana Křtitele Na Prádle a do divadla Na Prádle v Říční ulici
v Praze 1.
 Pozvánka na koncert Jitky Vrbové + LTW 12.12.2007 od Vládi Tomka. Je to výborná akustická muzika, folk,
blues a jazz, koncertují v Salmovské literární kavárně. Jitku Vrbovou myslím není třeba TAKovému publiku
představovat, na její koncerty se skupinou ERASTUS se od TAKu již dlouho chodí.
 Stříbrná harfa bude 19. prosince, zájemci pište Saše alexandra.havrankova@seznam.cz
 Spanilá jízda bude v termínu 8. - 10. 2. 2008 v Českém lese. Ubytování bude stezkového typu, tj.
se spacákem. Předpokládáme stejně jako vloni čtyři trasy, pro jednoduchost označené A, B, C a D. Přihlášky
budou přijímány na prosincové schůzi TAK výhradně spolu se zálohou 600 Kč, pozdější pouze v případě
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volného místa. Počet účastníků je omezen kapacitou zajištěných ubytování. Doporučujeme dát najevo svůj
zájem o účast v určitém houfci tak, že se budete hlásit příslušnému hejtmanovi.
Vaši hejtmani
P.S. Noclehy jsou zajištěny, přesun termínu neočekávejte.
 50. VS – tabu noclehy mají zajištěny Trasy 3, 4, 6, 8, 9 a 12.
 Týden pro rodiny s dětmi předškolního věku na táboře v Keblanech pořádáme s několika nadšenci, především
s Kačkou Beranovou. Přednostně bereme celé rodiny s dětmi ve věku 0-6 let. (Žádné odkladiště matek
na mateřské!) Drsná divočina si žádá celých žen a mužů. Zkušenosti s pobytem miminek v tomto ryze přírodním
prostředí bez elektřiny a spousty civilizačních vymožeností máme veskrze kladné, hodně záleží na počasí
(a rodičích :-)). Termín je v jednání (červen – srpen 2008).
Máte-li chuť zúčastnit se pilotního, nultého, a o to dobrodružnějšího, ročníku, neváhejte a ozvěte se! Počet
míst je omezen (počítáme s účastí max. 10 rodin). Předpokládá se aktivní účast – jaké si to uděláme, takové
to budeme mít. Pokud se neznáme, jistě se seznámíme, plánujeme pár společných výletů, či spíše vycházek.
A že je to za dlouho a nevíte, co bude zítra, natož za půl roku? To také dobře známe, nikdo po vás nechce
žádné zálohy (zatím :-)). Nejmladší předpokládaní účastníci se ještě dopékají v bříšku.
A babičky a dědečkové, máte-li neodolatelnou chuť přihlásit svoje děti s vnoučaty, zkuste, prosím, přibrzdit,
předejte jim kontakty, ať se rozhodnou sami. (Ostatně tábor pro babičky a dědečky s vnoučaty by také nebyl
k zahození!)
Těším se na přihlášky i zcela nezávazné dotazy! Jana Dočkalová (Jedličková) – (13, Ďáblíci), e-mail:
janaj@seznam.cz, m: 603 735 987, poněkud nestabilní pevná: 222 506 388 (prosím nevolejte po 19 h –
uspáváme :-))
 Almanach PIŠTE! Zvláště vy, kdož jste příspěvky slíbili, ale i ostatní...
Ze společnosti:
 Milí kamarádi, už jsem měl chuť na mlíčko a chtěl vidět úsměvy rodičů, Markétky a Vojty a prarodičů Tomáše
a Zdenky, tak jsem si trochu pospíšil (19.10.), ale zdá se, že je vše v pohodě. Pozdravuji, Václav Rozsíval 45
cm, 2,040 kg.
Inzerce:
 Změny hlásí Vláďa Weis - vladimir.weis@mvcr.cz, TZ 974 817 512
 Změny hlásí Mirek Dvořák - miroslav.dvorak@ssps.cz, TZ: 257 320 533, l. 29 (manuál.ústředna)
 Kamarádka Lenky Borgesové hledá práci či brigádu – viz přiložený životopis
Listopad bez rýmy 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 (obě schránky mají 2 GB). Inzerci, jakož
i různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).
Kalendář akcí:
listopad
sobota 10.11.
prosinec pondělí 17.12.
středa 19.12.
2008
únor
pátek 8.-10.2.
květen
čtvrtek 8.-11.5.
červen
červen - srpen
červen září

srpen

diskotéka nejen pro starší a pokročilé - Tonda Rosický a T1
Koledování U Apolináře - Pavel stulík a T1
Stříbrná harfa - Saša Havránková T3
31. Spanilá jízda v Českém lese – Tomáš Rozsíval T13
50. Velká Stezka se zakončení pod Tolštejnem – Pavel Stulík + T1
30. Letní PanTAKové hry v Soběslavi – Veronika T20, Šárka T13
Týden pro rodiny s dětmi předškolního věku v Keblanech – Jana
Dočkalová (Jedličková) T13
Letní tábory v Keblanech
30. Lesní hry – 30. léta v Chicagu – Jirka Vláda jr. + T26

Příloha: Kamarádka Lenky Borgesové hledá práci - životopis
Osobní údaje:
Jméno a příjmení:
Vendula Citová
Datum narození:
13.9.1985
Adresa:
Veronské náměstí 377, 109 00 Praha 15
Telefon:
+420 604 270 119
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E-mail
v.citova@centrum.cz
Vzdělání:
1992 - 2001
Základní škola Veronské náměstí v Praze 15
2001 – 2005
Obchodní akademie Svatoslavova v Praze 4
Zkoušky:
2005-05-27
Maturita
2004
Řidičský průkaz
Znalosti a dovednosti:
PC - Microsoft office, internet, jednoduché a podvojné
účetnictví, základy obchodního práva, psaní na stroji
Jazykové znalosti:
Angličtina
Úroveň pokročilý
Němčina
Úroveň mírně pokročilý
Italština
Úroveň mírně pokročilý
Záliby:
Sport, kultura, sebevzdělávání
Praha, říjen 2007
Vendula Citová

prosinec 2007
Motto: Jednou z největších vlastních chyb je věčné hledání chyb u druhých. (E. Hubbard)
Zprávy z rady:
 Schůze bude v pondělí 3. prosince v 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.
 Rada vyzývá neplatiče, aby vyrovnali svůj dluh a zaplatili příspěvky TAKu za letošní rok. Soňa Vašicová
s potěšením konstatuje, že letos jsou jen dva - Honza Pelich T1 a Jirka Navrátil T16.
 Rada vyhlašuje předběžný termín pro výroční shromáždění na 1. února 2008. Hlasovat se bude na schůzi.
 Rada rozhodla že z finančního přebytku 49. VS bude šéfům Tras na prosincové schůzi vyplácet nějaké drobné.
Stalo se:
 Diskotéka pro starší a pokročilé - sláva a znovu sláva těm kdo jste se účastnili. Diskotéka se opět konala
v menze kolejí ČVUT v Podolí a to 10.11.07. Zpočátku jsme měli nahnáno, že nás bude málo. Pár dní před
samotnou diskotékou bylo prodáno jen 45 lístků, což znamenalo, že nebudou peníze ani na zaplacení nájmu.
Ošklivé počasí asi vyhnalo tancechtivé z tepla domova a tak nás nakonec bylo v menze skoro 90. S přípravou
bylo hodně práce, zejména s výrobou paspart fotek (20 x 30 cm), s výběrem hudby a následně i se samotnou
tombolou. Věřím, že se nádherné fotky líbily a že menší nedostatky v tombole budou prominuty. Holt se musíme
stále učit. Hudební produkci zpestřoval živě Dolejš band a tak se tanečníci činili tak, až se někteří museli i
převlékat. Do převleků se též oblékli i zajíčci (co prodávali lístky do tomboly) a slušelo jim to. Některé fotografie
naleznete na webu TAKu http://takpraha.cz/foto/071110/index.htm . Podařilo se natočit i menší video a umístit
ho do úložiště Googlu. Najdete ho na následující adrese:
http://picasaweb.google.com/pastulik/Diskoteka_video_PaS
Informace:
 Na přání mnohých je 1. přílohou Poradníku text písně Valčík na rozloučenou, který se zpívával na Stezkách
a který mnohým malinko vyšuměl z hlavy nebo byl převálcován jinými mutacemi.
 Na přání některých je 2. přílohou návod, jak psát do distribučního seznamu.
 Na Stříbrnou harfu, která bude 19. prosince, máte poslední šanci se přihlásit Saše
mailto:alexandra.havrankova@seznam.cz?subject=Stříbrná harfa
 TURAS zve na prosincové akce do kostela Sv. Jana Křtitele Na Prádle a do divadla Na Prádle v Říční ulici
v Praze 1. Více je na webu.
 Přihlášky na Spanilku, která se koná 8.-10.2. v Českém lese, budou přijímány na prosincové schůzi TAK
výhradně spolu se zálohou 600 Kč, pozdější pouze v případě volného místa. Počet účastníků je omezen
kapacitou zajištěných ubytování.
 Pro 50. Velkou Stezku v r. 2008 připravují organizátoři (t.j.trasa 1, 2, 3 a 4) výrobu jubilejních triček (cena bude
zahrnuta v zápisném) a tak každý účastník bude muset (ve vlastním zájmu) do přihlášky nahlásit svou velikost
trička (kluci M, L, XL, XXL a děvčata S, M, L, XL) a ještě počet dosud absolvovaných Velkých Stezek. Termín
předání přihlášek bude proto dřívější (do 31.3.08). Je naší snahou předat nejen trička, ale i odznaky před
Stezkou !!!
Máme velmi málo podkladů do multimediálního DVD, t.j. oblíbené písničky, historické fotografie a něco
z historie jednotlivých tras (kdy vznikla a jak...). Prosím pamětníky o pár slov.... pomozte šéfům tras.
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Tabu noclehy v Jiřetíně (poslední nocleh) by měly být dodrženy (mimo pořadatele) do maximální vzdálenosti
3 km od místa zakončení. Za organizátory 50. VS Pavel Stulík.
 Takáci, Tomáš Sv. T1 si dovoluje upozornit na blížící se termín 5.12.2007, kdy je výstava Valdštejn a jeho
doba od15 do 20 hodin zdarma.
Další fakta:
Otevírací doba - Výstava bude otevřena od 15. listopadu 2007 do 17. února 2008, denně od 10.00 hodin
do 19.00 hodin. Každý čtvrtek bude otevřeno od 10.00 hodin do 21.00 hodin. Každou první středu v měsíci
bude od 15.00 hodin do 20.00 hodin bude vstup zdarma. 5.12.2007, 2.1.2008 a 6.2.2008.
Vstupné - Každou první středu v měsíci od 15.00 do 20.00 hodin vstup zdarma. Děti do šesti let mají vstup
zdarma. Plnocenné vstupné 140,-Kč. Důchodci, studenti 90,-Kč. Děti 6 až 15 let 60,-Kč. Rodinné vstupné
(1 až 3+2) 290,-Kč. http://valdstejn.org/cz/Hlavnístránka/tabid/36/Default.aspx
Doporučuje Petr Kříž - v Husovce, cca 20 m od hospody U tygra směrem k Městské knihovně, otevřeli Nové
informační turistické centrum pro Středočeský kraj. Je bohatě vybavené a vše zdarma. Jsou tam ilustrované
sešity, letáky, mapy, plány měst, rozhledny, komentované turistické a cyklistické trasy, materiály o historii,
kultuře, přírodě atd. Půvabná obsluha mi dokonce přinesla slušivou igelitku, by se mi můj vybraný svazek
na ulici nerozsypal... V centru je k dispozici i internet. Než to lidi rozeberou...
 Dachštajn 2008. Termín: sobota 5.7. až sobota 12.7. 2008. Cena: 7.000,- Kč (možná něco vrátím) zahrnuje
dopravu, stravu, bydlení v chaloupce jen pro nás cca 3 km od Šládmingu; 4 lůžkové pokoje, které se snažím
obsadit po třech. V ceně je dále letní pass = permice s volnými vstupy na lanovky, do bazénů, muzeí, MHD atd.
Letos jsme její hodnotu odhadli na 15 set korunek. Náplní je turistika po okolních kopcích. Trasy pro náročnější i
méně náročné. Počítám i s ferratami na Dachštajnu. Autobus nás denně doveze pod kopec a zase zpět. Jinak
možno i individuálně s využitím výše uvedeného letního passu. Vybírám zálohu 1 tis. Kč. Leoš Hořínek, T6
mobil 602 493 755, horinek.leo@seznam.cz
 Almanach PIŠTE! Zvláště vy, kdož jste příspěvky slíbili, ale i ostatní...
Ze společnosti:
 Milí kamarádi, já, už měsíční Václav Rozsíval, mám od rána 15.11. bratrance od strýce Martina a tety Oliny

Ondru Rozsívala 3960g, 53cm a jsou prý oba v pořádku.
 Už i do divočiny dorazila technika - drobek.zhb@centrum.cz
 26.11.2007 po krátké těžké nemoci navždy opustil Čtrnáctku dlouholetý stezkař Vašek Pauk.

Inzerce:
 Mladý manželský pár hledá pronájem bytu 2+kk nebo 2+1, bez nábytku v Praze či blízkém okolí (Neratovice).
Nastěhovali by se rádi do Nového roku. Kontakt Dana Švestková 777 30 60 79
 Helena Volfíková T13 nabízí k prodeji el. kytaru - FENDER SGUIRE STRATOCASTER - velmi zachovalý stav.
3.600,-Kč. V případě zájmu mailujte, nebo volejte na tel. 602 614 157, he.fi@wo.cz
Klidný Advent přeje JaVor
Kalendář akcí:
prosinec
pondělí 17.12. - Koledování U Apolináře - Pavel stulík a T1
středa 19.12 - Stříbrná harfa - Saša Havránková
2008:
pátek 8. - 10. února - Spanilá jízda v Českém lese
čtvrtek 8. - 11.5. 50. Velká Stezka se zakončením pod Tolštejnem (přihlášky do 31.3.2008)
červen 20, - 22. - jubilejní 30. Pantakovky v Soběslavi
červen - srpen (termín v jednaní) - Týden pro rodiny s dětmi předškolního věku na táboře v Keblanech - Jana
Dočkalová T13
30. Lesní hry někdy v září - 30. léta v Chicagu, pořádá Jirka Valda jr. + T26
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 (obě schránky mají 2 GB). Inzerci, jakož i
různá oznámení a pozvání, přijímám taky (uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky).
Příloha 1.
Valčík na rozloučenou
1. Končí ten čas, jenž byl plný nejhezčích nocí a dní,
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poslouchej, jak tichý valčík na rozloučenou nám zní.
2. Již musíme se rozloučit, končí čas krásných dní,
teskně a tiše valčík ten na rozloučenou nám zní.
3. Na shledanou si řekneme, když k loučení je čas,
na shledanou, mí přátelé, vždyť sejdeme se zas!
4. Proč s tím se máme rozloučit, co každý z nás měl rád,
proč s kým se máme rozejít bez víry na návrat.
5. To není žádné loučení, byť chvěl se nám i hlas,
jsme pevně v kruhu spojeni a sejdeme se zas!
Příloha 2.
Jak celoTAKově emailovat přes distribuční seznam
a) Pokud je odesilatel cizí (např. blabla@seznam.cz) a odešle mail adresovaný na shora uvedenou adresu
s předmětem/Subject, který obsahuje ***TAK, je tento mail přesměrován na distribuční seznam. Jednotliví adresáti
z distribučního seznamu obvykle dostanou mail, kde v poli Od/From je odesilatel (např. blabla@seznam.cz) a v poli
Komu/To je tak.praha@email.cz. Pokud příjemce na tento mail dá "Odpovědět všem", a neprovede nic
s Předmětem/Subject zprávy, je tato zpráva - má Předmět/Subject např. Re:***TAK - filtrem přeposlána opět na
distribuční seznam. Lépe je proto odpovědět pouze odesilateli.
Změna těch šesti znaků (např. smazání ***TAK nebo třeba vložení mezery za hvězdičky =** TAK) způsobí,
že "Odpověď všem" odejde odesilateli a adminům schránky tak.praha@email.cz. Při prostém odeslání zprávy jen
odesilateli se samozřejmě nic na distribuční list nepošle.
b) Pro úplnost ještě varianta, kdy cizí uživatel odešle zprávu někam (i sám sobě) a tak.praha@email.cz uvede v
poli Slepá/Bcc. V tomto případě se příjemce o adrese tak.praha@email.cz "nedozví" a nemůže na ni "omylem"
odpovědět. V poli Komu/To by však mělo být něco "rozumného" uvedeno, protože jinak může být taková zpráva
rozpoznána na straně příjemce jako spam a nedoručena.
A ještě jedna drobnost :
Pokud je na straně příjemce nastavena automatická "Všem" např. něco ve smyslu "Nejsem, ale budu..",
pak ji bohužel dostanou i adresáti Distribučního listu... Zvažte proto, zda je takovéto nastavení Automatické
odpovědi vhodné (tedy, zda neodpovídat jen odesilateli) a pokud to nejde a jste často pryč, přičemž službu
využíváte, případně, zda si nepohrát s filtrováním pošty ve vaší schránce nebo zda na distribučním listu neuvést
nějakou freemailovou schránku, kde automatická odpověď všem nebude zapínána.
Ivan
*** TAKová schůze 2007-12-03 ***
** STALO SE
* 49. STEZKA
Účtování vyšlo skvěle, zůstatek 92151,- rozdělen trasám dle přihlášených (rozdával Petřík nahoře), mažoretkám
a TAKové pokladně
* DISKOTÉKA
Nejdřív nebylo jisto, zda se sál zaplní, pak se vydařila velmi, byla tombola a výstava skvělých fotografií, pořadatelé
nabízí k zapůjčení pro vystavení na dalších TAKových akcích, ovšem i trasových.
* POSLEDNÍ SLANĚNÍ
Na Kokořínsku bylo 36 lidí
** CHYSTANÉ AKCE
* KOLEDOVÁNÍ U APOLINÁŘE 17.12. od 18:00
Nezapomeňte si vzít texty vánočních písní, zvoneček, svíčku, prskavku a teplé oblečení.
* STŘÍBRNÁ HARFA – 19.12.07 v 18:00 na konečné zastávce autobusů 144 a 177 „Poliklinika Mazurská”
(Bohnice)
* NORA - Bude, hlaste se Mirkovi Podolákovi.
* SPANILKA 8.-10.2. - Vybíralo se....
* SHNILKA 29.2.-2.3. - Vyprodáno, KaMo se mohou hlásit pouze náhradníci
* VELKÁ FATRA 5.-8.3. - Robo a Slavíček vybírají 2100,- Sk
* BÁL 4.4. - Návrhy – AlPo „Když hračky ožijí”, PaSt „TAK v lázních”, Igor „Módu ničím nezastavíš”. Jednoznačně
vyhrála Alena Podráská, podal@email.cz – přijímá kreativní lidi do přípravného týmu.
* 50. VELKÁ STEZKA - Přihlášky nutné odevzdat do konce března (31.3.2008) – trička, noclehy nutné nahlásit do
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konce února (29.2.2008) – plakáty
** RŮZNÉ
* ŠVESTKOVA RYBOVKA - V kostele U Salvátora 10.12. od 19:00
* TREKOVÉ PONOŽKY - Kdo chcete, hlaste Zdeně Rozsívalové do 9.12.
* JÁCHYMOV - 11.-13.-1.2008, hlaste se Jirkovi Radovi
* TURISTICKÁ ZNÁMKA - Nebude součástí 50. VS. Po dlouhé debatě proč vlastně (když TAKová placka bude, tak
si jí koupím, ale jinak
je mi ukradená - Podolák), schůze jejich realizaci shledala prospěšnou a schválila 29
hlasy (5 proti, 15 se zdrželo). Postará se Ivan Fridrich.
* KČT - Mirek Dvořák vybíral příspěvky
* VALČÍK NA ROZLOUČENOU - Bude k dispozici u na stránkách. Originál napsal Robbie Burns, český text
Jaroslav Borovec, ale ten náš je trošku jiný.
* ALMANACH - Pište, čtěte příspěvky, příp. glosujte.
** SMUTNÉ ZPRÁVY
* Dvanáctku na začátku prosince navždy opustil Míla Ludvík Spudich (TAK 169)
* 8.11. zemřel Pepa Větrák Macák (NOHYB)
A to by bylo skoro vše...
JaVor
Přílohy
únor
Zpřesněné Desatero představ o větší slávě a směřování TAKu
ToRo / 8. února 2007
Změna je život!
Uvažování o změnách může usedlejší nátury vyděsit, leč zbytečně. Proto hned v dalším bodu (viz. 2) upřesňuji, že
změny by měly být ‚dramatické’, ale rozhodně ne násilné. Změny, které mám na mysli by měly mít hlubší povahu a
v tuto chvíli směřují do dvou oblastí: Ta první je souvisí se snahou vymanit se ze stereotypů a tradic, které
neodpovídají současným zájmům a možnostem lidí. Druhá oblast pak rozšiřuje a posouvá pozornost – nejen na
samotné akce, ale také na klubový život a na prostředí, které pro akce aktivity bude něco jako pařeniště….
Základní otázkou je, zda potřebujeme změny a asi v ní nebudeme zajedno. Ovšem některé problémy a rozpaky
kolem tradičních akcí poukazují na jejich potřebu (nejvýraznější je zřejmě diskuse kolem PTH). Ostatně volání po
nových akcích – což jsou vlastně také změny – zaznívá i ze stávající rady. Takže to spíš bude otázka povahy a
rozsahu těch změn a otázka se posouvá na představy o smyslu klubu (viz. 3) v relaci ke skutečné situaci. Ve hře
jsou individuální očekávání a možnosti, časem vytvořené posice a vztahy a řada dalších záležitostí (viz. 4).
Zkušenosti z praxe pak ukazují, že pokud změny mají přinést výsledek, nemohou mít jen kosmetický charakter
(perestrojky). Měly by být ‚dramatické’, což ani tak neznamená ‚převratné’, ale spíš odvozované od samotné
podstaty (organizace – v tom případě TAKu a procesů / aktivit, kterými je naplňována).
Dál tedy moje představa, která se de facto odráží v uvedeném desateru a smysl klubu, které rozvádím dál. Pokud
se týče samotných akcí mám širší představy o změnách, které přesahují nové akce. Nejde ani o to rušit ty akce,
které se jeví být ‚problematické’ jen proto, že nejsou to co bývaly. Typicky jsou to PTH, které neustále přitáhnou
desítky lidí (spíše z mladších tras), ale nemohou obnovit tu úžasnou atmosféru ze zlaté éry. Nesdílím v tom úsilí
PaSe (a dalších) o jejich revitalizaci, což ale nutně neznamená je zrušit. Asi bych uvažoval o uspořádání třicátého
ročníku (v přiměřené podobě) jako derniéry. Podněcoval bych hojnou trasovou účast a adekvátního ducha… a ono
se ukáže. Pokud to oživení nepřinese (asi ne) pak bych opustil diskuse a pozornost,kterou tomu TAK věnuje.
Odkázal bych to na skupinu zájemců (ty mladší trasy), které se dohodnou a jistém termínu informují o situaci
(povaha, disciplíny, termín…) a pozvou všechny ostatní. To je asi osud dalších akcí, které jsou typické a tradiční,
snad primárně participací tras. Podobně je tomu i s jinými akcemi, které souvisí (povahou, organizací, financemi)
s relativně vysokou účastí, zajišťovanou právě účasti lidí z tras. Je asi třeba se smířit s tím, že takových akcí ubude
a hledal bych nové, které zaujmou… ale netlačil bych na pilu.
Jedinou výjimkou je zřejmě Stezka, i když některé změněné podmínky jsou obdivuhodně řešeny (vlak), je o čem
přemítat. Konkrétně mám na mysli tradiční zakončení a konkrétně. Dostalo stávající podobu před čtvrtou Stezkou a
usilovně jsme tehdy přemýšleli jak dát Stezce jednotící princip. A stalo se jím zážitky těch čtyřech dnů,
presentovaných jako „zásluhy“ pasovaných rytířů. Myšlenka stále živá, ale při počtu tras se nedá dobře
realizovat…
Namísto toho bychom měli připravovat a koordinovat solitérní akce (typicky Cesta na SZ, Potopení bitevní lodi
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Bismarc apod.). A pak je to celá řada akcí zaměřených na turistiku (případně něčím vyšperkovaných) jako jsou
Velikonoce, vodácké zájezdy… Pořádají je trasy a některé (13., 15. a další?) je otevírají dalším. Měli bychom se
dohadovat ne větší spolupráci, zvažovat jejich pořádání a sdružovat zájemce… Možná nic moc nového, ale nějak
je postrádám, nebo splývají s trasovými akcemi (spousta ne příliš a dostatečně předem presentovaných nabídek
na lyžování). A tak třeba postačí deklarace jejich pořádání, dohoda s organizátory a včasná presentace).
Jenomže to zatím mluvím jen o akcích typu ‚turistika’, ke kterým tradičně přibude pár ‚společenských’ (typicky bál,
trasové sleziny, na některých trasách i víc). Myslím, že podle zájmu jsou sto se vytvořit skupiny, tendující i k jiným
aktivitám. Jejich škále je nedohledná a jako příklad uvedu možnosti diskusí na určitá témata – už v létě (kolem
voleb) se mlhavě zárodky objevovali…
S tím jak úvahy o akcích plynule přecházejí k dalším bodům je opustím a věnuji se právě těm dalším bodům. Dříve
ale podotknu, že TAK nejsou jenom akce, ale také společenství lidí (víc k němu v bodě 3), které tvoří prostředí a ty
tři záležitosti od sebe nelze oddělit.
Netlačit na pilu!
V žádném případě by změny neměly být násilné, měli bychom se na nich dohadovat a nechávat prostor pro
aktivitu, spontaneitu a tvořivost lidí, tras a neformálních uskupení. To vždy byly a věřím že jsou či mohou být
obrovskou předností celého společenství a souvisí se směřováním klubu. To by nemělo sledovat „jedinou správnou
cestu“, vymyšlenou někde ‚mimo’ (majitelem, ideologem, radou…) a ani by to nemělo naději na úspěch. Přesto to
chce „vizionáře“ a myšlenky –z rady či z okolí – jejich diskusi a formování prostoru pro jejich realizaci.
Položme si další otázku, zda má rada klub směřovat o (jen) spravovat? Pokusím se vysvětlit rozdíl – pod pojmem
správa se rozumí zajištění základních aspektů fungování, tj. vybrání příspěvků, rozesílání poradníku, koordinaci
konání akcí… činnosti jsou ponechány samospádu. Naproti tomu směřování znamená řadu dalších činností, které
jsou často spojovány s řízením a to v té tradiční direktivní podobě, která směřuje k byrokracii a pořádku (řádu),
formalizaci (a velení). Obáváme se, že v něm budou prosazovány něčí představy a cíle, které budou omezovat
naše názory, zájmy a prostor pro jejich realizaci. Ale to je zjednodušující pohled, hluboce zakořeněný v široké
veřejnosti a do značné míry i v profesní praxi (managementu, businessu, státní a veřejné správě…). Nebudu tady
rozvádět jiná pojetí řízení (trochu to souvisí s mojí profesí) a místo toho uvedu myšlenku F.A. Hayeka, ze závěru
jeho proslovu při přebírání Nobelovy ceny. Snad jen drobné podotknutí, že Hayek (a jeho pojetí trhu) je založené
právě na spontaneitě a respektu k jednotlivým lidem (a že je – asi bez skutečného porozumění – zjednodušováno
právě naivními a často dogmatickými liberály v oblasti ekonomie):
Nemá-li člověk ve svém úsilí zdokonalovat společenský řád nadělat více škody než užitku, bude se muset naučit,
že na tomto poli, stejně jako na jiných, kde převládá podstatná složitost nějakého organizovaného druhu, nemůže
dosáhnout úplné znalosti, která by mu ovládnutí událostí umožnila. Bude tudíž muset těch znalostí, kterých může
dosáhnout, využít nikoliv ke tvarování výsledků tak, jak dílo svých rukou tvaruje řemeslník, nýbrž spíše ke kultivaci
růstu tak, že mu poskytuje náležité prostředí, jak to dělá pro své rostliny zahradník.
Ta metafora by možná chtěla vysvětlit třeba pojem znalost (výrazně jiné, než to co se bifluje ve škole), ale i bez
toho dost výstižně vyjadřuje to co mám na mysli tím ‚směřováním‘: Musím(e) uvažovat o tom co chceme
vypěstovat a pak tomu nechat volný prostor a vytvářet vhodné prostředí. Důležitá v tom je ta myšlenky omezené
individuální znalosti a z toho vyplývající potřeba diskuse a… Ta diskuse musí skončit a přejít o konkrétních
činností, které nakonec musí někdo navrhnout,formulovat… a také realizovat. A to je podle mne role rady.
Snad někdo ohrne nos nad použitou citací a mě se zalíbila především proto, výstižným přirovnáním vystihla moje
přesvědčení a zaštítila je navíc autoritou moudrého člověka. A podotknu, že tomu tak v TAKu bývalo a těm kdo
pamatují připomenu spoustu diskusí, poradní vandry, Velké rady a následná orientace činnosti, vymýšlené a
realizované akce a samovolně formované prostředí… Nechci říct, že tomu dnes není, ale přesto rozdíly pociťuji (a
vyslechl jsem i názory na správní roli rady).
A drobné podotknutí – i tenkrát ten proces vedl k použití pojmu „majitel TAKu“. V září, cestou z Totes Gebirge,
jsme jej probrali s Marianem Hořejším (autor) a já vzpomínal jak mě to z počátku zlobilo (dnes je to titul téměř
čestný) A vzpomněl jsem si na to opět předevčírem, když Ivan Fridrich vyprávěl jak radní chtěli poznat trasy
v ústrety návštěv jim znělo „inspekce z TAKu“. Nenechme se tím odradit, nebudeme jako dřív. Ale ona zlatá éra
vyrostla z takového prostředí, ze směrování a měli bychom se o to pokusit znovu, i když konkrétní výsledky budou
jiné.
Kdo jsme?
Otázka, kdo jsme je bláhová jen na první pohled. Ve skutečnosti se jedná o jakousi (sebe) reflexi toho, co nás
spojuje. Uvažovat o povaze a podstatě toho, co drží klub pohromadě víc než čtyřicet let a to (1) V podmínkách,
výrazně jiných než v době vzniku a rozkvětu a také (2) v souladu různých profesí, vzdělání… a dnes už také dvou
generací . Tady bychom měli hledat to, co nám dává radost a smysl dění a od toho odvozovat typy akcí a aktivit.
Možná to někdo nazve ‚zbytečnou vědou’, ale umíte smysl a specifika klubu pojmenovat (to zdaleka nejsou jen
„akce“)? Nemusím se ani beze zbytku shodnou na několika zřetelně formulovaných záležitostech, ale měli bychom
o tom uvažovat.
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Ta otázka padla v souvislosti s inovací jedničkových www stránek a snahou v preambuli uvést, kdo jsme. Dostal
jsem to na triko s představou, že to je otázka hodinky, pak konsultace, úprav a bude to. To se možná týká pár vět,
určených neznalé veřejnosti, něco jako že jsme postarší (mladší prominou) pašáci, co pořád ještě jezdí po horách
a mají rádi zpěvánky… Ale řeč přišla také na falešnou předpověď (Dana Posekané, novinářky z MF) z konce
šedesátých let: Vydržíte pár let - pět šest – a pak se rozpadnete jako ostatní. Je to skoro padesát let a na slezinách
potkávám lidi, kteří pravidelně jedou z dálek přesahujících sto kilometrů. Stojí jim za to (jen) ten zpěvánkový večer?
A co nás tedy spojuje. V jednoduchém vyjádření většina lidí odpoví stručně „bezva parta“, aloe v čem spočívá ta
bezva parta.? Věnoval(i) jsme tomu dost času mluvili spolu, požádal jsem o zamyšlení část lidí a mluvil s nimi mezi
čtyřma očima. Některé z těch odpovědí byli až nepříjemně niterné, objevovaly se připomínky k lidem, ke
vzájemným vztahům, respekt k lidem, kteří to táhnou a z (menší) části i rozpaky o formách vedení (většina roli lídrů
respektuje). A také se objevila řada nápadů a námětů, jak věci vylepšit, jak řešit konflikty, které neřešíme
především proto, že o nich nevíme nebo vědět nechceme.
Samovolně se také objevila také ta dualita TAKu – na jedné straně samotný klub, na druhé straně pantakové
společenství. Řada lidí, kteří už dlouho nejsou v klubu uvádí čísla svých členských odznaků – pro ně to členství
pořád něco znamená. A naopak řada lidí, kteří se samotným klubem neměli nic společného se k TAKu hlásí a
vlastně ani nerozlišuje… Takže co jsme? A nepochybně obojí a už jsem tu výhody takového uspořádání
presentoval dřív. Ale napadá mě, proč si tedy platíme příspěvky? Proč nemáme přednost na akcích, které
pořádáme (pořádá TAK)? A pořádá ji vlastně TAK, když nikdo z pořadatelů není v klubu? Kdo drží finance a zaplatí
ztrátu, když se to nepovede? Kdo nese odpovědnost (dokud se nic nestane (zdánlivě o nic nejde, ale ono už se
stalo)?. Řada otázek a neumím beze zbytku odpovědět a moje odpověď není rozhodující. Nicméně pokud se
budeme snažit na ně (a řadu dalších) odpovědět, ujasníme si řadu záležitostí, které nám umožní se lépe orientovat
a směřovat dění. Já vím, že to řada lidí považuje za zbytečné, za to vědu. Ale zúčastnit se té diskuse zúčastnit,
důležité je aby měli možnost. Jak ji využijí je na nich.
Mezi cíle, poslání či prostě to, o co mě (a myslím nejen mě) táhne, a co je významnou specifikou je právě to
společenství lidí, jeho atmosféra a soudržnost. Vylíčím to příběhem, který mám od Štěpána Reže (asi před
půldruha rokem): Líčil v něm nějaké obchodní jednání, kde se provalilo, že je z TAku a protistrana se rázem
chovala přátelsky (tykání) se vstřícností, která přesahuje tradiční business. A přítomný šéf protistrany konstatoval,
že už to zažil po několikáté: Jakmile zazní TAK chováte se jinak, jste jako zednářská lože lidí, a jde vám o lidi
z komunity… Tak jak tomu rozumím je to asi širší ta komunita se za totality poměrně snadno a jasně vymezila proti
tomu ‚zbytku’ světa. Dnes je to výrazně jinak a přesto mám, že i dnes stojí za to si ji pěstovat a vymezovat se proti
světu, který je typický takovými projevy jako jsou:
kulturou, která degradovala na (levnou) zábavu typu (Vyvolení apod.)
všudypřítomnou a většinou nesmyslnou reklamu,
zoufalá praktiky politické garnitury a ‚špínu’ odpovídajících praktik,
právní positivismus založený, výkladu litery zákona (slova) víc spravedlnost,
profit těch mazaných, kteří nedbají zásad společného žití a tak či onak oblafnou ostatní,
výhody vyplývající z plavby s hlavním proudem, přestože na něj nadávám…
Omlouvám se, pokud jsem se rozohnil a maluji černou barvou a ani nechci moralizovat, spíš mi jde o vyjádření
toho kontrastu mezi společenstvím a světem mimo něj. A s ohledem na uvedené (snad zbytečnou) poznámku, že
jsem vpravo orientovaným voličem s dodatkem, že jednoduché členění prává/levá je zoufale zjednodušující a
nejsem oním naivním liberálem (co nečetli a zaštiťují se Hayekem).
Právě to prostředí, kde lze mezi shodně smýšlejícími lidmi, kde nepsané principy platí víc než chytračení slov a
činů… Jistě to společenství a prostředí, které jej formuje a je jím formováno, není jediný důvod mého návratu ale
téměř jistě je důvodem nejvýznamnějším. A tu zjišťuji, že to není to co bývalo a řada lidí mi to cítí podobně. Není to
na stýskání a je jistě řada důvodů – třeba se někomu líbí Vyvolení a pokud je sami neprovozujeme to je jedno,
slyšel jsem (více či méně z blízka) o případech, kdy zmíněná důvěra byla nenaplněna (jistě to má reálné meze) či
dokonce zklamána a možná, že si toho sebou z venku neseme až příliš. To všechno je normální (a vyskytovalo se i
dřív) ale je otázkou, zda se s jeho narušováním chceme vyrovnat. Nemám na mysli sankce, které jsou až na konci
cesty (na jedničce „vyloučili“ oblíbeného člena trasy, který nechával v hospodě dluhy – a propos, kdo je členem
trasy?). Spíš jde před těmi věcmi nestrkat hlavu do písku a o věcech mluvit a to ne po straně, ale spíš tváří v tvář (i
takový problém na trase máme a na webovských stránkách lze najít další, více zjevné. A také mě překvapila
nedorozumění, možná i to (nevinné) chytračení a možná i nedůvěra, které to prostředí narušují. Především tu
důvěru ale získáme jen tím, že se budeme lépe znát a to je důvodem, proč bychom měli mít mnohem bohatší
interní život… Po těch letech v tom mám handicap, ale zdaleka e to netýká jenom mě. A navzdory tomu, co píšu
jsem v tom společenství rád, což ovšem neznamená, že v něm nemůžu být ještě raději.
Jací jsme (a kde jsme)?
Zároveň bychom si ale měli uvědomit, v čem se lišíme: Není to jen věk, ale také zdraví, otázka finančních
možností, konkrétních zájmů a názorů… Odtud by mohlo a mělo pramenit nejen vědomí a tolerance rozdílů, ale
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také odpovídající rozmanitost našich aktivit. Opravdové porozumění změněným podmínkám pak dává šanci si
uvědomit řadu věcí. Například proč se objevují problémy kolem tradičních akcí, které byly v době vzniku úspěšné a
zformovaly TAK a jeho činnost v určitých podmínkách. Naopak si lze uvědomit, jaké jsou dnes příležitosti, čeho
dnes můžeme využívat ( a adekvátně akce koncipovat či inovovat).
Už jsem nakousl to vnější prostředí, které se dramaticky nezměnilo a dávám souhlasím s těmi, že bez totality by
TAK možná nevznikl nebo nepřežil. Ale k tomu nemá cenu se vracet, spíš si uvědomme možnosti, které rozptylují
zájem. Nejsme sto porovnat exkluzivitu pár zájezdů na evropské hory, které jsme tak či onak pro TAK získali
s prakticky neomezenými možnostmi, které dnes máme - viz ta kvanta lyžování v Alpách, cesty za moře…
Ale objevují se nové rozdíly, které nás s průměrným soc. platem neodlišovali – totiž peníze. Při všech odletech za
oceán mi bylo líto, že nejedou někteří lidé. A při organizaci podzimní cesty do Rakouska jsem se potkal s prostým
konstatováním „na to nemám“. Podobně na tom je i zdraví, i když tam to je složitější a mnozí se svým bolístkám až
příliš rádi oddávají. Před deseti léty jsem zatím nekončící seriál akcí nazval „Druhý dech“ s tím, že vystihuje
překonání pohodlí na straně jedné a omezení dané fyzickými schopnostmi. Rozdělil nás na „lazary“ a „rafany“
s tím, že pojmu rafani se mladí budou usmívat (doufám, že ne vysmívat). Navíc je to relativní – já relativní rafan
jsem na Mnt. Whitney supěl, zatímco rafan Kánský vrcholové partie zdolal během. A na vrchol vyšla moje Helena,
přestože se zdravím léta lavíruje… A výstupu se nezúčastnil Dušan s dvojitým baypassem, i když v nižších
výškách byl rovnocenným partnerem a tůně kaňonu Left Fork proplaval jako první … Left Fork je klasifikován jako
canyoneering 3. stupně obtížnosti, kromě tůněk pár slanění, jednou i do malého vodopádu. Spontánně jsme se
shodli, že nám to stojí za to, nakonec si jeden dva lidé udělali vlastní program a výše si netroufl nikdo. Některým
lazarům jsme naložili pár věcí do svých batohů a spokojeni jsme byli všichni. Snad se to zdá samozřejmé a může
se zdát být zbytečné o tom psát.
Ale těch méně zřejmých rozdílů je mnohem víc a my bychom o nich měli uvažovat a reflektovat pestrost nabídky. A
přesvědčit ostatní, že být lazarem (v jakékoliv oblasti) není ostuda, že jsme sto si pomoct a mít radost, že to
zvládáme jako parta. I to je možná na (některých) trasách zohledňováno (??), ale pořád – zejména v TAKu je to ale
může být reflexe rozdílů významným počinem pro to, abychom rozšířili činnost, uspokojili i ty, kdo se v té tradiční
nenajdou a také se všichni poznali.
Situace si zdá (mi) zdá být zřejmá, ale přesto dvě poznámky. Ta první se týká skutečnosti, že diverzita akcí se
netýká jen (zdraví, peněz) a turisticky, ale i zájmů a typů aktivit (kultura, vzdělání, diskuse…). A ta druhý je
hozenou rukavicí a týká se rozdílů ve finančních možnostech. Proč si pomůžeme s těžkým batohem a nejsme sto
obdobně podpořit ty, komu chybí (do Rakouska třeba) tisícovka? Teď prosím neprovokuji upřímně se ptám, protože
jsem o praktickém řešení uvažoval (a do nějaké míry jsem našel i ohlasy), ale řešení neznám. Nezávisle na tomto
pamfletu, budoucnosti TAKu a výsledku voleb prosím každého, kdo má nápady či dokonce zkušenosti, aby mi dal
vědět.
Rozvoj aktivity & klubu.
Ve své podstatě má TAK má dvě podoby: (1) V užším slova smyslu ty, kdo zaplatí příspěvky (a více či méně
pravidelně) chodí na schůze… a (2) Pantakové společenství několika stovek (možná několika tisíc) lidí, vázaných
na trasy. Dnes je zřejmě bohatší život na mnoha trasách než v klubu samotném a nic proti tomu. Dokonce je to
pochopitelné a přínosné - právě existence společenství ‚sdruženého kolem klubu’ je naší významnou předností.
Nicméně samotný (užší) klub v tom prostředí hraje významnou roli a jeho soudržnost a interní aktivity nepochybně
(1) více uspokojí některé z nás a (2) prospějí i celkovému (pantakovému) dění.
Snad je patrné, že se pokouším rozlišit jako klub tu užší a více formální skupinu toho, co je společně s pantakovým
společenstvím chápáno jako TAK. A pokud to není patrné z předchozího, pak v kontextu dalších bodů je snad
zřejmé proč považuji jeho aktivizaci za významnou. Asi to znamená změnit postupně povahu schůzí tak, aby mimo
projednávání konkrétních záležitostí (kdy, co, kdo...) půjde o obecné principy a konceptuální záležitosti, kde se
objeví víc humoru... Možná to není na schůzi a prostor posluchárny, ale na ta sezení v hospodě, která se
neuzavřou u jednotlivých stolů (to není výzva skupinám, ale reflexe přirozených podmínek, které k tomu vedou).
Za úvahu stojí výroční vandr či alespoň vandr poradní a řada dalších aktivit. S vědomím problémů jsem uvažoval
jsem i o TAKových slezinách, male ty bjsou reálné spíš v jakési spolupráci se (střídajícími se trasami ??? – viz
návaznost dalšího bodu). A do toho přišel nádherný nápad Jany Vorlové, který si mě plně získal a se svolením jej
přetiskuji:
... a ten sen - TAKová hospoda - tedy i pro veřejnost, jinak by se neuživila, ale s tím, že by v kteroukoli hodinu bylo
jisto, že si sedneš a potkáš nějakého kamaráda a s místností TAKově vyzdobenou pro trasovní sleziny (takže
hudba každý den) ....
Na první pohled to vypadá nereálně, ale proč? A zabili bychom tím víc much jedou ranou včetně problémů, že na
Jižním Městě se vedoucím tras na velkou radu moc nechtělo (podle Ivana). Ale zvýšit kredit a atraktivitu klubu lze i
jinými formami, už dříve (snad) aplikovanými rozdíly různých poplatků, přes prioritu účasti členů na akcích
s omezenou kapacitou. Primárně ale sdílením společných zážitků z akcí a práce, se sdílením příběhů (viz.
informace – bod 10), možná jakousi vhodnou formou rituálů a podporovaných tradic (má TAK vlajku? (veřejným ?)
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předáváním odznaků ... Nepůjde to snadno, ale začít se dá a stojí to za to.
Koordinace společenství.
Zatímco předcházející úvaha směřuje k samotnému klubu, pak v tom bodě jde o trasy a celé to společenství. Trasy
se od sebe značně odlišují jak objemem tak povahou aktivit, ale také formou organizace, způsoby vedení či
spoluprací s klubem a s ostatními. Pokud si zmapujeme skutečný stav může to být nejen užitečné a inspirativní, ale
umožní to víc a lépe provázat činnost klubu a společenství. Nemá smysl věci vyžadovat, spíš jde o to podpořit a
koordinovat ty trasy, které budou mít zájem (a nezatracovat ty, které si podrží své ‚splendid isolation’).
Zmíněná dualita vede ovšem k úvahám o vzájemném vztahu klubu a tras na straně jedné, respektive vztahů lidí,
které (nutně) nemusí mít trasu jako organizační mezičlánek. Tím nechci v žádném případě trasu jako svébytnou a
autonomní komunitu přehlížet, ani v nejmenším. A přesto to význam pro případnou komunikaci...
Trasa je v některých ohledech jiná než klub, především formou uspořádání. Na rozdíl od TAKu není organizací
formální v tom smyslu, že má svoje stanovy (a registraci na MV), ale také radu jako volený orgán a jasně
vymezené členství (vázané primárně na zaplacení příspěvků). Volba je aktem, ze kterého povstává statut těch
několika lidí s volně a přece jen zjevně vymezenými právy a odpovědností.
Na většině tras tomu tak není a je otázkou kdo do trasy patří (je členem) kdo ne a ani statut vedoucího není
formálně vymezen. Výjimku zřejmě tvoří třináctka, možná i někdo jiný, ale to nevím a nevím ani o tom, že by někde
byly vymezeny základní principy fungování a vzájemného soužití... Přesto trasa vyvíjí činnost, organizuje, vybírá
peníze, nese odpovědnost a to nejen za ty peníze. Ta spadá jednak na organizátory jednotlivých akcí a celkově
pak na vedoucího, případně na pár lidí, kteří s ním tak či onak spolupracují. Jak se člověk stává vedoucím trasy je
otázka a obvykle je to proces, ve kterém se prolíná neformální autorita člověka a ochota (čas) tu funkci vykonávat.
Většinou je na to sám, co se organizace akcí týče se lidi sejdou, co se týče věcí obecných to bývá horší a spíše
bývá sám, možná podporován pár jedinci... (podotýkám, že se opírám o zkušenosti a znalosti, které mám a
opětovně rád uvítám jiné zkušenosti). A tak se vedoucí ocitá v dost nevděčné roli - nosí kůži na trh, je přirozeným
arbitrem norem, třecí plochou mezi vnějším světem a trasou (lidmi na trase...). Běžně se to zvládat a nachází
oporu, horší je to ve chvíli, kdy dochází ke konfliktům. Ty skutečnosti se týkají nejen vedoucích tras, ale všech
úrovní lídrů, lidi, kteří něco dělají pro ostatní a já se jí věnuji v dalším bodě.
Vedoucí trasy ale má posici výjimečnou ve dvou ohledech – první souvisí s už zmíněným řízením záležitostí mimo
konkrétní akce a druhá ve zprostředkování vztahu k TAKu. Není v tom sice sám, na trase jsou obvykle i další
členové klubu, ale role vedoucích tras je jedinečná. Odvážím se tvrdit, že vztah trasy a TAKu je rozhodující měrou
právě na nich. Na tom jak informují a to nejen předáváním faktů, ale způsobem jakým to dělají a vlastním zaujetím,
tím jak vnímají TAK oni sami. Myslím, že dnes je tato skutečnost a s ní spojené členství v klubu významnější než
původní (a dodnes nezanedbatelná) formální odpovědnost. Dotýkám se tak problému, který není zřetelně ošetřen a
stojí za hlubší úvahu. Nemám při tom na mysli konkrétní situaci (tuším, že to byla dvanáctka ?) jako obecně platné
poměry. A souvisí i se způsobem komunikace (internet ?), který by alespoň z části překonal úzké hrdlo, kterým
v komunikaci sehrává vedoucí. Možná si v tento okamžik nerozume, tak jasně a zřetelně: Není to obcházení
vedoucích tras, ale pojistka proti subjektivnímu chápání věcí, které je sice přirozené a přesto by nemělo být brzdou
jiného vidění a omezením aktivit. Prostě jen dobrá presentace informací, která se neomezí svou povahou na fakta
a nebo na klub, ale bude respektovat celé to společenství. A dál budu šéfy už jen podporovat (viz. 7).
Důvod, proč se o tom rozepisuji souvisí se situací s aktivitou tras a trasových lidí, která se dnes posunuje mimo
klub. Pojem pantakové společenství znamená něco jako ‚všetakové’ a implicitně vymezuje centrální roli klubu.
Něco ve smyslu organizátora, garanta a nebo koordinátora dění na straně jedné a onoho ducha společenství na
straně druhé. Je to otázka, kterou jsem nakousl již v souvislosti s reflexí změněných podmínek a konání nových
(typů) akcí společně s trasami. Vyplývá mi z toho naléhavá potřeba zahájit diskusi s trasami a v té hrají roli obě
strany, na trasách pak především jejich vedoucí. Na ně bych apeloval – jsou přece členové klubu – a snažil se
přesvědčit a zainteresovat. Neměli bychom se nechat odradit (možná) počátečním nezájmem a těmi vtípky i
‚inspekci’, které jsou přece sranda, ale ten osten v nich je pěkně nepříjemný (a radní o tom asi vědí své). A začal
bych těmi trasami, které jsou k diskusi a spolupráci otevřeny a s těmi lidmi, kteří komunikují napříč společenstvím
(a díky půltým Stezkám,Spanilce... je jich hodně). Předem se na přínosu musíme shodnout a pak načrtnout reálné
aktivity, zvážit výhody (především finanční a organizační) a s tím přijít před trasy.
Nejsou lidi…
Obecně platí, že pro činnost každé podobné skupiny je rozhodujících asi 20% aktivních a iniciativních lidí (a
v TAKu tomu není moc jinak). Nemluví se o tom proč to tak je a zda a nebo nakolik těch dvacet vytěsní prostor pro
aktivitu těch ostatních (což je mizérie). Možná tady je prostor pro větší angažovanost lidí a také podpoře inovací, o
kterých jde řeč. Myslím, že bychom měli prostor pro iniciativu jednotlivých lidí nejen důsledně střežit, ale také
vědomě vytvářet – obracet se na lidi, dávat dohromady ty méně smělé či zkušené s mazáky… Každopádně
bychom si měli považovat všech, kdo jsou aktivní, kdo pro ostatní něco dělají, měli bychom podněcovat iniciativu
jednoho každého. Dobrým počinem pro oživení může být oslovení známých ‚firem’ ať už z minulosti nebo z tras a
jejich zainteresování na TAKovém dění. Zdá se mi v té souvislosti, že nedoceněná je obrovská role vedoucích tras,
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jejich respekt, koordinace a také uznání a podpora.
Lehce načrtnutý problém na jedničce má jádro v odpovědnosti (šéfa) za objednané večeře a problému, že řada lidí
večeřela cestou někde jinde. Pivko dvě, či frťan navíc pak gradovaly problém do osobních rozměrů, které mi
všichni líčili (nebyl jsem u toho) jako zcela nebývalou událost. Veřejně se o tom nemluví, čas od času se při nějaké
příležitosti někdo zmíní v menší partě a interpretace se od sebe liší, podle toho, kdo kde večeřel. Přesto je to
třináctou komnatou, která mě uvádí do rozpaků – obě strany mám velmi rád a strávil jsem s nimi spoustu krásných
chvil na horách na horách (a doufám ještě strávím)... Ale s jednou ze stran si od fatranské Stezky jen dopisuji.
Nebyl jsem a znám obě interpretace i fakta, kterou jsou presentována či akcentována podle té večeře, stejně jako
otázka informovanosti, které s problémem souvisí. A přesto se stavím za šéfa (a organizátora obecně). Dobře
znám a umím zhodnotit čas, práci a emoce, které vkládá do přípravy, aby někdo, kdo nenese odpovědnost ani kůži
na trh pak způsobil problémy pro přesahující toho, kdo tu odpovědnost má. A to není vše – pár piv či frťanů navíc,
ten známý démon uvolnil emoce a - padala slova, která nelze vzít zpět (snad jenom spláchnout nějakým společně
vypitým pivem či frťanem – ale pozor na démona).
Vzpomněl jsem si na to, když jsem nedávno nahlédl do šestnáctkové Drbárny. Moc těm událostem nerozumím
(ostatně kus je vymazán) a nechci ani nemohu být arbitrem a v tuto chvíli mi nejde o záležitost samotnou, jako o
dvě obecné otázky. První je zda se týká TAKu situace, kdy vedení (nejen vedoucí trasy) hájí onoho ducha
společenství a případně na to má klub v určité chvíli reagovat. Druhá otevírá problém nakolik má je to záležitost
společenství a tedy i presentace názoru někoho jiného (což se stalo). V obou případech si myslím, že ano a
v prvním, že je to dost významná záležitost: Myslím, že členové TAKu jsou něčím jako zastupiteli či představiteli
TAKu na trase, a že je - v intencích uvedených o pár řádek výše – měli vzít. Nebo lépe vyjádřit názor, že jejich role
hájit ducha onoho pantakového společenství je společným zájmem a patří k věci. Navíc je to záležitost, která je
právě na tom pomezí klub/trasy, tedy v místech, které dnes mají ještě větší význam, než tomu bylo dřív. Je to jistě
záležitost k diskusi, ale otevírá širší problém.
Ten se týká lidí, kteří jsou ochotni a schopni dělat něco pro ostatní, kteří na sebe berou odpovědnost nejrůznějšího
druhu a nosí kůži na trh. je vázán nejen na různě projevená ocenění té práce, ale právě zda se jich zastaneme
v podobných případech a nakonec i toho, jak omezíme rizika, která se na jejich činnost vážou. Má to řadu aspektů,
ale uvedu jen dva: První se týká odchodu lidí z klubu, které následovaly po obdobných konfliktech a přešli jsme je
mlčením. (Podotknu je, že to není můj případ a spíš mě odvedla preference zájmů.). v souvislosti navozených úvah
mi to dnes připadá nefér a nepochybně je to škoda pro klub i společenství. Druhá se týká rizika pořádání akcí,
mám teď na mysli zejména rizika finančního. Myslím, že bychom měli těm lidem, kteří přednesou reálné rozpočty,
bychom jakousi garanci dávat měli a podpořit tak nové aktivity.
A nakonec jeden postřeh z jedničky, se kterým souhlasím, leč... Dostal se ke mě názor, že ti ochotní lidé dělají
akce především pro svoje uspokojení. Alespoň za sebe říkám, že to (z jaké části) je pravda, a že je to otázka
emocí, které je velmi snadné negovat nejen nastíněnými konflikty, ale třeba „vtipnou poznámkou“. A měli bychom
dobře rozumět kritice, která nesměřuje k těm lidem, ale k věcem samotným s cílem o nich přemýšlet a napříště se
jich vyvarovat. Ale to je opětovně otázka toho prostředí, diskuse a důvěry.
Myslím. že bychom měli vytvářet prostor a podmínky pro všechny a myslím, že je jich víc, než kolik je jich na první
pohled vidět. Patří k tomu snaha jak k užší spolupráci a nebo dokonce ke členství v klubu přitáhnout ty, kdo v něm
kdysi byli, či z nějakých důvodů stojí mimo (a třeba pořádají výborné akce – viz letošní Spanilka). nevím úplně
(krom přímého oslovení) jak na to a napadá mě právě aktivita ta aktivita a klima v klubu, které jsem zmiňoval výše.
Měli bychom se na lidi obracet se žádostí o spolupráci, o drobné příspěvky... tak tomu bylo a funguje to i dnes. Na
jedničce to zabralo a teď mě v tom utvrdil Ivan, když vyjádřil příjemné překvapení nad faktem, že se mu ozvali
téměř všichni, koho požádal o příspěvek pro Almanach.
Rozmanitost a autonomie (nikoliv „dvojdomek“).
Významnou a možná ne dost doceněnou roli v klubu sehrálo působení relativně autonomní skupiny s preferencí
vyhraněných zájmů (horolezci, lidi kolem táborů). Dnes možná není situace tak vyhraněná a zřejmá, ale přesto mi
připadá, že bychom měli o situaci uvažovat a případně přijít s iniciativou (jako před lety). V té souvislosti mi jako
typická připadá odlišnost mladých tras (No ≥ 20 (?)) se zájmy a schopnostmi, které je specifikují od nás starších.
Je otázka o jakou formu autonomie by mělo jít (od užší spolupráce, přes nějakou formu samosprávy až po větší se
otevření novým lidem – jak tomu v TAKu jeho rozkvětu bylo). To co je rozhodující je ovšem přesvědčení
zainteresovaných lidí (a nebo tras) o smysluplnosti takového konání/uspořádání, ochota do toho jít a také přijetí
(formální autonomie) ze strany klubu.
Připadá mi, že tady není nic moc co dodat, snad jen dvě poznámky: Na základě úvah o aktuální situaci a
adekvátní potřebě aktivit jsem iniciovali založení některých zájmových a relativně autonomních skupin. Snad jsem
dokonce byl chvíli předsedou horoodílu (??), ale to není důležité, významnější je, že jsme přesvědčovali, snad i
jemně tlačili na pilu. V souvislosti s dětmi a později s tábor (?) na to občas vzpomínával Štěpán. Ale ukázalo se to
být smysluplné, samo to získalo to spontánní ohlas a ujala se toho svébytná skupina společně orientovaných lidí.
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Nikdo do toho těm lidem moc nekecal a oni to dělali a dělají dobře a dodnes oddíly přednášejí zpráva o činnosti.
Myslím, že to je pořád aktuální a jak věci vidím pak svébytnou skupinu představují právě mladí. Je vynikající, že
v TAKu nacházejí zastřešení a společná zájem, ale zákonitě se odlišují – fyzickými disposicemi, tak oblíbenou
muzikou (?) vizí světa a pod. Situace je trochu jiná tím, že mají formované (tři ?) samostatné a trochu specifické
zájmy. Mají ks obě blíž, ale nevím, zda vzájemná spolupráce má nějakou formu a tak trochu bych ji podněcoval.
Třeba tak, že jim svěříme ty ‚podernierové’ pantakovky, jak jsem zmiňoval úvodem. TAK by se o ně ve stávající
podobě neměl starat a oni –pokud je budou zajišťovat budou muset kooperovat, někdo se té kooperace ujme...
Nás starší pozvou, možná i k diskusi alternativních disciplin... Zda-li se formují v podobě a organizační podobě
s autonomní nějak podobnou stávajícím oddílům je otázkou. Ale právě přes ty výhody individuálního (trasového)
života v jednotě společenství příbuzných zájmů a přece jen podobných podmínek je šancí ne nepodobnou TAKu
samotnému. také bych je podněcoval ke spolupráci s podobnými partami, či větší otevřenosti směrem k veřejnosti.
Právě v tom je šance na přežití a rozvoj nejen jich samých, ale v nich i TAKu. Možná je někomu jedno, mě ale ne.
A nepochybuji o tom, že tu autonomii, které se jim dnes případně dostane, vrátí ve chvíli, kdy se situace ocitne
v opačném gardu. Jenomže by neměli mít pocit, že tlačíme na pilu a je jen na nich, zda tu příležitost využijí a na
nás, zda a jak ji akceptujeme.
Jiná zájmově vyhraněná uskupení jsou sice v podobné situaci, ale já zatím žádná natolik vyhraněná nevidím.
Rovnost před…
Dříve vzpomínaná spontaneita se vzpírá formálnímu uspořádání a řízení, alespoň v těch byrokratických podobách,
které známe z našich veřejných poměrů. Nicméně bychom neměli propadnout naivně liberálním ideálům typu „žít a
nechat žít“. Společná činnost vyžaduje sdílení jistých principů (nikoliv pravidel!). Ty by měly dávat všem stejné
zřetelně formulované příležitosti. Před těmi „bychom měli být rovni“ ve smyslu „rovnosti před zákonem“ (prosím
ignorujte českou skutečnost). Budou-li jasně formulovány a dobrovolně / skutečně ctěny, postačí jich jen málo.
Už jsem se zmiňoval o jedničkové diskusi (nevnucuji jedničku, jen s ní mám spojenou jen mám konkrétní
zkušenost, ostatně několikrát jsem už žebronil o rady zkušenosti odjinud) týkající se deklarace, ústavy či kodexu.
Ty názvy jsou trochu velkohubé a podobně jako termín ‚lazaři’ balancují na vystihují podstatu a ji nějak odlehčují
(podobně jako současná termín ‚majitel’). Každý z nich má trochu jiný význam a mě je nejméně blízký pojem
kodexu, který tak či onak vymezuje chování. Bližší jsou mi deklarace jako vyjádření společné myšlenky, smyslu a
odhodlání (viz výše) a ústava
jako soubor těch nezákladnějších principů. Máme sice stanovy, ale ty vymezují formální zásady (nutné mj. pro
registraci) a nepostihují řadu neméně významných a stanovami nepostižených aspektů dění. Mám na mysli
vymezení toho co je a co není důležité včetně některých postupů (sem patří třeba rozhodování o klíčové akci
kterou je Stezka) a mají víc spontánní charakter. Trochu mi to připomíná rozdíl mezi právně zakotvenými principy a
explicitním ) zjevným, zřejmým – vyjádřením principů etických. ten rozdíl není úplně přesný, ale nejsem sto to v tuto
chvíli výstižně popsat. Možná postačí o tom hovořit a zaštítit to humorem a nadsázkou, ale brát to za své. Ale
přesto by měly být dostatečně a všem známé...
Skutečnost, že neznám stanovy, které byly nedávno zmiňovány je jistě mou chybou, ale ptám se, kdo je (mimo
radu zná) a jak se k nim dostane. To je záležitost toho, co mám v té souvislosti na mysli – musí být všem a kdykoliv
přístupné (web?) a dostatečně dopředu známé. To vytváří ten prostor pro skutečnou svobodu, která není
zaměňovaná za nejasnou demokracii ve smyslu rovnosti. Podle světonázoru se tomu říká ‚rovnost pře Bohem‘, či
‚rovnost před zákonem’, Takové principy by měly být dobrovolně, ale důsledně respektovanou autoritou, ke které
se všichni vztahujeme (na rozdíl od rady a majitele a kohokoliv jiného). Jimi bychom měli poměřovat dění a také
skutečné jednání, které rozptyluje pochybnosti a podpůrné vzájemnou důvěru. Nebude jednoduché je formulovat,
shodnout se na nich a pak dosáhnout jejich přirozeného respektu. Ale myslím, že samotná diskuse o problémech
bude krokem kupředu a ne zanedbatelným.
Bez spojení není… (velení).
Známý slogan poukazuje na problém vzájemné komunikace: Velení jako předávání příkazů je samozřejmě v TAKu
absurdní. Z hlediska prostého předávání zpráv (vč. těch příkazů) postačí vhodná technologie, ale nezaručí, že si
budeme opravdu rozumět. V klubu jsou na velmi dobré úrovni flexibilní prostředky pro komunikaci faktů (mail-list,
www stránky), ale… Některé záležitosti nepatří na skupinový mail (dostane každý) a lépe jim vyhoví složka na www
stránkách (otevíraných jen zájemci)… A co s těmi, kdo mají z jakýchkoliv důvodů omezený přístup k počítači? Našli
bychom podobných otázek víc a tak jen jedna poznámka – jak funguje přenos informací z klubu na trasy (opětovně
se objevuje role vedoucích tras a členů klubu) Pro formování už zmíněného prostředí potřebujeme víc než jen
přenos zpráv, ale také diskusi, příběhy (pamatujete na Lauru?). A nejen technologii, ale společná setkávání (pár
po-schůzových sezení v hospodě na kolejích bylo velmi příjemných a podnětných).
Na konci desatera a pozdě večer už toho mám dost a navíc se mi zdá, že k tomu to bodu je podstatné řečeno výše
a ostatní už bylo zmíněno v kontextu jiných bodů. Přesto alespoň trochu a zdůrazním opětovně nutnost víc hovořit,
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než psát maily... a prostá konstatování doplnit úvahami a příběhy. A přidám pár konkrétních námětů.
První se týká rad a zkušeností, které jsme různě získali a někdy i zaplatili praktickými zkušenostmi a můžeme je
sdílet. Já jsem takovou rubriku nazval expert a podle ochotných spolupracovníků by to mohlo být nejen o těch
zkušenostech, ale i o horách o dostupných podkladech pro přípravu cest... Na Spanilce jsme povídali s Mirkem
Podolákem (chystí se do Grónska) a jeho zaujaly postřehy o vařičích, zož je za oceánem něco jiného než na
starém kontinentě. Ve hře co člověku pustí do letadla, zda volit plyn či bezin, a jaké jsou k mání bomby.... A o
přínos tématu zhodnotili i přísedící u stolu (přestože se nechystají do Grónska). Zatímco vařič je jen příklad, rubrika
je námětem, kterých může být víc.
Druhá souvisí s vydáváním jakési ‚ročenky’ - shrnutí toho podstatného co se událo, co se objevilo na stránkách...
Možná doplněné o další záležitosti jako jsou názory na akce (a dění vůbec), podněty do budoucna a možná něco
z historie a pokud trasy budou souhlasit i zajímavosti z jejich stránek. Na rozdíl od almanachu by to nemuselo dát
tolik práce (většina podkladů by byla stejně k disposici). V elektronické verzi by se DVD daly dát i nějaké fotky,
doplnit to o uvažované aktivity a plán činnosti a je to poměrně levný, příjemný a užitečný dáreček na výročku.
Ale ta elektronická forma je už nastíněným problémem dostupnosti počítače a připojení internetu, kompatibility
software a také reálných dovedností lidí. Měli bychom to zmapovat a reflektovat na stav – některý software se dá
stáhnout, lze doporučit vhodné připojení, možná udělat pro zájemce kurz... ap.
A opak bychom se měli zajímat o ty co jsou mimo, to není jednoduché a zahrnuje celou plejádu možností a
činností. od iniciování jakési sítě, pokračující přes telefony tam, kde končí internet (jistě to existuje, spíš by šlo
prověřit spolehlivost a zda někdo nestojí mimo...). A pak bychom měli občas – a přinejmenším jednou ročně (jenom
jim?) poskytnout základní materiál – možná stručný výtah z ročenky (Zpráva o stavu unie, přehled co bylo a co
bude...). Já vím, kdo to udělá, ale o tomu už šla řeč dříve.
Snad jednu jedinou poznámku navíc: Samotné představy nepřinesou úspěch, pokud nebudou naplněny
(způsobem, který se objeví při jejich naplňování). Adekvátní úsilí je během na další trať a mine se cíle bez podpory
(větší části) klubu angažovanosti zaujatých lidí. A jsem přesvědčen, že se bezprostředně nedotknou těch, kdo je
nesdílejí, tedy až na to, že pokud se zdaří je alespoň z části realizovat, budou z výsledků profitovat. Vím, že jsou
jen nadějí. Za pokus (mi/nám) to stojí.
50. ročník Zimního přechodu Velké Fatry
Pod hlavičkou TAKu z Prahy vyjela 20-ti členná skupina
rychlíkem Excelsior na noc 25.1.2007: Zdeněk Cejp, Jiří
Čada, Martin Čech, Tomáš Černý, Jitka Dušová, Honza
Urbančík, Blanka Chvojová, Jirka Šustera, Hana Kocková,
Marie Kuhajdíková, Míša Musil, Věra Musilová, Pavel Stulík,
Marie Stulíková, Radek Štolfa, Víťa Rouček, Petr Temml,
Luboš Ulč, Marcela Kobíková, Radek Gregor
Přesto, že z Prahy jsme vyjeli na čas, tak do Vrútek jsme přijeli
s 3 h zpožděním a museli improvizovat transport
do
Štúreckého sedla, neboť nám odjel přímý autobus
z
Vrútek. Popojeli jsme do Martina a tam jsme potkali náhodou
partu Martiňáků , chystajících se také vyjet nahoru. Po družné
debatě, jsme nastoupili do autobusu směřujícího do B.
Bystrice přes Štúrec, odkud jsme se již vypravili na cestu
nádherným prašanem do Král. Studni. Padající sníh nám dělal
naděje na možný přejezd po sněhu. Ale příroda se činila více
než bylo zdrávo.
1. den (sobota 27.1.) :
Holé hřebeny Velké Fatry pouštěly následující den vítr do našich řad tak silně, že jsem vzdali pokračování výstupu
na Križnou a vraceli se zpět na Štúrec. Pořadatelé zorganizovali přesun do Necpalské doliny skříňovým
náklaďákem (něco ve stylu „asijských uprchlíků“). Necpalskou dolinou jsme dojeli a vystoupali již za noci
na Borišov.
2. den (neděle 28.1.) :
Po ránu nám opět udělalo škrt přes naše plány počasí vítr (až 100 km/h na Ploské) s mrazem (kolem – 10 o C).
Vedoucí rozhodli nepokračovat a tak jsme netradičně jeli stejnou cestou do Necpal. Sešup od chaty pod Borišovem
byl fantastický : přemíra sněhu (místy až nad kolena při jízdě na běžkách) umožnila jet šusem s přirozenou brzdou
(hradba sněhu před nohama). Dolinou už to byl pěkný sjezd ve stopě (ca 10 km). V Necpalech nás čekal mini
autobus (pro ca 20 lidí) a nás 27 se tam s baťohama a lyžemi naskládalo až autobus praskal ve švech. Dojeli jsme
s autobusem do Podsuché a tam po krátkém osvěžení v hospůdce přesedlali na vojenskou Tatru, která nás
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dovezla na Smrekovici. Zde byla fantastická
Čína (vichr, plno nového sněhu) a žádné
osazenstvo. Při menším výletu (průzkumu)
jsme zjistili, že se tvoří obrovské sněhové
jazyky a hodně stromů je v poloze jen
spadnout !
A tak nezbývalo než se
věnovat zábavě v místní kolibě s vlastní
muzikou, zpěvem a i hrátkami (Ostře
sledované vlaky...). Obstáli jsme se ctí.
3. den (pondělí 29.1.) :
Nevybočil z nepříznivého počasí předchozích
dnů, nebezpečí padajících stromů, velké
množství sněhu a k tomu ještě vichr....
Rozhodnuto jedeme zpět
na lyžích do
Podsuché. Cesta dolů byla nádherná, museli
jsme jen dávat pozor
na protijedoucí
frézu a několik aut. Restaurace v Podsuché
nám poskytla občerstvení a prostor na
převlečení. Pak již přesun do Ružomberoku a
v naší oblíbené restauraci Casanova (bývalý
klub důchodců) jsme dočkali večera při konzumaci místních lahůdek. Zpáteční rychlík do Prahy byl bez zpoždění a
tak jsme se v brzkém úterním raním čase rozjížděli k domovům a plánovali další výjezd na Spanilku (v pátek 2.2.).
Závěrem: I když jsme vyjížděli z Prahy
s obavou, zda bude vůbec sníh, tak nás přemíra nového sněhu
zaskočila. Nemohli jsme ani uložit věnečky našim kamarádům na Suchém ( Mileně Řezníčkové a Ivanovi Štefkovi)
– zajistí to Martiňáci později.
Ještě něco ze statistik 50-ti ročníků:
Z celkového počtu účastníků ( 4 531) jich bylo nejvíce z

Martina (789) a pak z TAK Praha (432)!!! Z Takových jednotlivců: Julius Csontó a Pavel Stulík 21 x,
Petr Temml 19 x, Marie Stulíková 11 x, Láďa Dolejší, Tonda Peterka a
Míša Borges 10x.
Sepsal: Pavel Stulík
květen
Vážení,
rád bych se podělil o některé z hezkých zážitků z pidistezky trasy 4, která
vedla v oblasti Železných hor a čtyřka tak mohla
asi jako první spřízněná
skupina korporativně zkontrolovat "ZAŘÍZENÍ PAMĚŤI TAKOVÉHO NÁRODA" ROZHLEDNU U ČESKÉ LHOTICE. V obci samé je zcela maskovaná domácí
hospoda (branka na zahrádku nese označení Plyn).
Rozhledna je fakt pěkná - výhled je docela daleký. Pod ní je za Takové
zásluhy stůl a lavice
k posezení. Vedle stojí Mírový sloup darovaný až z
Japonska a malé parkoviště pro auta i koně. Rozhledna je na nově přeložené
modré značce do NASA vrk.
Chtěli jsme i udělat nátěr šindelí ale bylo mokro, tak jsme snědli starostovy
buřty zatím bez zásluh.
Myslím, že nakonec je to dobré řešení pro
prezentaci a památku TAKU i když plakátek samý
se znakem TAKU nebude moc věčný.
Proto uvádím NÁMĚT NA DALŠÍ SBÍRKU a
příspěvek, při jehož realizaci by mohl být TAK vyryt
do trvalého materiálu - totiž ZHOTOVENÍ POPISU
KRAJINY na vyhlídkové plošině rozhledny, který
tam chybí.
Okolí stojí rozhodně za návštěvu - kouzelné
údolí Chrudimky s úžasným mlýnem Na Pilce,
výletní hospoda U Drnu s pravou prostějovskou
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griotkou u Sečské přehrady, Běstvina, hodní lidé atd.
Kdo nevěří ať tam běží!
Lojza Bláha
16.5.2007

4. Cesta jenom tam
v sobotu 9.6.2007
Jízda historickým motoráčkem M131.1386 „Hurvínek“
Sraz v sobotu v 8 hodin na nádraží Praha – Braník !
Odjezd 8.30 z Braníka do Krče, dále přes Most inteligence, Beroun, Křivoklát, Rakovník.
První větší zastávka v Jesenici, kde je poblíž nádraží koupací rybník.
Další zastávka v Chyši (13.30 – 15.55), kde je zámek, zámecký pivovar a restaurace. Vaří tam 3 druhy piva – 11°,
12° Jantar polotmavé, 12° černé.
V minipivovaru je objednaná exkurze (50 Kč/os.), v restauraci oběd, prohlídka zámku je individuální.
Odjezd na trať Protivec – Bochov (kde byl osobní provoz zrušen před 11 lety), dojedeme na konečnou do Bochova,
tam podnikneme menší výlet (např. na zříceninu Hartenštejn), a pak popojedeme kousek zpět, do údolí potoka
Trasovka, kde zakempujeme.
Zapálíme oheň, narazíme sud a může být hudba a zpěv až do rána.
Na táboření je připravena louka s měkkou travičkou. Objednáno je pěkné letní počasí, takže doporučené spaní je
pod širákem. Kdyby přece jen zvítězil Medard, můžete si vzít malé
stany.
Ve vlaku se bude čepovat pivo (gambáč), tak si nezapomeňte půllitry. V Chyši naložíme sudy výborného 12°
Jantara, ten se bude čepovat na tábořišti. Pivo není v ceně jízdenky!
Milovníci jiných nápojů nechť se zásobí sami.
Jídlo: je objednán oběd v Chyši, večer u ohýnku dostanete klobásu. Ostatní stravu si vezměte ssebou.
Celá oblast je na mapě KČT č. 30 „Povodí Střely“.
V neděli v souladu s názvem akce si návrat zvolíte sami. Poblíž je historické městečko Žlutice (závěr Stezky v r.
1986!), vrch Vladař, kde Žižka slavně zvítězil, pěkné údolíčko Střely
...
Náš motoráček se kolem poledne vrací do Plzně, tak je možno se s ním ještě svézt. Z Plzně jede vlaků spousta.
Nezapomeňte si zakoupené obligace, u vlaku vám budou vyměněny za řádné jízdenky
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září
TŘI TORO PŘÁNÍ
Po prvé se obracím v dříve zmiňované záležitosti, kterou jsou fotografie z letošního (?) dění. Obracím se na vás
na všechny a skrze vás na trasové lidi, kteří fotografují s návrhem a žádostí o fotografie, ze kterých bychom udělali
výstavu a případně i kalendář. Prosím všechny, kdo se chtějí angažovat nejrůznější formou (fotkami, prací…)
ozvěte se mi do půlky září. Rád bych dohodl technické záležitosti a zveřejnil podmínky (formát), případná výstava
(30-50 fotografií ??) by mohla mít vernisáž na diskotéce (10. 11.) a pak (podle zájmu) oběhnout trasové sleziny,
možná i něco dalšího. Vybrané fotografie bychom pak mohli použít pro kalendář předávaný v elektronické podobě
(na CD), ze kterého je každý zájemce sto si jej udělat.
Druhá záležitost se týká kulaté padesáté Stezky. Přestože to celých není padesát let, nabízí to číslo příležitost,
se kterou bychom rádi spojili některé netradiční záležitosti. Mezi ně patří i brožurka, která by neměla presentovat
strohou historii a neměly by to být ani pouhé vzpomínky. Spíš by mělo jít postižení ducha akce, připomenutí (si)
silných okamžiků a událostí, důsledků a souvislostí, které zanechaly a také proměn, které přinesl čas… Neměla
by to být jenom záležitost pamětníků (kteří si navíc už moc nepamatují), ale všech. A tak prosím opětovně
o fotografie (ty starší budou mít větší hodnotu jen proto, že jich bude málo). Ale hlavně mi jde o lidi, kteří vládnou
slovem (perem) a jsou sto sami či na základě pár otázek k věci přispět. Rád bych, aby na tom participovaly
všechny trasy a tak bych uvítal z každé trasy (alespoň) jednoho člověka. Ale není to nutné a naopak budu rád
za každého, kdo bude spolupracovat, nebo na koho se můžu obrátit. Tak prosím – dejte případným
spolupracovníkům spojení na mě a naopak mi dodejte spojení (mail, telefon) na ty, kdo mi (nám) mohou pomoct.
Rád bych první přehled měl na říjnové schůzi a do vánoc bych chtěl mít více méně kompletní sestavu. Představa
je opět tisková verze, distribuce (CD) na trasy.
A konečně uvádím tři představy o aktivitách, které bych chtěl uskutečnit v příštím roce. Jde jednak o data, ale také
o zajištění (teď jsme splakali nad výdělkem – víkend v chatě na Roklinu je třeba reservovat rok dopředu). Tak
nabízím příležitosti a hledám dobré parťáky na:
Zimní lyžování v Zillertálských Alpách – od 26. (event. od 19. ledna). Apartmány a doprava vlastním autem, cena
vč. permanentky cca deset tisíc. Nejpozději počátkem října.
Divočina Amerického Západu – národní parky a vybrané oblasti států Washington, Oregon, Montana, Wyoming
a Colorado. Raději šest týdnů (uvažuji o možnosti se přidat s kratší variantou) a to (asi) od 11. 7. do 24. 8.
Letadlem a půjčenými auty, ale se zaměřením na chození – túry po pacifickém pobřeží, některý z vulkánů a pak
hory v Rockies, případně něco málo na vodě. Cena podle předběžných odhadů 50-70 tisíc Se zájemci upřesníme
v září program (mohu víc specifikovat už teď) a rozpočet, v listopadu objednáme letenky. Maximálně 12 lidí (raději
méně), a protože pár starých parťáků bude absentovat, najde se (zatím) pro dobré lidi místo.
A konečně Eine Kleine Kaiserweg – čtyřdenní cesta v Nízkých Taurách (12. až 15. září). Na lehko se spaním
na chatách, doprava vlastními auty a podle zkušenosti asi tři tisíce, cca 25 lidí. V únoru upřesním trasu i další
záležitosti.
Přeji hezký zbytek léta
Tonda Rosický ((rosicky@vse.cz, 603115512)
PS. Pokud máte nápady, zkušenosti a tipy (jistě byl někdo lyžovat v Zillertalu) budu vděčný

PADESÁT krát
pan TAK
SOBĚ
Za půl roku se snad znovu

Lidu pantakovému, všem stezkařům!

sejdeme na jubilejní padesáté Stezce a s tím kulatým výročím bychom chtěli
vzpomenout a větší či menší část života, který Stezka tak či onak poznamenala. Leč neměla by zůstat
u vzpomínek a už vůbec se to vše netýká jen „pamětníků“. Spíš by to mělo bychom chtěli připomenout, snad
poděkovat a možná (bojím se aby to nevyznělo hluše) vzdát něco jak o hold událostem a společenství, které
vytváříme a které naopak utvářelo a utváří i nás a naše životy. Padesát Stezek je významnou a svým způsobem
zásadní součástí toho dění a rádi bychom, aby i toto připomenutí bylo dílem společným. Ostatně jinak by to ani
dobře nešlo.
V té souvislosti se na vás obracím výzvou: Zastavte na chvíli a udělejte si čas; přispějte k počinu, který zatím nemá
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definitivní podobu (uvažujeme o CD či DVD, prolnout se to může s dalšími aktivitami) a závisí i na vašem přispění.
Právě invence byla a snad nadále je jednou z mimořádných deviz pantakového společenství, nemohla zaniknout…
a já na ni spoléhám. Prosím proto o nápady, nabídky spolupráce a beru ‚práce všeho druhu‘. Uvítám zejména
psané (mluvené, zpívané) slovo, které tak či onak připomene tu padesátku. Nemusí být dlouhé a náměty i formy
mohou být různé, třeba: „Moje první’“ nebo „Moje nejlepší“ (samozřejmě Stezka), nebo „Čím je Stezka
jedinečná“… Uvítám(e) příběhy (které vůbec nemusí být jenom veselé), zážitky a fotografie, ale i úvahy dle
vlastního uvážení. Není všem dnům konec, než o času, který je běžcem s dlouhým krokem víme své a tak, prosím,
neotálejte a pošlete (v první etapě to vezmu jako dárek k narozeninám (16. 10). Pošlete třeba jen zprávičku,
že uvažujete… (torosicky@seznam.cz / 603115512).
Předem děkuji a těším se Tonda Rosický
A jeden konkrétní počin, který můžete udělat bezprostředně, souvisí s plakátem na dvaadvacátou Stezku (byly
v Podkrkonoší od 8. do 11. května a bude to tedy osmadvacet let). Na ní byly uvedeny představy lidí o tom,
co Stezka je, co jim přináší, či co pro ně znamená. A může být zajímavé, jak se tyto názory a vize změnily,
co ztratilo svůj pel, co zůstává a co se docela jistě rodí… Dole uvádím čtyřiadvacet typických názorů a prosím,
vyberte tři z nich, které považujete za výstižné a stále aktuální. To minimální je označit křížkem právě ty tři (a na
Stezce odevzdat mě, či vedoucímu trasy). Doneste na listopadovou schůzi, případně pište či volejte – raději hned
(viz adresa a číslo).
999 spřízněných duší.
Akci, na kterou se těším každý rok.
Čtyřikrát radost až do rána.
Hodně – ženu a dvě děti.
Holky jako lusk, pivo jako křen, puchýře jako dlaň.
Konkurs na štěstí
Muže (ženy),pivo, zpěv.
Oběť své tělesné schránce.
Objevy netušených možností.
Marast těla povznesení ducha.
Naději, lásku a víru.
Poznání krajů, kam bych se jinak nedostal.

Rodinou porobu (jako následek).
Setkání s lidmi velice mi blízkými.
Slast z nepohodlí.
Soulad těla a ducha.
Školu, kde je každý kantorem i žákem.
Svěžest – už šestnáct (změna) let.
Symbiózu člověčenství a přírody.
Vše, co odnáší čas.
Výkon, láska, opojení, boj, život.
Zapomnění a z něj plynoucí vzpomínky.
Zburcování lepšího já.
Ztráty a nálezy – to druhé převažuje.

Nemusíte se omezovat na ty vybrané sentence – na druhé straně jsou zbývající, které kompletují osmdesát názorů
z osmdesátého roku a pokud se vám některý zalíbí… V tom případě uveďte čísla tří (ze všech) vybraných
do rubričky na druhé straně. Pokud snad najdete některý slogan, který (podle vás ztratil na významu – je tam další
kolonka. A pokud snad chcete některý modifikovat či komentovat - i pak naleznete prostor. Možná vás dokonce
napadne nová a aktuální odpověď na tři před léty položené otázky (viz. druhá strana)… a to je věc (!) na kterou
najdete místo.
Snad toho nechci moc a nechci to pro sebe. Ostatně ze svých zkušeností myslím, že ono zastavení a přemítání
o Stezce o Stezce a lidech či věcech příbuzných bude příjemným pozastavením. Ještě jednou tedy děkuji
a zdravím ToRo
Otázky, položené před léty:
Co je Stezka? Co Ti Stezka přináší? Co pro Tebe Stezka znamená?
Čtyřdenní hvězdový pochod.
Odpověď na volání dálek
Změnu, co znamená život.
Stezka je fantastická záležitost.
Skok do neznáma.
Umaže pár vrásek z čela.
Vandr za modrou dálkou.
Optimismus do života.
Kruhy pod očima a puchýře na patách.
Každoroční svátek.
Planoucí srdce.
Radost ať za slunka či v dešti.

Fajn podnik.
Říká se tomu etapový pochod.
Nošení na rukách.
Zdroj kamarádů.
Toulka přírodou.
Příjemné riziko újmy na zdraví.
Uchování mládí.
Protažení kostry.
Odhození všedních trablů.
Útěk od sporáku.
Volnost, rovnost, bratrství.
Radost ať za slunka či v dešti.
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Dny co vydají za týdny.
Nabídku neomezených možností.
Asi radost, vlastně mnohem víc.
Krásně servírovaná dřina.
Rosu v dlaních a vítr ve tváři.
Ani nevím, proč taky.
Záruku kvality.
Záruku kvality.
Pěšina, prosím.
Návraty do hlubin študákovy duše.
Sen v barvách, lesklý prach.
Něco jako elixír života.
Důkaz o relativitě tohoto světa.
Lekci žití mezi lidmi.
Sen v barvách, lesklý prach.
Nádherné dobrodružství.
Lék proti pesimismu.
Odpočinek (zasloužený) po práci.
Malý začátek větší cesty.
Posun obzorů.
Kilometry a písničky.
Poznání krásy kolem sebe.
Rally zu Fuss.
Pořád něco nového.
To, co si kdo z ní vezme.
Mění hrudník v kotel s přehřátou párou.
Ventil civilizačního smogu.
Kus mojeho života.
Popuštěná uzda vášní.
Splasklou portmonku.
To se nedá napsat, to musíš prožít na vlastní kůži.
Spacák, pohorky a kytaru.
Prostor pro širší zamyšlení a nové názory
Tři aktuální názory (ze všech) – uveď číslem
Neaktuální názor (tři?) – uveď číslem

Modifikace / aktualizace (uveď číslo původního a vedle upravené znění:

Najdeš odpověď na některou z otázek
Co je Stezka? Co Ti Stezka přináší? Co pro Tebe Stezka znamená?

noclehy 49. VS | 27. - 30.9.2007 | KYJOV
1. Nové Mlýny - Kemp Pálava, Velké Bílovice - hospoda U Pálků, spaní v ZŠ, Milotice - hospoda UDraka, spaní
v ZŠ
2.
3. Velké Bílovice - hospoda U Pálků, spaní v ZŠ. 2× Valtice - hostinec U Dolečků, ubytovna fotbalového klubu
4. Bučovice - Dům dětí a mládeže, restaurace Katolický dům, Ždánice - Dům dětí a mládeže, restaurace
Radlovec, Hovorany - tělocvična MÚ, vinný sklípek Machalínek, Vracov - ubytovna Veřejně prospěšné služby
Vracov - Areál Vypálená, restaurace Bowling
5. Buchlovice - autocamp Smraďavka 540, pan Dvořan, Osvětimany - Rekreační středisko Ječmínek, Čeložnice
66 (Pastviny) - Rekreační středisko U Zálesáka
6. 4× Velehrad - Autokemping Velehrad
7. Mutěnice - restaurace Mutěnka, spaní v tělocvičně, Chytilů, spaní v tělocvičně ZŠ, Vlkoš - restaurace Ve dvoře,
spaní v sokolovně
8. Zdounky - sportovní hala, restaurace Atrium, Zdounky - sportovní hala, restaurace Atrium, Stupava - sokolovna,
restaurace Pod svahem, Bukovany - sokolovna., Restaurace U Povolných
9. Filipov - Rekreační středisko Filipov, Strážnice - TJ Jiskra, Vacenovice - ubytovna OÚ
10. Buchlovice, Osvětimany - Ranč Vlčák, Čeložnice
11. Kobylí - turistická ubytovna TJ Sokol, Mutěnice - turistická ubytovna Fotbalový stadion, Svatobořice-Mistřín ubytovna, Vinný sklípek Mistříňanka
12. Uherský Brod Havřice - Sportovní hala, Břestek - fotbalový stadion, Osvětimany - restaurace U Janošků, spaní
ZŠ, Moravany - hospoda U Vaculíků
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13. Střílky - turistická ubytovna, Buchlovice - RS Dopravák Smraďavka, Koryčany - restaurace Záložna
14. Hodonín, Kasárenská 1022 - ubytovna Muzea naftového dobývání a geologie, 2× Radějov - Mlýnky - Penzion
Jana, Bzenec - Sokolovna, restaurace, tělocvična a hotel Junior (penzion)
15. Kostelany - sokolovna, Koryčany - Rekreační středisko U klokana, Bohuslavice - hostinec U Vodičků
16. 3× Ježov - Autocamp Ježov
17. Střílky - hospoda a ubytovna Gól, Buchlovice - autocamp Smrďavka, Hospoda Kameňák severně od Moravan
18. Kobylí - turistická ubytovna TJ Sokol, Mutěnice - turistická ubytovna Fotbalový stadion, Svatobořice-Mistřín ubytovna, Vinný sklípek Mistříňanka
20. Velké Pavlovice - hostinec U Ferdinanda, sál nad hospodou, Mutěnice- restaurace Mutěnka, sál nad hospodou,
Kelčany - sklípek nebo místní hostinec, spaní tamtéž
23. Hodonín - Veslařský klub, Dubňany - Kemp Josef, Vacenovice - V prostorách fotbalového stadionu
26. Perná - hospoda u kostela, spaní v tělocvičně, Bulhary - hospoda U Plaváčka, Milotice - sklep u Šidlen
Cyklo - Choceň, Letovice, Bučovice

Turistický akademický klub, pošt. př. 398, 111 20 Praha 1, IČO: 00199214, http://takpraha.cz
Klubovna Mikulova 1574, 149 00 Praha 4 – Jižní Město
Poradník Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz, +420602136839
Finanční záležitosti Jana Stádníková, +420286880824, +420604916266, e-mail: stady@atlas.cz
Distribuční adresa: tak.praha@email.cz; do předmětu vždy napsat: „***TAK“ a cokoli dalšího
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