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LEDEN 2010 
 
Motto: Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. 
Kráčej vedle mě a buď můj přítel. (Albert Camus) 
 
Zprávy z rady:  

  Schůze bude v pondělí 4.. ledna v 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.  
  Rada přeje všem úspěšný rok 2010. 

 
Stalo se:   

  Meryl Ilona Opltová a Henry Jindřich Šilhán požádali TAK o 
založení nové Trasy s číslem dvacet jedna a s přívlastkem 
NÁMOŘNICKÁ. Kapitánka Meryl je členkou TAKu asi šest let. 
Kapitán Henry přednesl působivou řeč, viz příloha. Kapitáni 
vyvezli na moře již některé členy tras 1, 3 a 14. Pořádají 
víkendy u našeho sladkého moře, které jsou otevřené TAKové 
veřejnosti. Po krátké pozitivní diskusi bylo založení nové trasy 
jednomyslně schváleno. Šéfkou Námořnické Jednadvacítky 
bude Meryl. TAKová veřejnost předpokládá, že se 
Jednadvacítka představí na 52. VS. 

  Tradiční otevřené mikulášské víkendy Třináctky na 
Smetance a Patnáctky v Rokytnici se velmi vydařily.  

  Koledování U Apolináře - Vážení účastníci a i ti ostatní, 
jménem organizátorů z Jedničky děkujeme za hojnou účast (odhadem nás bylo kolem 150), 
disciplinované přesuny ke kapli a od kaple v prostorách porodnice a i finanční příspěvek na provoz kaple. 
Na varhany hrál opět Béďa Novák a měchy poháněli nožně silní jedinci z Jedničky. Potěšující byla hojná 
účast omladiny. Vzpomněli jsme i na naše kamarády, kteří nás sledovali z nebeských výšin. Také se 
dobrovolně nabídla výtvarnice Maruška Tvrdková, že upraví výtvarně naše koledy, aby byly dobře čitelné 
a i hezké pro příští zpívání v kapli opět za rok. Následující slezina Jedničky byla též sváteční a několik 
hostů z jiných tras si s námi nejen zazpívalo ale i zatančilo. Za Jedničku Pavel Stulík 

  Stříbrná harfa 
  PF 2010 k vidění zde: http://takpraha.cz/2009/f091231pf/index.htm   

 
Informace:  

  33. Spanilá jízda  se koná ve dnech 5. až 7. února 2010 v Krkonoších. Ještě je pár volných míst. 
  Nora  na začátku března bude, láká Vlasta Milec a Mirek Podolák, informace žádejte u nich. 
  39. bál . TAK, to je horor! v pátek 9. dubna.  
  52. Stezka  - jaro 2010 - pořadatelství vyhrála Třináctka - Krušné hory, zakončení se bude konat v 

neděli 9. května 2010 v Letním kině u Kamencového jezírka, Chomutov. Nahlašování tabu noclehů je 
otevřeno, pište na tak.praha@email.cz nebo vorlovaj@gmail.com. Do předmětu VŽDY napište TABU 52. 
VS (5 tras již zapsáno). 
 
Ze spole čnosti:   

  Andrea Čapková, šéfka 3, tel: 732773905, e-mail: 3ac@seznam.cz 
  Ilona Meryl Opltová, šéfka námořnické Jednadvacítky - e-mail: Meryl@seznam.cz, tel: 739460028 

 
Inzerce:  

  Zbývá ještě pár almanach ů za neuvěřitelných 249,- Kč. Žádejte Vláďu Hlavatého.  
  Ivan Fridrich nabízí zbylé odznaky vydané ke 45. výročí TAKu.  
  Vazeni a mili, dovolte, abych vas pozvala do Salmovske literarni kavarny , kde ve stredu, 6. ledna 

2010 zazni pisne Vladimira Vysockeho, Bulata Okudzavy a Alexandra Galice v podani rusisty Milana 
Dvoraka (mimochodem autora ceske verze Dialogu u televize od Vysockeho). O prestavce pelmene a 
pirozky. Voda a kvas prubezne. Zacatek v 19 hodin. Zajemce prosim, aby se urcite prihlasili mailem na 
adresu: irena.koutska@centrum.cz. Tesim se na vas! IrenKa  
 
Krásný celý rok 2010 přeje 
JaVor 
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Příloha 
 
Vážená TAKová děvčata a chlapci! 
    Předstupujeme před Vaše pomazané tváře s poníženou suplikou. Nechceme chodit kolem horké kaše 
a skočíme rovnýma nohama, jak se říká, přímo se džbánem pro vodu. 
    Nelze pochybovat o tom, že věhlas TAKu se za léta jeho existence rozšířil po všech kontinentech. Není 
snad přehnané tvrzení, že více proslavilo naši zemi jenom plzeňské pivo, prezident Havel a heslo „Servít 
je vůl!“. Má to jedinou, ale nezanedbatelnou vadu na kráse. Podle učebnic zeměpisu pro střední školy 
tvoří kontinenty sotva 1/3 povrchu zemského. Zbytek zabírají moře a oceány… 
    Tento nedostatek navrhujeme napravit založením „Námořní stezkové trasy TAKu“. Tato sebranka 
dobrodruhů, recesistů a jiných šílenců by propagovala dobré jméno TAKu na všech velkých loužích, kam 
by je dohnal vítr. Jejich lodě by prorážely mořské vlny, po palubě by pobíhali námořníci v TAKových 
tričkách a na vlajkovém výtahu by vlála vlajka TAKu… 
    Nejsou to jen prázdná slova. Řada našich případných členů se zabývá námořním jachtingem a 
zbrázdila už na plachetnici řadu moří. Někteří se k tomu dostali díky zprávě trasy 3 v roce 2006, kdy bylo 
třeba doplnit posádku plachetnice na Jadranu. Od toho byl krok ke složení kapitánských zkoušek v Česku 
a Chorvatsku, a k samostatným plavbám. Loni jsme se plavili po Jadranu s posádkou trasy 1, kdy jsme 
prováděli turistický průzkum ostrovů. Další stezkaři si to s námi vyzkoušeli na Lipně. 
    První týden na moři je pro vnitrozemce prostě nezapomenutelný. Ale není to jen o vodě. Námořních 
akcí je pár do roka. Ve zbytku roku se námořníci statečně udržují v chátrání. Chodíme jako turisté po 
vlastech českých, trmácíme se po všech dostupných horách a tužíme tělo i ducha v pohorkách i na 
běžkách. 
    S uvážením všeho, co bylo řečeno, osmělujeme se zdvořile přednést Vám dvě prosby, totiž abyste:  
1. Svým laskavým souhlasem umožnili v duchu čl. VII, odst. 1 Stanov TAKu založení „Námořní stezkové 
trasy TAKu“. 
2. Přidělili této stezkové trase dosud volné číslo 21, na které bychom byli hrdí. Protože voko vždycky 
bralo, voko bere a nejspíš bude vždycky brát i na moři! 
    Ještě se sluší dodat, že předkladatelé tohoto pergamenu se rádi zúčastnili několika stezek jako 
členové trasy 5 nebo jako hosté různých tras. Duch těchto akcí nás okouzlil zejména proto, že je v 
dokonalém souladu se zdravou námořní praxí na plachetních jachtách. 
    Proto doufáme v příznivé vyřízení naší neskromné žádosti, aby se brzy nad šedivými vlnami všech 
moří rozletělo naše: „Jak, jak jak? TAK, TAK, TAK!“ 
Za přípravný výbor sepsal 7.12.2009 
Jindřich Šilhán 
 
Příloha 2 

Rada zve všechny členy 
Turistického akademického klubu 

a samoz řejmě i milé hosty s hudebními nástroji i bez nich 
do hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 - Doln í Počernice, 

v pátek 12. února 2010 od 18:00 hodin 
na  

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU  

Program: 
1. Zahájení Valné hromady 
2. Volba mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti za rok 2009 a zprávy z oddílů 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2009 
5. Zpráva revizní komise 
6. Plán činnosti na rok 2010 
7. Návrh výše členských příspěvků na rok 2010, diskuse a odsouhlasení 
8. Odměny členům TAKu 
9. Různé + diskuse 
10. Návrh a schválení usnesení 
11. Zakončení Valné hromady 

Večeře ... 
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Po večeři snad jako vždy vypukne nevázaná společenská zábava - hudba, tanec, pokec třeba až do rána. 
Na sobotu plánován výlet. Možnost noclehu ve stezkovém stylu (karimatka, spacák). Snídaně zajištěna. 
Nezapomeňte na hudební nástroje, pozvěte muzikanty z tras! 

Srdečně zve Vaše Rada 
Petr Jirava, Lenka Borgesová, Honza Maňák, Petr Řehák, Jirka Valda, Soňa Vašicová, Jana Vorlová 

 
 
ÚNOR 2010 
 
Motto: Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a 
nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Jan Werich 
 
Zprávy z rady:  

  Výroční valná hromada bude v pátek 12.. ledna od 18:00 v hotelu Svornost, Dolní Počernice.  
  Pepa Brzák dodal vyúčtování Půlté Stezky. Rada bude chtít vyúčtování i od příštích pořadatelů 

Půltých Stezek. 
  Rada prosí šéfy, aby zjistili zájem o koncert Lohonky Žalmana. Na výročce se zeptáme, v případě 

zájmu uspořádáme. 
 
Stalo se:   

  Mirda Hoza zdokumentnoval pokoření Václaváku na běžkách. Družstvo ve 
složení: Lenka, Hanka, Mirda uskutečnili akci na počest Josefa Rösslera-
Ořovského, který sjel Václavák před 123 lety. Zároveň 10. ledna startovala 
Jizerská 50. 

  Letošní ideální sněhové podmínky umožnily uskutečnit spoustu lyžařských a 
bežkařských akcí. Mezi mnohými byli kamarádi s Jirkou Radou v Jáchymově v 
Krušných horách a jiní zase s Vláďou Švejdou v Ostrově u Tisé o víkendu 15.-17. 
ledna. 

  Saša Kolský informuje o tom, jak se ošetřovaly lyže dřevěnky - skluznice se 
impregnovala tzv. tekutou grundvalou (něco jako byl klistr či lépe skare). Zde dop. 
po celé délce dát co nejtvrdší bězecký vosk (=zelený) a jemně horkovzdušnopu 
pistolí "zapálit" (= přejet opatrně pistolí, aby se vosk rozhřál a dostal do struktury 
dřeva, případně přebytek možno savým hadříkem stáhnout). Na paty a špičky lze 
jistě taky dát sjezdový parafin. Když se vosk řádně zahřeje a vsákne do skluznice, tak déle vydrží na lyži. 
Po použití tyto staré lyže je vhodné dát pozvolna usušit. Na jaře se vypínaly = špičky a paty se svázaly a 
doprostřed se dal kousek špalíku dřeva cca 5-10cm.  

  Pepa Beran neupadl do zimního spánku a naopak hýří aktivitou - po pozoruhodné projížďce 
historickým centrem Prahy vymyslel další běžkovou akci, víkendovou výpravu na Keblanské tábořiště. O 
jejím průběhu se dočtete v přiložené, ministersky důkladné inspekční zprávě. Na adrese 
http://rezak12.rajce.idnes.cz/Zima_v_Keblanech/#album najdete 3x12 fotek spíš dokumentační než 
umělecké povahy. Za všechny účastníky polární výpravy Řezák. 
 
Informace:  

  33. Spanilá jízda  se koná ve dnech 5. až 7. února 2010 v Krkonoších. Ještě je pár volných míst. 
  Výro ční sch ůze 12.2.2010 - Hotel Svornost, Dolní Počernice (roh Novozámecké a Jana Bílka, 5 minut 

od vlakové zastávky Dolní Počernice směrem na SV. Zahájení v 18 hodin. 
Nejlepší spojení vlakem - odjezdy z Masaryčky v 17:07 - 17:21; 17:37 - 17:51; 18:07 - 18:21 a tak dál po 
půlhodině. Odjezdy vlaků z Počernic - 22:03; 22:33; 23:03; 23:41. Další vlaky až ráno. Také možný 
autobus č. 109 z Palmovky do zastávky Nádraží D. Poč. 

  Nora  na začátku března bude, láká Vlasta Milec a Mirek Podolák, informace žádejte u nich. 
  Zájezd na sjezdovky do Schlamingu 20.3. až 27.3. 2010 pořádá Leoš hořínek 602493755. 
  39. bál . TAK, to je horor! bude v pátek 9. dubna 2010 večer v sále Domovina v Holešovicích, k tanci 

bude hrát plzeňská kapela SKIVO a vítáni jsou všichni hororoví a strašidelní tanečníci. Předtančení už 
má dost aktérů, mohou se hlásit náhradníci. 

  52. Stezka  - jaro 2010 - pořadatelství vyhrála Třináctka - Krušné hory, zakončení se bude konat v 
neděli 9. května 2010 v Letním kině u Kamencového jezírka, Chomutov. Nahlašování tabu noclehů je 
stále otevřeno, pište na tak.praha@email.cz nebo vorlovaj@gmail.com. Do předmětu VŽDY napište 
TABU 52. VS (12 tras již zapsáno). Soupis ke stažení. 

  Pantakovky  v Sobeslavi by mohly byt opet v terminu 25.-27.6.2010 to uz budou dohrane fotbalky a 
areal bude jen nas. V jinych terminech bychom museli neustale uvolnovat atleticky stadion pro fotbalky a 
nedalo by se na hlavni tribune udelat ani zahajeni a tezko bychom hledali prostor pro viceboj:-(. Velice 
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prosim sefy a zastupce tras, aby proverili vhodnost nabizeneho terminu na svych trasach. Na Vyrocce 
12.2.2010 se vas budu ptat na predbezne pocty a zda mam znovu zarezervovat patecni posezeni v 
kempu jako loni. Zaroven prijimam i podnety, pripominky a napady. Mejte se krasne a verim, ze se 
sejdeme opet v dostatecnem poctu 25.6.2010 v Sobeslavi. Veronika 
 
Ze spole čnosti:   

  Ivan hlásí změnu adresy: Ivan a Mirka Fridrichovi, Davídkova 989/127, 182 00 Praha 8 - Kobylisy. 
Telefon zůstává stejný: 224 257 873. 
 
Inzerce:  

  Statek u Horáků velmi doporučuje Veronika pro pobyt s dětmi - navštívili jsme za vás nebo facebook-
Vratkov. I když je na dlouho dopředu obsazeno, můžete zkusit stěstí - Březí 12, Sedlec-Prčice, tel. 317 
834 582, 606 769 344, e-mail: fistul@atlas.cz. 

  Nabídka na ubytování v penzionu http://www.hojnavoda.eu přišla do P.O. boxu TAKu. 
 
Krásné lyžovačky přeje 
JaVor 
 
 
BŘEZEN 2010 
 
Motto: Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví (Lucius Annaeus Seneca) 
 
Zprávy z rady:   

  Schůze bude v pondělí 1. března v 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.  
  Rada se sejde 15. března.  

Velká rada bude v pondělí 19. dubna 2010. Rada prosí šéfy tras, aby si udělali čas a přišli v 18:30 hod. 
k Haštalskému dědkovi. 

  Naše pokladnice omluvila nepřítomnost na radě, proto se možnost a způsob zasílání příspěvků 
bankovním převodem vyřeší na radě příští.  

  Na radě, kam byli přizváni hejtmani jednotlivých tras, se ještě zcela nedořešilo sporné vyúčtování 
Půlté Stezky 2009.  
Rada jednomyslně souhlasí s nepsaným kodexem pravidla organizace všech akcí pod praporem TAKu – 
pořadatel si bude za organizaci akce účtovat finanční obnos pouze za výdaje nezbytné. 
Všechny akce zastřešené TAKem musí být řádně vyúčtovány nejpozději do tří měsíců po akci. 
Konečné resumé bude ujednáno v březnu, respektive na Velké radě. Nabízí se několik možností vybírání 
příspěvků na Půlku. Rada ale nedoporučuje na základě jedné zkušenosti určovat pořadatelům způsob 
organizování akcí. 

 Rada žádá pořadatele, aby přednesli na schůzi informace o Velké Stezce a o bálu. 
 
Stalo se:   

  33. Spanilá jízda byla v Krkonoších - fotodokumentace - http://takpraha.cz/2010/f100207/index.htm  
Spanilka byla úžasná!!!! Z Jizerky přes Orle (polské pivo nic moc), kolem Szklarske Poremby a 

nahoru na hřeben na Voseckou boudu. Velmi příjemný večer, ráno dost hnusně, mlha - ale pak se to 
začalo trhat - přes Ptačí kameny, kolem pramenů Labe na Martinovku (pivko) a dále na Petrovku 
(zavřená), před ní setkání s „D“, zastávka na Špindlerovce a pak Luční, v hnusné hale jen automat na 
Coca colu. Setkání s „B“, pak na Výrovku a za svitu čelovek sjezd na Richterovy boudy (fabrika na 
rekreaci). Ale večer byl opět hrací a pěkný. V neděli zpět na Výrovku kolem bufíku a Dvorské boudy na 
„vodovodní cestu“ (zelená) a tou na Tetřevky, oběd, pivko. A pak kolem Kolínské boudy na Zrcadlovky a 
do Jánských Lázní na bus…..a v Praze na 3 Plzně k Jagušce….jako by toho nebylo dost….. 
  Počasí - kromě mlhy v sobotu půl dne - bylo pěkně, v neděli úžasné „azúro“, sníh prvotřídní, společnost 
rovněž. 
Za Ačko Vašek Samohel 4 

Letos hejtmani hezky vymysleli, že se nebudeme ustřeďovat někde venku u ohně, ale celou noc 
hezky v teple u kamen na Luční boudě. Jenže nějaký Soptík si rozdělal ohýnek na Luční o čtrnáct dní dřív 
a bylo po velkolepých plánech. Mnohé účastníky jsem tak viděla se zalepenýma očima jen na Černém 
Mostě v pátek půl sedmé (kdo vymyslel odjezd v noci?) nebo až na fotkách na webu. Po veškerém 
konspiračním utajování vystoupilo Béčko přeci jen v Krkonoších a Spanilá jízda okolo Harrachova mohla 
začít. Že nám na Voseckou dopravili piáno, aby nám celé odpoledne mohl preludovat samotný Chopin, 
(nebo to byl jen jeho kůň?), jsme považovali za bonus patřičně promítnutý do ceny piva, ale že nám v 
polovybydleném Lesním zátiší zajistil číšník z Addamsovy rodiny basu a přesto pivo stálo pouhých 25 K, 
považuji za malý zázrak. Celou sobotu jsme se ustřeďovali - na Dvoračkách, Labské, ale teprve na 



 

P O R A D N Í K Y     2 0 1 0 
Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha  

TAK, pošt. př. 398, 111 20 Praha 1, http://takpraha.cz, poradník e-mail: tak.praha@email.cz 
5 | 27 

Martinovce jsme si mohli sednout Céčku na klín, jen Karel byl zase koni. Naštěstí trasa A a D se dostavila 
jinam a v jiný čas, a tak jsme neseděli ve čtyřech vrstvách. Když dohrála trasová hudba, zatrsal nám i 
reinkarnovaný Miki Volek. Ale to už byl čas na hrdinské činy. Vzdor mlze a varování céčkových horalů se 
Béčko vydalo na Voseckou přes Vysoké kolo. A přežilo nejen hřeben, ale i sjezd po prodlouženém pobytu 
na Vosecké. Jen zábava se na vejminku v Zátiší, kam jsme byli odsunuti hlučným šramlem, rozbíhala 
velice pomalu. Ale když našeho hejtmana zmohlo šampaňské a jeho šest žen, nastoupila rodina Režných 
a za svou úžasnou produkci dostala od konkurenční kapely dokonce zlatou medaili.  
  Nedělní slunečné ráno se ještě více prozářilo posledními zásobami Bohemek, a tak jsme mohli vesele, 
jen vesele vystoupat do nyní již povolených Dvoraček. Zatímco jízda na Vysokém kole se dá směle 
zařadit k hrdinským činům, nejsem si jistá, zda volba cesty do Jablonečku přes Rezek není spíš dána 
pouhou neschopností číst v mapě. Ale nevadí, nevadí, aspoň jsme získali dvě hodinky na vylepšení už 
tak skvělé nálady konzumací panáčků a piva. A ostatně nebudu popuzovat naše hejtmany, příště chci jet 
na Spanilku rozhodně zase! 
  Za Béčko Zuzana Vlachová 14 

  12. února byla výroční valná hromada v hotelu Svornost v dolních Počernicích. V sobotu pak lyžníci 
uspořádali báječný výlet, viz fotky na webu - http://takpraha.cz/2010/f100212/index.htm  
 
Informace:   

  Nora 5. – 7. března bude, láká Vlasta Milec a Mirek Podolák, informace žádejte u nich. 
  39. bál. TAK, to je horor! v pátek 9. dubna v Domovině. K tanci bude hrát plzeňská kapela SKIVO a 

vítáni jsou všichni hororoví a strašidelní tanečníci. Předtančení úspěšně probíhá. V Domovině budou 
zajištěny nápoje i pochutiny. Pokud ovšem nechceme pít z plastu, přineseme si vlastní sklo. Pozvánka na 
společenský večer bude stát 206,- Kč TAK a 226,- Kč NeTAK (260,- Kč na místě). Vstupenky a více 
informací bude mít Jirka Valda jr. v pondělí na schůzi. 

  52. Stezku  6. 9.5.2010 pořádá Třináctka - Krušné hory, zakončení v neděli 9. května 2010 v Letním 
kině u Kamencového jezírka, Chomutov. Tabu noclehy má nahlášeno 14 Tras, pište na 
tak.praha@email.cz, Do předmětu VŽDY napište TABU 52. VS. Vložné je pro členy TAKu 350,- Kč (200,- 
Kč bez vlaku), pro ostatní  380,- Kč (230,- Bez vlaku) – viz přihláška v samostatné příloze Poradníku. 

 Změna termínu 11. Tykolky – bude 19. a 20. června 
 32. Lesní hry se budou konat 17. - 19. září, stránky k hrám již otevřeny - http://lesni-brana.byl.cz  

 
 
Inzerce:  

   Možná mě znáte z předtančení, ze Spanilky,  vyskytuji se v čtrnáctce a v jiných trasách.  
Hledám zajímavou práci, kde bych uplatnila své znalosti a zkušenosti s programováním, systémovou 
administrací i správou velkých databází, konzultační činností, vedením projektu. V poslední době jsem 
získala mnoho zkušeností v oblasti billingových systémů a řešení při zavádění v oblasti Dokument 
Management systému, rovněž při vedení projektu na Správě sociálního zabezpečení. Mám vystudovanou 
ČVUT - elektrofakultu, dohovořím se anglicky, částečně německy a mám základní znalosti z 
francouzštiny. 
Kamarádi, nenašlo by se ve vaší firmě pro mě uplatnění? V současné době jsem vedena na Úřadu práce, 
důvodem je reorganizace v Siemensu. Ráda pošlu životopis. Díky Eva Vrbová eva.vrbova@email.cz  

  Všem milovníkům trempingu a duším spřízněným vřele doporučuji knížku "Stopou toulavou" Fredyho 
Schuberta s ilustracemi Mikyho Rivoly. Dočtete se tam nejen o dobách, kdy branické nádraží bylo plné 
trempů s usárnou či teletem, ale zato bez spacích pytlů, které ještě nabyly vynalezeny. Dočtete se tam 
také, kde všude se může milovník přírody vyspat, jaké nejrůznější dopravní prostředky lze při pobytu v 
přírodě použít, jaká nejrůznější zavazadla s sebou trampové do přírody berou i jiné inspirativní informace. 
A samozřejmě mnoho neuvěřitelných příhod konkrétních kamarádů, z nichž možná budete znát Prťáka, 
Ivana Dvořáka či jiné Nohybáky. Mne na té knížce navíc zaujal styl a pěkná čeština. A taky dokonalá 
korektura - ani jeden překlep či komolený výraz. Protože tu knížku asi v knihkupectví nenajdete, 
doporučuji, obrátit se na vydavatele: puchejr@volny.cz, 608774099, www.sdruzeni-avalon.cz. Všem, kteří 
tento styl reklamy nemají rádi se za nevyžádanou e-zprávu omlovám a ostatním přeji příjemné počtení. 
Pepik Beran 
 
 
Krásné chystání na jaro přeje 
JaVor 
 
Příloha 

USNESENÍ 
 

z Valné hromady TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU  
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konané dne 12.2.2010 v hotelu Svornost v Praze 9 - Dolních Počernicích 
 

Přítomno bylo 73 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než ¼ všech členů. 
 
1. Valná hromada schvaluje 
 a) Zprávu o činnosti klubu v r. 2009 včetně zprávy o činnosti Táborů, Cyklo a Horo oddílu 
 b) Zprávu o hospodaření klubu v r. 2009 

c) Zprávu revizní komise 
d) Plán činnosti klubu na rok 2010 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním 

  
2. Valná hromada schvaluje většinou hlasů 
 a) Navrženou výši členských příspěvků: 250 Kč jednotlivý člen starší 18 let 
         100 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         30 Kč 
   do říjnové schůze         60 Kč 
   do listopadové schůze         90 Kč 
   do prosincové schůze       120 Kč 
   do následující výroční valné hromady   150 Kč   

 Nevyrovná-li člen dlužnou částku do termínu výroční valné hromady, bude mu ukončeno členství. 
c) Vstupní poplatek 50,- Kč pro nové členy a 400,- Kč pro ty nové členy, kteří již byli členy TAKu, ale 
členství jim zaniklo pro neplacení příspěvků 

 
3. Valná hromada děkuje 

Hejtmanům Spanilých jízd Pepovi Soukupovi, Michalovi Musilovi, Petrovi Navrátilovi, Tomášovi 
Rozsívalovi, Pavlu Hrabalovi, Ivanovi Perglerovi, Jeníkovi Toufarovi, Tondovi Peterkovi a 
Pavlovi Stulíkovi za udržování skvělé tradice a za práci s organizací těchto akcí 

 Vedení hospody v Nesměni za dlouholetou péči o táborníky v Keblanech 
 Mirdovi Hozovi za každoroční uspořádání zahradní slavnosti Vítání léta 
  
4. Valná hromada 

a)  vyzývá pořadatele, aby pozvánky na bál a informace o Stezce byly k dispozici na březnové 
schůzi TAKu 

b) ukládá Radě, aby prověřila možnost placení členských příspěvků převodem na účet TAKu 
c) ukládá Radě projednat vyúčtování Půlté stezky 2009 s organizátorem a vedoucími tras 

 
Dolní Počernice  12.2.2010  
 
Příloha 2: 
 
Cipísci v Keblanech 2009 
Kamarádky a kamarádi, 
      nápad uspořádat tábor pro rodiny s předškolními dětmi na TAKové louce v Keblanech se, nezávisle 
na sobě, usadil v hlavě mé a hlavách Petra a Kačky Beranových. Vedla nás k tomu láska k tomuto místu 
a potřeba dopřát sobě i dětem pravé, nefalšované, divoké přírody. 

Původně jsme si představovali, že se zúčastní 6-10 rodin, dnes, po dvou ročnících, víme, že 6 rodin 
je optimální stav, 10 rodin by se, v případě nepříznivého počasí, sotva vměstnalo do kuchyně (možná se 
vám to nezdá, ale 10 rodin tvoří 40 lidí). Od počátku pořádáme dva týdenní běhy. V minulých ročnících 
v červnu, před prázdninami a letos, protože i naše děti rychle stárnou a nejstarší už chodí do školy, 
pojedeme poprvé o prázdninách, ve druhé půli července. 

Zde se sluší poděkovat zástupcům velkých táborů – za Vlky zejména Michalovi Řehákovi a 
Romanovi Kalinovi, za Ďáblíky Tomášovi a Kubovi Střihavkovým - a „starým mořským vlkům“ Řezákovi a 
Pepovi Havránkovi, kteří nám vycházejí vstříc, jak jen mohou. My na oplátku přispíváme finančně 
k obnově táborového vybavení a pomůžeme na brigádách. A naše nejstarší dítě, Majda Jedličková, už 
rozšířila řady Vlků. 

Oproti někdejším Bystřičkám máme velmi volnou organizaci. Hodně prostoru ponecháváme volným 
hrám dětí, spontánním akcím a iniciativě rodičů i prostému bytí, povídání a výměně zkušeností. Mnohé 
děti jsou ještě kojené a mají svůj denní rytmus, který respektujeme. Vše se točí kolem kuchyně – na 
přípravě dřeva i mytí nádobí se podílejí děti. Každý den ale, samozřejmě, zařazujeme hry v táboře i 
v lese, výtvarně tvoříme a muzicírujeme. Když je hezky, cachtáme se nadšeně v potoce. A večer, když se 
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podaří uspat děti, radujeme se a hrajeme si sami. Beranovi si vaří sami, my máme to štěstí, že se naší 
kuchyně ujala jedinečná Anda Macáková, které patří velký dík. 

Podmínkou účasti na táboře je aktivní účast celých rodin. Nejen, že je často zapotřebí mužské síly a 
technického myšlení, ale také mužské energie, která se s tou naší, ženskou, tak krásně doplňuje. 
Tatínkové byli zpočátku k této společenské akci nedůvěřiví, na podruhé už se těšili a jeden tábor dokonce 
pasoval na nejlepší rodinnou dovolenou! 

Mnozí víte, že běh Kačky Beranové vyhnala v loňském roce v noci na úterý z tábora velká voda, která 
se přehnala přes louku. Děti evakuovali přes rozvodněný potok, jehož sílu člověk pocítí až tváří v tvář 
tomuto živlu. Díky intervenci  Řezáka a Pepy Havránka pomohli hasiči z Nesměně s traktorem. Beranovi 
se poté starali o tábořiště až do soboty, kdy jsme je vystřídali. Skláním se před jejich odvahou a i za ně 
děkuji všem, kteří pomohli, nebo byli připraveni ku pomoci. 

Věřím, že tradice bude zdárně pokračovat a těším se na Cipísky 2010! 
Děkuji Vám za pozornost. V případě zájmu o další informace, nebo účast na táboře mi napište na 

janaj@seznam.cz, nebo zavolejte na M: 603 735 987. 
Jana Dočkalová (roz. Jedličková) 

 
 
DUBEN 2010  

Motto: Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhne záclony a zavřete okenice, tak 
vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. (Jan Werich) 

Zprávy z rady:  
  Schůze bude v pondělí 12. dubna v 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.  
  Velká rada bude v pondělí 19. dubna 2010. Rada prosí šéfy tras, aby si udělali čas a přišli v 18:30 

hod. k Haštalskému dědkovi. 
  Pořadatelům Půltých Stezek do budoucna Rada doporučuje, aby z vybraných peněz dostali vedoucí 

tras částky pokrývající jejich trasové noclehy plus nějakou částku úměrnou počtu lidí na jejich trase. 
Zápisné na Půltou Stezku by mělo pokrývat všechny předpokládané výdaje, ale není třeba ho zvyšovat z 
důvodů plnění TAKové pokladny. 

  Radě připadají vyúčtované náklady pořadatele 24. Půlté Stezky příliš vysoké, a proto požádala Pepu 
Brzáka o vrácení 3 000,- Kč do pokladny TAKu." 

  Platit příspěvky je možné na účet TAKu č. 10 61 10 68 66 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.) za těchto 
podmínek - vyriabilním symbolem bude příslušný rok a dvoumístné číslo Trasy, např. 201004 nebo 
201014 atp. Ve zprávě pro příjemce uvedete jméno a přijímení platícího. Doporučujeme současně 
emailem poslat informaci o platbě Janě stádníkové - stady@atlas.cz nebo Soně Vašicové - 
svasicova@seznam.cz. 
 

Stalo se:   
  Jindřich Henry Šilhán Trasa 21 byl na březnové schůzi přijat do TAKu . Kontakty - 

jindrichsilhan@seznam.cz, 732372011.  
  Nora  5. – 7. března se nakonec nekonala. 
  Za to 11. Shnilka  se povedla i když počasí bylo až příliš větrné. Přes úhybný Rudův manévr jsme 

nakonec odjeli téměř všichni a přečkali i hodinu stání na Déjedničce. Borůvky a večírek do čtyř byly 
skvělé. Pár jedinců v sobotu dostálo názvu akce, většina se však nechala na běžkách unášet větrem po 
krajině. Všichni jsme se sešli u kadovánka a pak zase večer u muziky, kterou tvrdila basa. Po nedělním 
dopoledním šampaňském bylo ještě trochu sportu. 
Příspěvek od Můry: Letošní schnilá jízda začala bídně, dlouho se čekalo na opozdilce (já to nebyl). 
Nejvíce v tomto směru zazářila Helenka Ištvánova, která nedorazila vůbec, ač jsme na ni čekali hodinu a 
poté jezdili po Pankráci a hledali ji. Trochu za to mohl RuM, neboť uvedl špatnou adresu odjezdu, i když ji 
v pátek v poledne opravil, pro někoho už bylo pozdě. Mobil děvče nemá a nechce mít a je tudíž důkazem, 
že v 21. století bez mobilu, jako bys nežil. 
První nápis na dálnici hlásal: Na 20km nehoda! Čuměli jsme tam více než hodinu. A chumelilo! Příjezd se 
tedy protáhl až na 22 hodinu, a pak teprve servírovali večeři. A furt chumelilo! Naštěstí se vše začalo 
obracet k lepšímu, zvláště poté, co paní hostinská načala oblíbené ožralé borůvky. 
Ráno pro změnu chumelilo a fučelo. Po skupinách se vyráželo na různé směry a nejvíce se nás sešlo ve 
Sněžné v hospodě U Vašků, která je vnitřkem propojena s cukrárnou. V našem věku ideální kombinace. 
Na stole vedle sebe utopenec a rakvičky. Mohutně se hrálo a nebyli jsme k odchodu. Došlo i na známou 
umělkyni z Prahy. 
Hlavní skupina odjížděla (běžkmo) směr Kadov až v 16, takže dorazila po 1 na 7. Zde nalezla nametenou 
čekající skupinku diváků a muzikantů. Nejlépe vypadala JaVorka, která neustále tvrdila: "Mám jí jako 
ježek!" Hrálo se další 2 hodiny, posilou byla jakási spřátelená dívčina z Brna. Na kuře hlášené na 7, jsme 
dorazili opět kolem 10, a ani jsme nepotřebovali zácpu na dálnici. Venca S, který drží masopůst, o něm - 
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tedy o tom kuřeti - prohlásil: "Zvláštní to ryba!" Hrálo se tentokrát v 1. patře v klubovně, kde je lepší 
akustika. Zatančil jsem si s Alenou P. rockenrol a myslel jsem, že to bude moje smrt. Krátce poté jsem 
padnul do postele. Příště tančit jen ploužáky! Hrálo se zase až dlouho do noci. V neděli ráno pro změnu 
chumelilo. Po snídaní se připíjelo šampaňským jako na Silvestra a zpívala se hymna, tedy ta naše. Výlety 
byly kratší, spojené s nedělní obědem. Na závěr nutno dodat, že na Schnilku to bylo velmi sportovní. 
P.S. Stále mi vrtalo hlavou, co znamená "Mám jí jako ježek", nikdy jsem to neslyšel a protože nikdo 
nevěděl, prozradila nám to až sama autorka. Prý citát z písničky "A já jí mám jako ježek, žádnej by to do 
mě neřek!" Zvláštní logika. (Hledej logiku po pěti kadovánkách!!! JaVor) - fotoalbum... 

  26. března oslavil Lud ěk Ledvina významné narozeniny s TAKovými od 18:00 v restauraci Harmony, 
U Michelského lesa 370, Krč. - fotoalbum... 

  10. výstup na Blaník , otevřená akce T10. V čechtické restauraci U zlaté Prahy se nás sešlo asi 
pětadvacet. Na desítkové akci se sešli kamarádi z osmi Tras. Hasiči hasili požár v hrdlech v salónku, 
takže jsme zůstali v lokále, kde jsme sobě i místním hráli k poslechu i tanci do dvou hodin. 
Přichystanou mansardu jsme si užili do deváté ranní. V půl desáté, kdy přijela Soňa, slezl Vláďa s Jirkou 
první kopec (viz foto 25) a vyrazili jsme na dvanácti kilometrovou trasu po žluté k obědu do Načeradce. 
Cestou jsme zdolali Jizbický kopec (599 m), několik sněhových polí a několik lahví kořaličky. Ještě spící 
příroda na nás několikrát jarně dýchla a naservírovala nám krásné výhledy do krajiny. Přeprška nestála 
ani za otevření deštníků. Hasiči v rekreačním středisku letos nebyli, takže jsme trasu zdolali bez 
přestávky. 
V Načeradci nám připravili báječný oběd včetně věnečku ke kávě. Většina pak vyrazila přes Malý Blaník 
(580 m) na Velký Blaník (638 m). Před čtvrtou jsme seděli v rozhledně a čekali na jaro. Přišlo přesně v 
18:32 a bylo přivítáno šampaňským. Před ním ještě dorazila bábovka, za ní Andrea a pak Kozlík, kterého 
přepadla žízeň v Býkovicích. Když se dostatečně setmělo, vypravili jsme se na sestup do Louňovic. Čtyři 
z nás sešli z cesty a vydali se lesem na opačnou stranu. Vylezli jsme na silnici mezi Kondrací a 
Louňovicemi. Zachránil nás řidič, který nám po přijetí do nejbližší vesnice mobilem sdělil, na kterou stranu 
silnice se máme vydat. 
I když únava z více jak dvaceti kilometrového pochodu byla znát, večer se zase vydařil. Zvláště když 
kapelu obohatil Františkův klarinet, Vláďovy mapy Šumavy a Afghánistánu, úžasná žlutá čepice pro 
Josku, nejvzdálenějšího účastníka pochodu, a Tomášovo pivo Blaník. Díky personálu jsme směli jít spát 
už po dvanácté. Cestou na zámek jsme potkávali trpaslíky, Sněhurky a čarodějnice. Ne, nebylo to 
alkoholem, na zámku byl candrbál. Zámecké postýlky vystačily pro všechny a hučící teplomet přehlušil 
všechny chrápníky. 
Někteří ráno odjeli a zbylá většina vyrazila po nedělní snídani přes Kondrac do Vlašimi. - Fotoalbum... 

Informace:  
  39. bál. TAK, to je horor!  v pátek 9. dubna v Domovině. K tanci bude hrát plzeňská kapela SKIVO a 

vítáni jsou všichni hororoví a strašidelní tanečníci. Předtančení úspěšně probíhá. V Domovině budou 
hojně zajištěny nápoje i pochutiny. Pokud ovšem nechceme pít z plastu, p řineseme si vlastní sklo. 
Pozvánka na společenský večer stojí 206,- Kč TAK a 226,- Kč NeTAK (260,- Kč na místě). Vstupenky 
mají k dispozici šéfové a bude je mít Jirka Valda jr. v pondělí na schůzi.  

  11. Zahájení cyklo sezóny  17. - 18. dubna je nachystáno, přihlášení dostanou pokyny emailem 
  52. Stezku  6. 9.5.2010 pořádá Třináctka. Tabu noclehy má nahlášeno 17 Tras, pište na 

tak.praha@email.cz, Do předmětu VŽDY napište TABU 52. VS. Vložné je pro členy TAKu 350,- Kč (200,- 
Kč bez vlaku), pro ostatní 380,- Kč (230,- Bez vlaku). 
Proč Krušné hory? Všichni si pamatujeme jak bezútěšně vypadaly před lety a byl i důvod proč se 
STEZKA v těchto horách ještě nekonala. Některé trasy se v těchto končinách ocitly (např. na 17. 
STEZCE – Slavkovský les – Loket). Ti, co jezdí na SPANILKU vědí, že změny k lepšímu stojí za to, 
abychom je viděli všichni. 
Je nejvyšší čas opravit si mínění o smutných horách Krušných, a proto Vás všechny zveme na 52. 
STEZKU se zakončením u Kamencového jezera (tentokrát již dobře, že Petře Ř?) u Chomutova. 
Těšíme se na shledání se všemi 9. května ve 13 hodin v areálu letního kina. 
Trasa 13 
Pořadatel očekává na dubnové schůzi, eventuálně na Velké radě, počty účastníků podle jednotlivých 
Tras a taky peníze. Je hlášeno šest bicyklů T21. Urychleně nahlaste případná další kola.  

  Změna termínu 11. Tykolky  – bude 19. a 20. června 
  Pantakovky  v Soběslavi budou s největší pravděpodobností 25. - 27. června. Velice prosím šéfy a 

zástupce tras, aby prověřili vhodnost nabízeného terminu na svrch trasech. Zároveň přijímám i podněty, 
připomínky a nápady. Věřím, že se sejdeme opět v dostatečném počtu 25.6.2010 v Soběslavi. Veronika 

  32. Lesní hry  se budou konat 17. - 19. září, stránky k hrám již otevřeny - http://lesni-brana.byl.cz 
Proběhly již dvě hry. 

  Nejen pro Nohybáky, ale i pro ostatní, kdo jste Pr ťáka měli rádi , nebo jen znali, dopracovali Tři 
mušketýři (Kaut, Tyčka, Ivan Dvořák a Česťa) sborník, který bude slavnostně odhalen (není to nějaké 
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popCD, proto o křtění nechci psát) 16.4. v Holyni "U Knotků". Vlastní pozvánka přiložena...  
  Letní tancova čka v Divoké Šárce  - čtvrtek, 17. června od 19 hodin - přátelé, opět vás zvu do 

romantického prostředí šáreckého údolí, kde v altánu restaurace Dívčí skok zazní taneční hudba v 
podání již známé hudební formace Kdo má čas. Uvítám pomoc při přípravě..! Irena Koutská 

Ze spole čnosti:   
  Dykovi 13 mají vnučku Emu, Kaufmani 4 vnučku Viktorku a Kořínci 4 vnuka Huga Michaela. 
  Vláďa Švestka 8 oslavil konec sedmé dekády. 

Inzerce:  
  Pozvánka na koncert mého syna Jakuba. Koná se v neděli 18. dubna od 19 hod. v Kostele sv. Jana 

Křtitele na Prádle a další koncert taky v neděli od 15 hod. ve stejném kostele. A bude tam zpívat moje 
budoucí snacha Isabella Shaw, Američanka z Denveru. Tak si to nenechte ujít!! Jirka Michl 14 

  Vyšlo osmé číslo Malostranských novin - http://www.malostranskenoviny.eu  

Krásné jaro přeje 
JaVor 
 
 
KVĚTEN 2010 
 

Motto: Na jaře jsem počítal 136 různých druhů počasí ve čtyřiadvaceti hodinách. (Mark Twain) 

Zprávy z rady:  
  Schůze bude v pondělí 3. května v 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.  
  Velká rada byla v pondělí 19. dubna 2010 u Haštalského dědka. Nepřišli zástupci dvou Tras. 
  Od Pepy Brzáka se vrátilo na účet TAKu 4500 Kč (přestože Rada žádala 3000) za náklady na 

organizaci loňské Půlté Stezky. Rada tímto považuje celou věc za ukončenou. 
  Na červnové schůzi se bude rozhodovat o pořadateli letošní podzimní Půlté Stezky. 
  Na říjnové schůzi se bude hlasovat o pořadateli bálu, který se uskuteční 1.4.2011. 
  Návrhy nových členů TAKu budou předkládány Radě, která je pak nechá odhlasovat na schůzi. 
  Na popud Ivana Fridricha, který připomněl dávnou tradici, Rada navrhuje, aby trasy, jejichž zástupce 

se nedostaví na Velkou Radu, platily na příští Velké Radě rundu piva. 

Stalo se:   
  39. bál. TAK, to je horor!  v pátek 9. dubna v Domovině byl bezvadný a moc se líbil včetně 

předtančení. Vzdány díky organizátorům z T26, jimž pomohli i dobrovolníci z T23, příp. další. Lidí bylo 
méně než jaká byla kalkulace (237), přesto by měl být bál lehce ziskový. Foto... a video... 
Příští bál by měl být 1.4.2011 spíše v Domovině, kde není v současné době nájemce a cena by mohla 
proto vzrůst... 

  11. Zahájení cyklo sezóny  17. - 18. dubna - hodně lidí mělo strach z počasí a na poslední chvíli se 
odhlásilo, takže bylo jen 38 účastníků. O to víc si užili nádherné počasí, skvělou večerní muziku, noční 
oheň a ranní šampaňské. Fotky jsou... 

  24. - 25. 4. – Odemykání táborové louky  - Pod vedením pana Majitele, ale jinak výhradně za 
dvanáctkové účasti, jsme vyrazili nádherným počasím a nádherným údolím Malše z Kaplice přes Pořešín 
na tábor. Oč méně bylo hospod (tj. jedna na začátku a jedna na konci), o to více bylo vlastních zásob. A 
drtivý závěr v Besednici u Drdáků a v Nesměni u Jarušky byl jen pro otrlé. 
Jarušce jsme předali odměnu za ještě větší slávu TAKu, kterou si nevyzvedla na výročce 
– TAKovou varnou konvici, jakou asi nikdo jiný na světě nemá. A pak honem do tábora, 
kam už dlouho před námi dorazila jedna srna, která jaksi zapomněla odejít. Noc byla 
příjemně mrazivá, takže jsme přítomnost srnky ani nepocítili, navíc u roztopených kamen 
bylo velice útulno. I nedělní program byl bohatý. Ranní koupel v potoce, snídaňové hody, 
oslava 30. výročí jednoho manželského svazku a pak konečně účel naší výpravy – louka 
je odemčena! 
Letní počasí nás provázelo i cestou do Trhových Svinů, kterou někteří volili pohodlnými 
cestami přes Keblany a Lniště, jiní cestou necestou přes zarůstající starý Ďáblík. No prostě pohodový 
víkend. Řezák (fotky na TAKu budou, u T12 již jsou) 

Informace:  
  52. Stezku  6. 9.5.2010 pořádá Třináctka.  

Proč Krušné hory? Všichni si pamatujeme jak bezútěšně vypadaly před lety a byl i důvod proč se 
STEZKA v těchto horách ještě nekonala. Některé trasy se v těchto končinách ocitly (např. na 17. 
STEZCE – Slavkovský les – Loket). Ti, co jezdí na SPANILKU vědí, že změny k lepšímu stojí za to, 
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abychom je viděli všichni. 
Je nejvyšší čas opravit si mínění o smutných horách Krušných, a proto Vás všechny zveme na 52. 
STEZKU se zakončením u Kamencového jezera (tentokrát již dobře, že Petře Ř?) u Chomutova. 
Těšíme se na shledání se všemi 9. května ve 13 hodin v areálu letního kina. 
Pozor, dobrou náladu si vezměte sebou, my zajišťujeme ostatní (např. počasí). 
Od 11:30 bude v areálu možné občerstvení (pivo, jídlo).Odchod na vlak cca v 16 hod. k hlavnímu nádraží 
Chomutov.  
Zvláštní vlak Chomutov - Praha (TAK Praha) - Chomutov hl.n. 17:00, Žatec 17:40, Lužná 18:40, Kladno 
19:55, Zličín (?), Smíchov sev. nást. 21:15, Praha Hl. n. 21:30 (+ - 30min.). 
Trasa 13 

  Letní tancova čka v Divoké Šárce  - čtvrtek, 17. června od 19 hodin - přátelé, opět vás zvu do 
romantického prostředí šáreckého údolí, kde v altánu restaurace Dívčí skok zazní taneční hudba v 
podání již známé hudební formace Kdo má čas. Uvítám pomoc při přípravě..! Irena Koutská 

  V úterý 15. června  od 19:30 bude pro TAK hrát v divadle Gong Míla Fuxa  a Pavel Šebesta (skupina 
Krock). Vstupenky za 150,- Kč si rezervujte u Lenky Borgesové - l.borgesova@seznam.cz, 728743814. 
Stránky Míly http://krock.cz. Pohodovou muziku s originálními texty velmi doporučuje Trasa 14. 

 Vítání léta  - 22.6.2010 - Mirda informoval o domluvě s p. Paulišem a o podané suplice na OÚ P1. 
Apeloval na oblekovou kázeň nejen u dospělců, kteří si již za ta léta zvykli, ale i u dítek. 

  Pantakovky  v Soběslavi budou 25. - 27. června. Tým pořadatelů věří, že se sejdeme opět v 
dostatečném počtu 25.6.2010 v Soběslavi. Přihlášku na LPTH, kterou už znáte a která je zjednodušena, 
můžete vyplňovat již nyní. Informační email bude zaslán v nejbližších dnech. 

  PaS vyslovil smělé přání, aby členové TAKu byly více zvýhodňováni na vstupném či 
vložném při TAKových akcích. 

  Červencová sch ůze bude 12.7. tradičně na Cindě. 
  32. Lesní hry  se budou konat 17. - 19. září, stránky k hrám již otevřeny - http://lesni-

brana.byl.cz. Probíhá hledání kartuší a můžete se již přihlašovat. 

Ze spole čnosti:   
  Jitka (Hysková) a Jiřík Černovský 23 mají kluka jako buka, Vítek se jmenuje. 
  Milí kamarádi, je mi smutnou povinností Vám sdělit, že nás navždy opustil náš kamarád Drahoš 

Tlučhoř. Nic moudrého mě nenapadá, jen je mi to hrozně líto. Poslední rozloučení se koná v pátek 30.4. v 
11:00 ve strašnickém krematoriu. Tom Charvát, 5. trasa 

Inzerce:  
  Lenka Hnízdilová 14 - Moje neteř nabízí přenechání smlouvy na dobu neurčitou na krásný byt v 

Polské ul. 2+kk, jeden pokoj 35 m, 2. 16 m za 8.500Kč. Její tel. 777266578, Karolina Prelová. 

Krásnou Stezku i s krásným počasím přeje 
JaVor 
 

ČERVEN 2010 

 
Motto : Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od 
sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, 
hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek 
lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, 
nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a 
veřejnému majetku. 
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co 
nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a 
čestnější než lenošení a mrhání. 
Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat 
nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. (Tomáš 
Baťa, 1932) 
 
Zprávy z rady:   

   Schůze bude v pondělí 7. června v 18:00 v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.  
   Rada byla v pondělí 24. května u Haštalského dědka.  
   Rada zadá výrobu dalších odznaků TAKu. Pokud má někdo odznak zničený nebo ztracený, může se 

přihlásit u Soni o nový. Duplikát bude zpoplatněný. 
   Na schůzi rozhodneme o pořadateli 25. Půlté Stezky. 
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   Soňa vyzývá všechny neplatiče k zaplaceni TAKovych prispevku za rok 2010 ve výši Kč 250,-. Lze 
hotově na schůzi 7/6 nebo na účet 1061106866/5500, VS: 2010xx (dvoumístné číslo trasy) zprava pro 
příjemce: jméno a prijmeni platícího. Od záři to bude Kč 270,-!! 
 
Stalo se:   

   52. Stezka 6. 9.5.2010 v Krušných horách pořádala Třináctka.  
  Velký dík Třináctce za neotřelé, rychlé a pěkné zakončení. Jediné, co mně chybělo, byly vlajky tras. 
Vlajkonoši mohli stát u zdi a odcházet s posledním tanečníkem z dané trasy. Byl by tak lepší přehled, kdo 
ještě soutěží. Kapela však hrála jako vždy dobře, nezávislá subjektivní porota odvedla dobrou práci a 
Petr Havránek by se mohl živit jako konferenciér. Jídla a pití bylo dost, stezkou vlak bez vady, co více si 
přát. TAK ještě jednou - DÍKY !!!!!!!!!!!!! A díky i vám všem, kteří jste ke Kamencovému jezeru dorazili. 
Nejlépe to bezesporu zvládla Devítka! TAK za rok a půl v…. (kdepak to asi bude?) Petrof  
  Ahoj Třináctko, děkujeme Ti za skvělou 52. Stezku. Měli jsme možnost projít kraj, kde mnozí z nás 
očekávali úplně zdevastovanou krajinu a místo toho objevili další krásný kout Čech s nádhernou přírodou 
a se spoustou hospod se slušnými cenami. Zakončení mělo spád a i přes nebo právě pro jeho zkrácenou 
verzi se nám moc líbilo, občerstvení bylo tentokrát opravdu připravené na stovky hladových a žíznivých 
Stezkařů a doprava domů byla taky super. Za Trasu 3 Díky Andrea 
  Ahoj kamarádi, především děkuji pořadateli Stezky trase 13. za skvělý průběh zakončení, zajištění 
výborného občerstvení a za to, že 21. trasa měla tak skvělou pozici ve vlaku - přímo u zdroje 
Staropramenu. Nevím, jak jsme si to zasloužili. :-) Dále posílám přílohou fotografii od kamarádky Jitky 
Kodetové. Tuto fotografii bych si dovolila navrhnout jako příspěvek do příštího Almanachu, případně jako 
nejlepší fotografii 52. Stezky, případně i roku… :-) To již nechám na vás. Velmi se omlouvám 
protagonistovi na fotografii a doufám, že mu nebude vadit její zveřejnění. Za 21. trasu Meryl 
  ...Přesun vlakem do Chomutova byl sice rychlý, ale ne natolik, abychom stihli asi třináctiminutové 
zakončení. A na závěr jednu stížnost. Proč je zrovna Čtrnáctka vždycky skupina B a za točeným pivem 
se musí prodírat zprostředka vlaku? ZuVla 

   Jeden nevydržel předvolební tlak, nemlčel a podělil se kamarády o pocity odkazem na několik článků. 
Negativních reakcí pak bylo mnohem víc, první přišla za 13 minut (články za tu dobu sotva mohly být 
přečteny). V záplavě spamů a více či méně veselých či zajímavých obrázků a linků, které neustále 
dostáváme, je jedna taková agitace jen zrnko v moři. Všichni víme, že existuje tlačítko Delete, které se 
stokrát lepší nežli emailové výkřiky o kultuře emailování. Zdá se, že čím jsme starší, tím méně jsme 
tolerantní.  
Již několik let existuje na stránkách diskusní fórum a v podstatě zeje prázdnotou. 
 
Informace:   

 7. Cesta jenom tam v sobotu 5. června 2010  – sraz na nádraží Praha - Smíchov v 7.45, odjezd v 
8.00 (to je změna, vyvolaná výlukami na trati do Plzně. Informujte prosím ty, kteří nemají nebo nečtou 
pravidelně maily!) Na Smíchově vchod hlavní budovou (ne "severní nástupiště"!) Jedeme historickým 
motorovým vozem M131.1386, vyrobeným v r. 1954 ve vagónce Studénka - Butovice, který zachránil, 
opravil a 15 let provozuje spolek Lokálka Group Rokycany. Teď je po generální opravě motoru a toto 
bude jeho první větší jízda. Ve vláčku bude čepováno pivo, chcete-li pít ze skla, nezapomeňte si půllitry! 
Zastávka v Plzni na stanici Jižní předměstí cca 10.45 - 14.45. Poblíž je "Techmania Science Center", 
http://www.techmania.cz, technické muzeum zahrnující i expozici o historii Škodovky, propagační řeč k 
návštěvě muzea ve vlaku pronese Jirka Valda. Pokud někoho technika nezajímá nebo bude dříve hotov, 
je pro něj v Plzni spousta dalších atrakcí, jako pivovarské muzeum, největší synagoga v ČR, nejvyšší 
kostelní věž (102,6 m), Pattonův památník etc., a ještě zbude čas na oběd. Ve 14.45 odjezd do Pńovan a 
na trať č. 177 Pńovany - Bezdružice (http://bezdruzickalokalka.cz). Na mostě přes údolí Mže bude 
fotozastávka, z mostu se taky skáče na laně, ale to asi nebudeme zkoušet. Asi v 16.20 budeme v Cebivi. 
Podle počasí a nálady se odtud můžeme vydat pěšky krásnou krajinou údolím Hadovky, zájemci se 
cestou můžou napít ze "studánky lásky" (ve dvojicích, jinak to prý neúčinkuje), a dojít až do 
Konstantinových Lázní. Motoráček nás někde cestou dojede a nabere, a pak už dojedeme na konečnou 
do Bezdružic. Hezké městečko, dominantou je zámek, tam ale nespíme. 
Tábořit se bude asi 2 km od nádraží u přírodního koupaliště u Nezdického potoka. Pokosená louka 
připravena, karimatky, stany či celty vlastní. Nouzově dřevěná bouda, všichni se tam ale nevejdeme. Je 
tam kiosek s točeným pivem (Gambáč, Chodovar), bude i něco k snědku. Oheň, buřty. Ráno prý 
česnečka.  
Hudba (jak je v TAKu zvykem) bude vlastní, další muzikanti jsou ještě vítáni. 
V neděli náš motoráček odjede cca v 10 hodin do Plzně. Je možno se svézt, nebo se vydat na pěší výlet 
do okolí (Dolní Polžice - dříve tam byl Kryštof Harant, dnes dobrá restaurace/pizzerie a lanové centrum, 
hrady Krasíkov - Švamberk a Gutštejn, údolím Úterského potoka,…) a pak odjet už nehistorickými vlaky 
domů. 
Na Cestu jenom tam Vás zvou Jirka Valda jr., Pepík Brzák a Ivan Fridrich 
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PS: možná se ještě 2 - 4 lidé vejdou, předběžná domluva nutná! - ivan.fridrich@post.cz, 602368425, 
725050084 

   V úterý 15. června od 19:30 bude pro TAK hrát v 
divadle Gong Míla Fuxa  a Pavel Šebesta (skupina Krock). 
Vstupenky za 150,- Kč si rezervujte u Lenky Borgesové - 
l.borgesova@seznam.cz, 728743814. Pozor! Zbývají poslední 
dvě řady vstupenek! Stránky Míly http://krock.cz. Pohodovou 
muziku s originálními texty velmi doporučuje Trasa 14. 

  11. ročník cyklospanilé jízdy Antonie Tykolové - Žleby 
18.-20.6.2010 
Ahoj cyklokamarádi! Cyklospanilé jízdy Antonie Tykolové jsme až na výjimky pořádali v okolí Prahy, tak 
aby se na místo noclehu dalo dojet na kole. Protože se zatím nechceme vracet do míst, kde jsme již byli, 
budeme je muset pořádat dál od Prahy. To znamená, že se v pátek na místo noclehu budeme muset 
přiblížit vlakem. Domů buď dojedeme na kole, nebo se alespoň k Praze přiblížíme, zbytek dojedeme 
vlakem. Letos pojedeme v pátek 18.6. vlakem do Čáslavi. Přímý vlak tam jezdí každou hodinu, možná je 
lepší si rezervovat místo pro kolo. Z Čáslavi je to necelých 9 km do Žleb, kde budeme jíst, hrát, zpívat a 
tančit v restauraci „U Kosů“. Monika a Karel Moravcovi srdečně zvou a žádají cyklisty, aby se Karlovi 
přihlásili moravec.karel@atlas.cz. Více informací na stránkách. 

 18.6. pořádá Honza Maňák další roční Cesty s lahví oblíbeného nápoje. Svůj zájem a žádost o 
informace chtějte po Honzovi Maňákovi.  

  Vítání léta - 22.6.2010  - Mirda informoval o domluvě s p. Paulišem a o podané suplice na OÚ P1. 
Apeloval na oblekovou kázeň nejen u dospělců, kteří si již za ta léta zvykli, ale i u dítek. 

   Pantakovky v Sob ěslavi budou 25. - 27. června . Tým pořadatelů věří, že se sejdeme opět v 
dostatečném počtu.  
Za necelé tři týdny již budeme zahajovat 32. LPTH. Je tedy nejvyšší čas ladit formu, vyrábět a opravovat 
yalmary, sestavovat teamy, ale hlavně přihlašovat se! Pantakovky vás lákají, ale nechce se vám soutěžit? 
Pojeďte tedy jako časomíra, rozhodčí, pořadatel, au-pair nebo jako divák. Určitě ale nenechte doma své 
děti a vnoučátka – loni jim to na sportovištích i stupních vítězů velmi slušelo. 
Co nás letos čeká? Tradiční víceboj s novou sedmou disciplínou – tentokrát na kolečkách, volejbal, 
nohejbal, ping-pong, kuželky, plavání, yalmary, fotbal, píč-cup, petanque, cyklohrátky, dětské soutěže a 
VCL (bude-li dostatek zájemců). I letos budeme vyhlašovat jednotlivé disciplíny víceboje - koho tedy děsí 
například běhy, můžete si jen zaházet nebo zaskákat ˘. Program a časový harmonogram budeme 
průběžně doplňovat a upřesňovat. 
Novinky pro rok 2010: 
- zavádíme putovní poháry se jmény vítězů a vítězných teamů 
- na konci slavnostního zakončení budou vylosováni 3 platící účastníci LPTH, kteří budou mít startovné 
na Pantakovkách v roce 2011 zcela zdarma. 
Ceny startovného zůstávají jako v loňském v roce: - TAK 270- Kč - neTAK 300,- Kč - soutěžící děti do 15 
let 100,- Kč 
Ubytování v tělocvičně ve vlastním spacáku je zahrnuto v ceně startovného. Za příplatek 130 Kč/noc si 
můžete objednat spaní v posteli s peřinami v ubytovně nad tělocvičnou. Kapacita postelí je cca 70 míst. 
Startovné a příplatek za ubytování bude vybírat od šéfů nebo zástupců tras Veronika Jiravová. Plaťte 
prosím hromadně za trasu nejpozději v sobotu 26.6.2010 večer.  
Nyní již máte dostatek informací, abyste se mohli přihlásit na 32. Pantakovky. On-line 
přihlášku na LPTH mohou jednotlivci (i soutěžící děti) vyplňovat do čtvrtka 24.6.2010 (k 3.6. 
přihlášeno 96 lidí). 
Šéfy tras, pověřené osoby, kapitány prosíme o nahlášení týmů v těchto soutěžích: (fotbálek*, 
nohejbal, volejbal a yalmary) ideálně do 20.6.2010 emailem na adresu 
monika.misikova@seznam.cz. Na kuželky, pétanque a píč-cup budou přihlášky přijímány 
před zahájením soutěží. Nejzašší termín pro přihlášení do týmových soutěží a ping - pongu je pátek 
25.6.2010 do 22. hodiny!!! Pokud se máme pokusit skloubit všechny disciplíny, potřebujeme na přípravu 
alespoň trochu času. 
*každý tým, který se účastní fotbalového turnaje, nahlásí i jméno jednoho schopného rozhodčího (ze své 
trasy), který zvládne pískat fotbalové zápasy ve skupině. 
Případné dotazy a připomínky směřujte na Veroniku Jiravovou e-mailem nebo telefonicky. 
Sportu zdar a tomu hravému zvláště.  
Váš organizační tým 3+13+14+20+23+26 Veškeré informace sledujte na stránkách. 

   Červencová sch ůze bude 12.7. tradičně na Cindě. 
   32. Lesní hry  se budou konat 17. - 19. září, stránky k hrám již otevřeny - http://lesni-brana.byl.cz 

Probíhá hledání kartuší a můžete se již přihlašovat. 
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Inzerce:   
 Nabizim k pronajmu dva byty v Brevnove (ul Belohorska, zast. tramvaje u Kastanu) 50m a 70m2 po 

rekonstrukci, I. kat. za 11 a 15 tisic mesicne, podrobnosti doplni Hasic (251152045, 
petr.kriz@cz.pwc.com).  

 Nabídka ubytování na horské chatě Agáthě v Lučanech nad Nisou v Jizerských horách -
 http://www.chata-agatha.eu  

 18. června 2010 od 19:00 zahraje v retro-kulturním centru Vltavská dánská kapela Viking band a klasici 
českého jazzu Steamboat Stompers. A pokud by vam termin nevyhovoval, pripadne si budete chtit neco z 
toho zopakovat, navstivte dalsi den, tj. v sobotu 19.cervna od 16h, 6. Kolovratsky parnik, kde je vstup 
volny, ale volna mista na lavicich pod party-stany se hledaji o to hure... Program a dalsi poznamky 
viz http://www.4trasa.cz 

 Neměl by někdo zájem o družstevní byt 3+1, plocha cca 80m2 v Praze 9, Horních Počernicích? 
Čerstvě kompletně zateplený, zrenovovaný malý paneláček (10 bytů). 2.patro. 5 let nová plastová okna 
VEKRA, spolehlivé bezpečnostní dveře s trezorovým zámkem. Výborně řešený byt s centrální předsíní s 
komorou (šatnou), situace oken východ-západ, velká lodžie. Zrenovované jádro, kuchyňská linka s 
digestoří. Špajzová skříň. Oddělené WC a dostatečně velká koupelna s velkou plastovou rohovou vanou 
umyvadlem a i s místem na pračku. Byt je zachovalý, udržovaný, nezdevastovaný. Bytové družstvo je 
bezproblémové, příspěvek do fondu oprav a zálohy za služby (teplo, teplá voda, úklid) činí celkem 3732,- 
Kč /měs. Při zájmu oslovte Jardu Havlase 724 125 031, j.havlas@volny.cz. 

 Pavel Švestka a skupina Shannon opět zvou do Balbínovy poetické hospůdky na nekuřácký večer s 
irskou muzikou, poslední pražský koncert před prázdninami. V pátek 11.6., začínáme ve 20h. (Balbínova 
6, Pha 2).  
Více info na www.shannon.cz 
 

Snad už krásný červen přeje 
JaVor 
 

 

 

 
ČERVENEC – SRPEN 2010 
 
Motto:  Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy pravým přátelstvím. (Sophronius Eusebius 
Hieronymus) 
 
Zprávy z rady:  
� Letní schůze, tedy spíše letní setkání všech příznivců TAKu bude v pondělí 12. července od 18:00 na 

Cindě na Smíchově. 
� Pravidelná schůze bude v pondělí 6. září v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.  
� Rada přeje všem krásné léto plné dobrodružství a radosti z cestování. 
� Soňa vyzývá všechny neplatiče k zaplaceni TAKovych příspěvků za rok 2010 ve výši Kč 250,-. Lze 

hotově platit na Cindě kterémukoliv z přítomných radních nebo na ucet 1061106866/5500, VS: 2010xx 
(dvoumístné číslo trasy) zpráva pro příjemce: jméno a příjmení platícího. Od září to bude Kč 270,-!!  

 
Stalo se:  
� 7. Cesta jenom tam v sobotu 5. června 2010 - Povedená Cesta se vydařila i stran počasí. 

Motoráčkem Hurvínkem bez vlečňáku cestovalo 42 lidí. Přesto bude akce mírně ztrátová (asi 1kKč). 
Doporučována Techmánie v Plzni pro děti do 130 let. IFri, jako ostatně již poněkolikáté, váhá s 
uspořádáním další CJT. Rozhodnutí by mělo padnout koncem roku, kdy Klub přátel lokálky bude 
tvořit plán akcí v roce 2011. Termín „následující víkend po Dni dětí“ Ivan vysvětlil tím, že se ušetří 
náklady na cestu vláčku z Plzně do Prahy, jež se pohybují řádově v tisících. 

� V úterý 15. června od 19:30 hrál v divadle Gong Míla Fuxa a Pavel Šebesta (skupina Krock) jenom 
pro TAK. Stránky Míly http://krock.cz. Prodalo se 170 lístků a koncert byl moc pěkný.  

 Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za uspořádání včerejší akce. Doufám, že to bude možné 
ještě někdy někde opakovat a že jsme neudělali ostudu, i když ke konci už mě prsty nějak 
neposlouchaly. Zdraví a zase někdy na shledanou se těší (třeba v Balbínce) Míla F. a Co. 

� Sjezd Vltavy na kolech – (10. Trasa) - Bořík Prokeš referoval o první části, kdy se od pramenů 
podařilo dojet za 5 dní do Zbraslavi. Podařilo se to navzdory tomu, že některé přívozy jsou v provozu 
až v sezoně apod. Zbytek do Mělníka se pojede patrně až příští rok. 

� 11. ročník cyklospanilé jízdy Antonie Tykolové - Žleby 18.-20.6.2010 – byl náročný (980 m 
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převýšení), ale pěkný nejen výběrem lokality, ale i společnými zážitky 35 kamarádů a povedeným 
počasím. foto na stránkách. 

� Vítání léta - 22.6.2010 - Milí rozmilí, zanechali jste ve Vojankách dost veliký nepořádek. Zejména 
kolem jezírka to bylo katastrofální. Velikou nekázeň v oblékání jsem u brány ndokázal zvládnout. 
Pokud nejste stylově připraveni, tak tam za rok nechoďte. V sadech u pana Pavliše můžete 
vyzvednout: deštník, klíče s otvírákem, nerez misku. Jiné věci nehledejte, ráno před šestou stojí u 
brány fronta bezdomovců a ti během několika minut celý prostor "vyluxují" .Všem ukázněným přeji 
hezký den, bylo to fajn, za rok se těším na viděnou a slyšenou. Mirda 3. 

Chtěl bych poděkovat mnohým zúčastněným včerejšího vítání léta, ale zejména: Děkuji Rudovi 
Mrázovi za půjčení člunu! Děkuji Jirkovi Valdovi, že mi ho nafoukl! Děkuji Rudovi znovu, že pod 
průhlednou záminkou hledání díry ve člunu mě donutil se nahnout a následně spadnout do 
jezírka a tím chtěl ukončit mé pozemské trápení! Děkuji Petrovi Šelíkovi, že se obětoval a 
zabránil mu v tom! Děkuji mnohým dalším, kteři mi zahřívali kořalkou. Děkuji 4 dalším lidem, kteří 
mi zapůjčili suché "oděvy"! Mám modrou deku, modré pončo, světlé sako a dámské kalhotky, 
které mám stále na sobě. Prosím majitele, aby se mi přihlásili. S úctou VODNÍK 736-607892. 

� Pantakovky v Soběslavi byly 25. - 27. června. Sešel se rekordní počat účastníků a přibylo i cipísků. 
Vše o hrách, včetně výsledkových listin, najdete na stránkách. 

Vážení, kdo jste nebyl na letošních PanTAKovkách, udělal jste velkou chybu, kterou můžete 
napravit až za rok opět koncem června v Soběslavi. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě i na 
pohodovém průběhu her, ať už zaníceným soutěžením, či spravedlivým rozhodováním. A dík i 
všem fotografům za bezva fotky. Pohodové léto vám všem přeje Petrof  

� Přátelé, Apači a T12 vědí, že dočkat se pochvaly od Řezáka je docela vzácnost, ale po tomto 
víkendu musím udělat výjimku. To, co předvedli brigádníci na táboře při stavění nové pevnosti, před 
tím se holt musí smeknout klobouk. Pokusil jsem se něco málo zdokumentovat (viz 
http://rezak12.rajce.net/pevnost_2010), ale ti ďáblové se sekerkami byli rychlejší než já s foťákem. 
Kdo to na táboře zná, ví, o čem mluvím. Takže dámo a pánové (sorry, nebudu jmenovat, abych na 
někoho nezapomněl), díky za nehynoucí zásluhy a na závěr snad jenom citát od Žížaly: "Myslíte, že 
nás ty mladý sem ještě nechaj jezdit?" Paráda. Řezák. 

 
Informace:  
� Červencová schůze bude 12.7. tradičně na Cindě. Příjďte od 18.00 hodin všichni, kteří jste v Praze, 

TAKoví i neTAKoví, muzikanti též. 
� 25. - 28. září - 25. Půltá Stezka - garant Soňa Vašicová 17 a Lenka Borgesová 18, Šárka Fuchsová 

13, Jana Vorlová 14. Na stránkách je otevřená přihláška. Poplatek do neděle 26.9. - TAK 150 Kč, 
neTAK 200 Kč; do úterý 28.9. - TAK 300,- Kč, neTAK 350,- Kč. Platit můžete na účet TAKu č. 10 61 
10 68 66 / 5500 za těchto podmínek - variabilním symbolem bude 25 a dvoumístné číslo Trasy, např. 
2504 nebo 2514 atp. Ve zprávě pro příjemce uvedete jméno a přijímení platícího. Platit můžete také 
na schůzi 6. září, což bude pravděpodobně poslední termín. Spaní klasické stezkové (spacák, 
karimatka) 

� 32. Lesní hry se budou konat 17. - 19. září, stránky k hrám již otevřeny - http://lesni-brana.byl.cz. 
Probíhá hledání kartuší a můžete se již přihlašovat. 

 
Ze spole čnosti:  
� Musím se s vámi podělit o jednu astronomickou specialitu. Od června roku 2010 svítí na hvězdné 

obloze hvězda jmenem TŔINÁCTKA. Snadno ji naleznete kousek na sever od hvězdy Alrisha v 
souhvězdí Ryb (RA: 2h 0m 5.6s, DEC +5° 24' 48.0'', Acquis ition Star Catalogue: 5640464). Jenom si 
musíte opatřit sakra silný dalekohled, neboť jde o hvězdu velikosti 14.1, což není mnoho. Saša 
Fuchs 13.  

 
Inzerce:  
� Ahoj kamarádi, Kdyby někdo ještě nevěděl kam v létě tak může k nám na Šumavu 

http://jaroskov.webnode.cz/. Apartmán II - přízemí k dispozici od 1.6.2010 2 osoby + dítě do 3 let. 
Vybavení pokoje: Dvojlůžko, přenosná dětská postýlka, stůl, 3 x židle, barevná TV (ČT1, ČT2, Nova, 
Prima), koupelna se sprchovým koutem, Vybavení kuchyně: dvouvařič, varná konvice, microvlná 
trouba, lednice, kávovar, topinkovač. Zatím není k dispozici žádná skříň, protože se stále buduje. 
plocha 30 m2 - půdorys http://jaroskov.webnode.cz/apartmany/. Pro Takové osazenstvo sleva 10% k 
platnému ceníku http://jaroskov.webnode.cz/cenik/ Tj. 243,- CZK za osobu a den (216,- CZK za 
osobu a den při týdenním pobytu) Pokud by někdo chtěl více, postelí byla by k dispozici další ložnice 
v současné době bez dveří a koberce. Tomáš Svoboda (1). Jaroškov 42, 384 73 Stachy. Mobil: +420 
736 620 219. Mobil: +420 603 256 926. SKYPE: t.svoboda73. http://jaroskov.webnode.cz 

� Chci Vám prozradit novou web stranku - www.apartmanynaseniku.cz  - pro případ, že by jste 
zatoužili po rozmazlování svého těla i ducha. Křemílek 3. 
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Krásné léto přeje 
JaVor 
 
 
ZÁŘÍ 2010 
 
Motto:  Dospěl jsem k poznání toho, jak snadné je být nepochopen a jak obtížné je být zcela 
srozumitelný. (Milton Friedman) 
 
Zprávy z rady:  
� Pravidelná schůze bude v pondělí 6. září v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.  
� Rada srdečně zdraví všechny TAKové kamarády a přátele a přeje mnoho krásných podzimních akcí.  
 
Stalo se:  
� Všechny tábory v Keblanech se uskutečnily. 
� Hlásím, že Pětková expedice  s podporou Horooddílu (celkem 20 TAKových lidiček) se v pořádku 

15.7. vrátila z Islandu do rodných lovišť. Nemělo to chybu, i když počasí bylo občas velmi islandské, 
nicméně teploty 10-15 stupňů nám v Česku asi mnohý záviděl. Dokumentární video se zdařilo a po 
prostřihu bude dle zájmu prezentováno na veřejnosti. Tom Charvát 

� Luďkovy Alpy  v srpnu - fotky budou… a info o výpravě… 
� Saša "Wikina" Ryvolová byla s ADRou na Liberecku pomáhat po povodních . Její fejetonek stojí za 

přečtení. 
� Jednadvacítka prezentuje svoji námořnickou akci na Lipně ve fotografii. 
� Ne stránkách si v přiložené tabulce můžete připomenout červnové LPTH  

(http://takpraha.cz/2010/100627lpth32informace.php). 
� Je mi potěšením vám oznámit, že jsme objeli republiku na kolech  a že jsme během objezdu dosáhli 

průměrné rychlosti 1,37 km denně. Je-li nebo není-li to úctyhodná rychlost, nechám na vašem 
posouzení, ale dovolil bych si podotknout, že jsme to dali i v těch šílených vánicích a krutých mrazech 
(a jako že jich za těch pět let bylo). Protože nám objezd vzal kus života (a já jsem rád), chtěl bych se 
za celým tímto cirkusem ohlédnout. Jakých bylo 13 etap objezdu republiky na kolech? Jakých bylo 
těch pět let, během kterých jsme od cedule s nápisem Kořenov postupovali ke stejné ceduli, ale ne 
nejkratší cestou? Celou zprávu od Milana Bartáka si přečtěte na stránkách Dvacítky. 

 
Informace:  
� 32. Lesní hry  se budou konat 17. - 19. září, stránky k hrám - http://lesni-brana.byl.cz 
� Přibyl seznam přihlášených na lesní hry (23.8. 24 lidí). Naleznete v sekci přihlášení! Přihlášku 

potvrdíte odesláním platby 450Kč (pro TAK 440Kč) na účet 16 17 94 81 03 / 0800. Do zprávy pro 
příjemce napište své jméno a trasu. 

� V pondělí 20. září hraje v Balbínce Mila Fuxa  & Krock (Míla, Ondra, Milan). 
� 25. - 28. září - 25. Půltá Stezka  - garant Soňa Vašicová a Lenka Borgesová, Šárka Fuchsová, Jana 

Vorlová. Na stránkách je otevřená přihláška. Poplatek činí do neděle 26.9. - TAK 150 Kč, neTAK 200 
Kč; do úterý 28.9. - TAK 300,- Kč, neTAK 350,- Kč. Platit můžete na účet TAKu č. 10 61 10 68 66 / 
5500 za těchto podmínek - variabilním symbolem bude 25 a dvoumístné číslo Trasy, např. 2504 nebo 
2514 atp. Ve zprávě pro příjemce uvedete jméno a příjmení platícího. Platit můžete také na schůzi 6. 
září, což bude pravděpodobně poslední termín. Spaní klasické stezkové (spacák, karimatka) 

 
Ze spole čnosti:  
� 3. července se Honza Maňák ošklivě rozbil na kole. Pomalu se zotavuje a daří se mu stále lépe. 

Všechny informace jsou dostupné v diskusi na stránkách Sedmnáctky. 
� V pátek 16. července po delší nemoci tiše a v klidu zesnul ve věku 59 let náš skvělý kamarád a 

muzikant Ji ří Táta Jen č. Rozloučili jsme se s ním v sobotu v obřadní síni v Plasích. 
 
Inzerce:  
� Helena Kestřánková 14 je od 16. srpna konečně bábou  - Pepina 3600 g 47 cm. 
� Od Martina Rozsívala (Dáblík) letí zpráva, že je již trojnásobným otcem , od 1.9 jsou na světě Jakub 

2,5 kg, Tomáš 3 kg, všichni v pohodě. 
� Tři studentky VŠ shán ějí podnájem  bytu 2+1v Praze. Kdo může něco nabídnout, nechť volá Elišku 

Nešporovou (T 16) na číslo 602 272 944 nebo píše na adresu enesporova@bonduelle.cz.  
� Nabízím podnájem  - byt v RD v Praze 4 - Spořilov. Tiché místo s výhledem do parku pro 1 - 2 

nekuřáky. 1 + 1 za 10 500, - až 12 000, - včetně poplatků. Případně 2 + 1 za 15 000,-. Milada 
Corvinová (T1) 608 308 222, miladacorvin@centrum.cz. 
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� V sobotu 18. září budou na Kampě dozvuky Hor ňáckých slavností  - 2. Malostranské vinobraní. Tuto 
akci pořádá Komunitní centrum Kampa spolu s Biografem Letní poloha, kavárnou Mlýnská, 
TURASem, Muzikanty z Kampy a agenturou Antonína Vrby z Horňácka, za pomoci Sokola - ČOS a 
SOPMSH! 

� Blanka a Miloš Neumanovi 14 přijímají přihláška na lyžování v italsko-francouzském středisku La 
Thuile-La Rosiere s jednodenním lyžováním v nedalekém areálu Courmayer-Mont Blanc (více 
informací o středisku např. na www.espacesanbernardo.com) v termínu pátek 11. 3. 2011 cca v 23:00 
hodin do 17. 3. cca v 8:00 hodin. Více informací na webu. 

 
Krásné září přeje 
JaVor 
 
Příloha – Luďkovy Alpy 
Když jsem před časem začal pro převážně TAKovou společnost zajišťovat výlety VHT do rakouských Alp, 
netušil jsem, že se z toho stane téměř  tradice.  Při našem posledním výletu 20.-22.8.2010 mě však 
pamětníci upozornili, že se takto scházíme už podvacáté. 
Naším letošním cílem byl vrchol Hochgollingu, nejvyšší hory Nízkých Taur a okolní vrcholky. Po obvyklém 
nočním přejezdu nás autobus ráno vyklopil v závěru údolí Untertal poblíž Schladmingu.  Prvních 600 m 
výškového převýšení k chatě Gollinghütte všichni téměř vyběhli, plni nadšení z krásného počasí, 
v letošním srpnu tak vzácného. Na chatě budeme nocovat a tak všichni odkládají bágly a přebalují to 
nejpotřebnější pro zdolání vrcholu Hochgollingu (2862 m.n.m.)  do menších báglíků. Po nutném doplnění 
potřebných iontů točeným pivem, vyrážíme zdolávat dalších 1200m převýšení.  Ze závěru údolí cesta 
začíná dosti jednotvárně a velmi strmě stoupat.  Zhruba po dvou hodinách úmorného výstupu docházíme 
do sedla pod Hochgollingem. Někteří jednotlivci zde otáčejí k sestupu. Téměř čtyři hodiny dnešního 
výstupu a absolvovaných 1300 m převýšení jim pro dnešek stačí. Většina však pokračuje dále k vrcholu 
tyčícímu se ještě dalších 500 m nad námi. Pochvíli se cesta dělí.  Tištěný průvodce, podle kterého jsem 
trasu připravoval, doporučuje pro výstup technicky trochu obtížnější cestu severním hřebenem a pro 
sestup normální „historickou“ cestu. Doporučuji lidem severní hřeben, ale sám, stižen nečekanou 
žaludeční nevolností, pokračuji s několika dalšími po historické cestě.  Brzy zjišťuji, že jsem dobře udělal.  
Průvodce psal zřejmě zkušený horolezec.  Podle většiny lidí, kteří se na doporučenou cestu  vydali lze 
soudit, že jeho názor, že jde o hezkou cestu, s několika místy vyžadujícími lehké lezení po skále, pro 
které není potřeba žádná horolezecká výbava,  je třeba přeložit tak, že tam stejně není žádné jištění, kam 
by se dal případný úvazek přicvaknout. Naštěstí bylo možno z hřebenové cesty uniknout na traverzovou 
„historickou“ cestu což postupně všichni ve zdraví učinili.  Koneckonců i historická cesta měla několik 
obtížnějších míst. Ta však byla vybavena zacementovanými ocelovými oky, která výstup usnadnila.  
Přesto několik jedinců odradila od dalšího postupu a kruhový výhled z vrcholu nás obdivovalo jen asi 30.  
Následoval sestup stejnou cestou zpět na chatu.  Až do sedla byl sestup v podstatě v pohodě.  Ale 
následný sestup strmou suťovou pěšinou připadal všem nekonečný a nohy již začaly pěkně bolet.  
Přiznám, že ke konci sestupu jsem dokonce začal přemýšlet, kolik lidí bude ochotno absolvovat zítřejší 
program a zdali se mi napřesrok někdo na zájezd do Alp ještě přihlásí. 
Ale dobrá večeře, točené pivo a trocha písniček při kytaře dala rychle na únavu zapomenout. A fakt, že 
rozjíždějící se večírek chatař tvrdě přerušil úderem 22 hod. a poslal nás spát, jistě pozitivně zapůsobil na 
naši kondici a téměř všichni se druhý den vydali na cestu podle připraveného plánu. Pod tíhou informace, 
že cesta bude trvat cca 9 hodin chůze, vyrazili ti nejodpovědnější už v 7:00 hod ráno, aby případně 
nezdrželi odjezd autobusu.  Rád bych jím touto cestou poděkoval, i když tato snaha nakonec nepřinesla, 
vinou těch, kteří naopak své sily zřejmě trochu přecenili, kýžený výsledek. 
 Ani nedělní etapa nebyla nijak jednoduchá. S báglem na zádech nás čekalo nejprve 1000m převýšení na 
vrcholek hory Greifenberg.  A cesta stoupala místy tak strmě, že lidé s kratšíma nohama měli někdy obtíž 
překonat vysoké terénní stupně na stoupající pěšině.  Ale za cca 3,5 hodiny jsme stanuli na vrcholu 
Greifenbergu 2642 m.n.m. I odtud byl krásný kruhový výhled do dálky a na ledovcem vytvořený kotel 
Klefferkessel  s řadou horských jezírek pod námi. Sestupujeme z vrcholu do prostoru kotle a při sestupu 
máme příležitost si znovu uvědomit, že tyhle naše výlety nejsou tak zcela bez nebezpečí.  V místech, kde 
sestup z vrcholu nebyl již zdaleka tak strmý jako těsně pod vrcholem, mohli někteří z naší skupiny na 
vlastní oči sledovat  jak žena ze skupinky před nimi podklouzla na suti a po několika kotrmelcích 
s batohem na zádech končí asi o 20 níže.  Potlučená, zkrvavená a možná i s nějakým vážnějším 
zraněním. Lidé z její skupiny ji ošetřují a přivolávají pomoc, takže skupinku kolem zraněné míjíme a 
pokračujeme dále. Po chvilce jen pozorujeme sanitní vrtulník, přilétající k místu nehody. Zejména těm, 
kteří byli přímými svědky nehody, to na chvíli trochu kazí možnost si plně vychutnat krásy půvabného 
ledovcového kotle.  Pokračujeme dlouhým sestupem do údolí. Inu 1600 m „přenížení“ musí být někde 
znát. Sluníčko z modré oblohy pořádně praží. Jsme v mírném časovém předstihu a tak si na chatě 
Preintalerhütte dopřáváme pivo, které náš  vyprahlý organizmus nutně potřebuje.  Posledních cca 500 
výškových metrů k autobusu již vede převážně po horské silničce a bez problémů docházíme ve 
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vytčeném čase k autobusu. Ale ouha. Zjišťujeme,  že 5 lidí chybí. Od Radka Chloupka, který rozumně 
dnešní trasu vynechal a sešel přímo k autobusu se dozvídáme, že vyrazili na denní trasu s určitým 
zpožděním za většinou. Podezřelé je, že nás nedošli ani při odpočinkových zastávkách, na kterých jsme 
se vždy postupně setkávali.  Chvíle nervozity nakonec ukončí telefonát. Skupinka je v pořádku, jen jedné 
člence trochu docházejí síly a klouby se brání nezvyklé zátěži bolestí, takže postup je pomalý.  Takže na 
to, že stihneme poslední metro, můžeme zapomenout.  Pro účastníky z okrajových částí města je to 
trochu nepříjemné ale hlavně, že jsme nakonec všichni v pořádku došli.  Přiznám, že při pohledu na 
věkové složení účastníků to rok od roku pokládám za čím dál větší zázrak. Letos to bylo dost fyzicky 
náročné a tak jsem si opravdu nebyl úplně jist, jestli budou zájemci pro příští rok.  Ovšem reakce 
účastníků mé pochybnosti brzy rozptýlila.  Nejspíš měl pravdu Mireček, když konstatoval, že jsme sice už 
trochu geronti, možná ani ne tak zdatní ale zabejčení. Takže snad budu mít příležitost se znovu pochlubit 
specielním tričkem vyrobeným k 20. výročí našich výletů (ještě jednou díky Blanko). A pokusím se 
náročnost o trochu zmírnit. Ale jen o trochu. 
 
Luděk Ledvina 
 
 
ŘÍJEN 2010 
 
Motto:   "Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se 
měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem a pomoc cizím zemím by se měla 
omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z 
veřejné podpory." (Marcus Tullius Cicero v roce 55 před n. l.) 
 
Zprávy z rady:    

� Pravidelná schůze bude v pondělí 4. října v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.  
� Rada se sešla 20. 9., bohužel bez Honzy Maňáka, který se dlouhodobě léčí z vážné nehody na 

kole, informace viz Sedmnáctka... Rada prosí kamarády, aby po dohodě s Lilkou Honzu 
navštěvovali a pomohli k uzdravení. 

� Rada prosí členstvo, aby se zamyslelo a zaslalo, nejlépe Petrofovi, návrhy na odměny "za 
zásluhy", které budou tradičně rozdány na valné hromadě. Volení valná hromada se blíží, takže 
rada přijímá i kandidátky nových radních. 

� Radě byla potvrzena chuť členstva účastnit se koncertu pořádaného TAKem, takže v zimě nějaký 
bude. 

 
Stalo se:    

� 32. Lesní hry  - Stargate - Lesní brána - byly 17. - 19. září, stránky k hrám - http://lesni-
brana.byl.cz 
Pořadatelů bylo pomalu víc než účastníků, těch bylo 28, ale malý počet lidí, kteří stále mají chuť 
si hrát, vůbec neubral hrám na poutavosti. Hry byly pohodové, soutěže pěkně navazovaly, a 
přesto byl čas i na pokec. Noci studené, ale přes den nás hřálo slunce. Abydonské kartuše byly 
nalezeny, nebezpeční Goa'uldi zneškodněni, hvězdná brána nalezena a otevřena. Zvítězil tým 
SG-8 (Jana Vorlová - velitel, Ivana Janů - vědec, Ondřej Šimůnek - technik, Mirek Tichý - 
bojovník). 33. Lesní hry bude pořádat Trasa 14. Fotoalbum... 

� 25. Půltá Stezka  - garant Soňa Vašicová a Lenka Borgesová, Šárka Fuchsová, 
Jana Vorlová. Trasa SoJa - Čistá, Kožlany, Kralovice, Trasa LeŠa - Žihle, 
Blatno, Kralovice. Ústředění se konalo ve Vysoké Libyni. Několik lidí pro nemoc 
neodjelo, několik se přihlásilo na poslední chvíli, takže nakonec bylo osmdesát 
účastníků. Ani tři dny trvající déšť neubral na pohodě na cestě i v hospůdkách. V 
neděli asi polovina lidí odjela, zbylí účastníci se spojili do jedné trasy a i přes 
nepřízeň počasí pokračovali v putování až do úterý. Byl oslaven Drobeček 8, 
který jako jediný absolvoval všech 25. Půlek. Fotoalbum... 

� 30.9. měla Saša Wickie Ryvolová 4 oficiální prezentaci cestopisného pořadu z její poslední cesty 
s názvem: "Jemen - zřítelnice oka Mohamedova". 

� Zářijová TAKová schůze jednomyslně schválila příspěvek 20 000  Kč pro povodní zničenou obec 
Višňová. 

 
Informace:    

� 2. - 3.10. Zakončení cyklo sezóny v Kozích horách s oslavou narozenin Hanky Kotshové, 
Tomáše Rozsívala, Hanky Řehákové a Jany Vorlové 

� V pátek  12.11. pořádá Jednička oblíbenou diskotéku pro starší a pokročilé opět v hotelu 
Svornost v dolních Počernicích. Informace a vstupenky bude mít Pavel Stulík. 
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� Odznaky TAKu distribuuje zájemcům z řad členstva Soňa. Velký je za 40,- Kč pro ty, kteří ho 
ztratili nebo ho mají poškozený (pro nové členy TAKu je zdarma), malý za 35,- Kč. 

� Petr Řezák sbírá změny pro nový adresář. Pochlapte se a napište mu změny telefonů, 
emailových adres nebo změnu bydliště. 

� Na říjnové schůzi se bude rozhodovat o pořadateli 40. bálu, který by měl být na apríla. 
� Příspěvky nemají zaplacené pouze Jirka Navrátil 16 a Roman Hysek 23. 

 
Ze spole čnosti:    

� Oženil se nám Michal Řehák a Mirek Panuška, vdala se Markéta Turková. 
 
Inzerce:    

� Kdyby někdo chtěl na školu v přírodě, mohu doporučit www.penzionlipa.eu je to cca 15 km od 
Sušice, 15 km od Kašperských hor, 5 km od Hartmanic. Tomáš Svoboda 

� Blanka a Miloš Neumanovi 14 přijímají přihláška na lyžování  v italsko-francouzském středisku La 
Thuile-La Rosiere s jednodenním lyžováním v nedalekém areálu Courmayer-Mont Blanc (více 
informací o středisku např. na www.espacesanbernardo.com) v termínu pátek 11. 3. 2011 cca v 
23:00 hodin do 17. 3. cca v 8:00 hodin. Více informací na webu. 

 
Krásné podzimní dny přeje 
JaVor 
 
 
LISTOPAD 2010 
 
Motto:   Svoboda není nic jiného než schopnost následovat hlas rozumu, zdraví, dobrotivosti, svědomí 
proti hlasu iracionálních vášní. Erich Fromm 
 
Zprávy z rady:    

� Pravidelná schůze bude v pondělí 1. listopadu v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.  
� Velká rada se sejde v pondělí 15.11.2010. Rada prosí šéfy tras, aby si udělali čas a přišli v 18:30 

hod. k Haštalskému dědkovi. 
� Rada prosí členstvo, aby se zamyslelo a zaslalo, nejlépe Petrofovi, návrhy na odměny "za 

zásluhy", které budou tradičně rozdány na valné hromadě. Volební valná hromada se blíží, takže 
rada přijímá i kandidátky nových radních. 

� Rada prosí, aby se hlásili zájemci o pořádání podzimní 53. Velké Stezky. 
� Rada prosí, abyste hlásili Janě Vorlové termíny akcí pro rok 2011 pořádaných pod záštitou TAKu 

a Tras, i jiné akce otevřené TAKovému společenství. 
 
Stalo se:    

� 2. - 3.10. Zakončení cyklo sezóny v Kozích horách se velmi vydařilo včetně krásného počasí. 
Šedesát lampionů se vzneslo po setmění na počest oslavenců a Karlova chalupa přežila. 

� 25. Stezka… a 1/2 byla pěkná, ačkoli v podstatě celou dobu pršelo. Účastnilo se 80 lidí a po 
letech byly zase odznaky. 

 
Informace:    

� V pátek  12.11. pořádá Jednička oblíbenou diskotéku  pro starší a pokročilé, tentokrát 
"Puntíkovaná", opět v hotelu Svornost v dolních Počernicích. Informace a vstupenky za 100 Kč 
bude mít Pavel Stulík. 

� S naší kapelou *K*M*Č* pořádáme 17. listopadu tancova čku  v KD Kyje. Pokud byste měli chuť a 
náladu si přijít zatančit, tak neváhejte a napište mi. Více informací v přiloženém letáčku. Michal 
Řehák 12. 

� Odznaky TAKu distribuuje zájemcům z řad členstva Soňa. Velký je za 40,- Kč pro ty, kteří ho 
ztratili nebo ho mají poškozený (pro nové členy TAKu je zdarma), malý za 35,- Kč. 

� Petr Řezák sbírá změny pro nový adresář. Pochlapte se a napište mu změny telefonů, 
emailových adres nebo změnu bydliště. 

� Příspěvky nemá zaplacené pouze Jirka Navrátil 16. 
� 33. ročník Spanilé jízdy se bude konat ve dnech 4. až 6. ú nora 2011 v Krušných horách . 

Přihlášky přijímají na prosincové schůzi TAKu spolu se zálohou 1 000 Kč hejtmani jednotlivých 
houfců A, B, C a D. Zaplacením konkrétnímu hejtmanovi dáte najevo svůj zájem o účast právě s 
tímto houfcem. Podle možností se pokusíme toto vaše přání splnit. Vaši hejtmani 

� Zdá se, že se pořádání TAKových koncertů setkalo se slušným 
ohlasem. Proto jsme pro vás připravili další, již třetí posezení 
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při pěkné muzice - tentokrát se Žalmanem. Koncert  se uskuteční opět v Gongu a to v pondělí 
7.2.2011. Lístky za 250 peněz objednávejte buď přímo u Lenky (tel. 728743814, e-mail 
l.borgesova@seznam.cz) nebo u svých šéfů. Poprvé budou lístky k dispozici na velké radě 
15.11.  

� Shnilka 4. - 6.3. 2011  bude na Šumavě v penzionu Jiskra na Nových hutích. Cena ubytování - 
polopense 370,-Kč os/noc. Přihlášky a záloha 500,- Kč do listopadové schůze. Další info, odjezd 
atd., posléze. 

� Aprílový bál 1.4.2011 uspořádá Veronika Jiravová 20. 
� O pořádání 26, Půlté Stezky se hlásí Trasa 26. 

 
Ze spole čnosti:    

� Táně Hlavaté 15 se daří po pádu z kola lépe, kvůli různým hadičkám sice nemluví, ale může psát. 
Na ARu si ale stejně ještě poleží. K tomu LaHla: kdo jezdí bez přilby je hazardér! 

� Janě Stádníkové se po operaci srdce daří dobře. 
 
Inzerce:    

� Na příští jaro (16. – 17.4. nebo 30.4. -1.5.t.j. před nebo po Velikonocích) sháním ubytování  pro 
cca 16 dospělců a 12 (i velmi malých) dětí. Někde v Jeseníkách, Orlických horách nebo v 
blízkém okolí. Pepa Beran Josef.Beran@mpsv.cz. 

� Pokud budete mít zájem a potřebujete inspiraci , co hezkého k vánoc ům nebo k jiné příležitosti, 
tak přijměte pozvánku na prodejní výstavu obrázků a dalších výrobků, která se koná celý měsíc 
listopad v kavárně v těsné blízkosti Vyšehradu. Kromě enkaustických obrázků, které si zde 
budete mít možnost také zakoupit, Vám nabízíme také ručně vyrobené pejsky a svícny nejen pro 
předvánoční čas. Kde: Ta Kavárna, Na Topolce 2 Praha 4, Otevřeno PO a ST 8 - 18 hod., Út a 
Čt a Pá 8 - 14 hod. www.takavarna.cz. Doporučuje Jirka klíma. 

� Setkání s manželkami vále čných letc ů - kavárna Čas, úterý, 2. listopadu 2010 od 18.30 hod. 
Knížku, která se jmenuje " Po Tvém boku pevně stát" (manželky válečných letců vyprávějí)" 
napsal či spíše z rozhovorů sestavil plukovník v. v. Jan Vondráček v roce 2008. Jedná se o 
zpověď čtyř žen, které až do své dospělost žily a vyrůstaly nezávisle na sobě, v různých částech 
Československé republiky a Francie a které o sobě navzájem nevěděly. Na utváření jejich 
charakteru, vztahu k přírodě, kultuře a lidské společnosti měli rozhodující vliv rodiče a pak škola. 
K jejich výchově přispělo i členství v Sokole, které je fyzicky utužilo a učilo opravdovému 
kamarádství a vlastenectví. V dospělosti, kdy své životy spojily s důstojníky, kteří sloužili a 
bojovali u Československých perutí RAF, se jejich osudy protnuly. Od té doby měly tyto čtyři ženy 
mnoho společného. Jejich manželé byli po návratu z války nejdříve vítáni a oslavováni aby jim 
posléze, v padesátých letech, byla "odstřihnuta křídla." Tyto ženy se jmenují Hana Fajtlová, Hana 
Hrubá, Vlasta Šišková a Jiřina Úlehlová. 

� Další skv ělý po čin Nakladatelství Nohyb . Kdo pamatuje legendární koncert v Lucerně k 20. 
narozeninám Spirituál kvintetu nebo týden V+W v Radlicích, jistě se mu vybaví i na svou dobu 
netradiční pořadatel těch a podobných akcí – TJ Nohyb. Jeden z hlavních tahounů všech 
kulturních akcí Nohybáků a spřátelených spolků druhé poloviny sedmdesátých let a následujícího 
desetiletí byl Ivan Dvořák. Ten nyní s podporou dalších pamětníků připravil další vzpomínkovou 
publikaci, která naštěstí není inspirována něčí smrtí, jako vzpomínka na Prťáka. Ta knížka se 
bude jmenovat Nohybská kultura za časů bezčasí. Protože „Nakladatelství Nohyb“ pracuje 
zásadně s nulovým hospodářským výsledkem jednotlivých vydání, bude náklad limitován počtem 
ředplatitelů. Pročtěte si tedy následující upoutávku a buďte ujištěni, že Ivan vás nezklame. 

� Eva Švestková posílá tuto prosbu na přání občasné účastnice Vosmičkových akcí Vlaďky 
Tahovské: Dobrý den! Obracím se na Vás s nabídkou - prosbou. Pro náš soubor staré 
hudby  (a keltské, irské a vůbec) zralých žen, plně zaměstnaných jak prací, tak dětmi, a také 
rodiči, psy, kočkami, sestrami atd., hledáme  kytaristu nebo hráče na jiný nástroj drnkacího 
charakteru, popř. flétnistu či hráče na cokoliv, co by se hezky doplňovalo s flétnami a houslemi, 
popř. zpěváka nebo čelistu (samozřejmě se tím myslí i osoba ženského rodu), kdo by si s námi 
chtěl zahrát pro radost a občas by i někde vystoupil (za kafe a dobré slovo, někdy dostaneme i 
peněžitou odměnu). Repertoár je nenáročný, teď ten vánoční na úrovni Michny nebo 
Rovenského. Hrajeme především pro radost, protože nás to baví, zase ale chceme, aby to 
vystoupení, byť zadarmo, bylo opravdu pěkné. Zkoušky máme ve středu od půl šesté ve 
Stodůlkách v bytě, můžeme ale zkoušet kdekoliv jinde, když to bude alespoň na metru. Najít 
společný volný čas ovšem není jednoduché. Je-li mezi Vámi taková osoba, nekonfliktní, vlídná, 
ale spolehlivá a bez příliš velkých ambicí, nebo o někom víte, kdo by připadal do úvahy, nebo 
máte možnost rozeslat tuto moji nabídku-prosbu, předejte mu prosím na mě kontakt: 
tahlad@centrum.cz, 605 82 25 29. 
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� Blanka a Miloš Neumanovi 14 přijímají přihláška na lyžování  v italsko-francouzském středisku La 
Thuile-La Rosiere s jednodenním lyžováním v nedalekém areálu Courmayer-Mont Blanc (více 
informací o středisku např. na www.espacesanbernardo.com) v termínu pátek 11. 3. 2011 cca v 
23:00 hodin do 17. 3. cca v 8:00 hodin. Více informací na webu. 
 

Krásnou a klidnou přípravu na Advent přeje 
JaVor 

 
 
PROSINEC 2010 
 
 
Motto:   Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá 
s člověkem a člověk umírá za přátelství. (Seneca) 
Vánoční bonus:  Byly jen jedny Vánoce - všechny další jsou výročí. (J. W. Cameron)  
Vánoce jsou nutností. Musí existovat alespoň jeden den v roce, aby nám připomněl, že jsme tady pro 
něco jiného než sami pro sebe. (Eric Sevareid) 
 
Zprávy z rady:    
� Pravidelná schůze bude v pondělí 6. prosince (další hned 3. ledna 2011) v Tyršáku, 2. patro, 

posluchárna P1.  
� Velká rada se sešla v pondělí 22.11.2010. Petrof děkuje, že se sešli téměř všichni, nepřišli pouze 

zástupci Trasy 6 a 23. A naposledy v roce 2010 se sejde 20. prosince. 
�  Vážené šéfky, vážení šéfové, všem děkuji za hojnou (pokud se nepletu, chyběla jen Šestka a 

Třiadvacítka) a aktivní účast na Velké radě. Jménem rady mám na vás všetečný dotaz: jak dlouho 
jste ve funkci šéfa trasy vy a jak dlouho jím byli vaši předchůdci. Všichni jsme velmi zvědaví na vaše 
odpovědi. Petrof 

� Rada prosí, aby se hlásili zájemci o pořádání podzimní 53. Velké Stezky. V lednu budeme hlasovat.  
� Rada prosí, abyste hlásili Janě Vorlové termíny akcí pro rok 2011 pořádaných pod záštitou TAKu a 

Tras, i jiné akce otevřené TAKovému společenství. 
� Rada prosí návrhy kandidátů do rady, návrhy na odměny za práci pro TAK a zájemce o práci v 

redakční radě Jubilejního almanachu - 50 let TAKu. 
 
Stalo se:    
� V pátek  12.11. pořádala Jednička oblíbenou diskotéku  pro starší a pokročilé, tentokrát 

"Puntíkovanou", opět v hotelu Svornost v dolních Počernicích. Fotoalbum... 
� 23.11. pořádala nadace Židovské obce pražské benefiční koncert, na kterém bylo sedmadvacet 

TAKových. 
� 26. - 28.11. - Poslední slan ění horooddilu  - krátká zpráva o 

Slanění 2010  
Tento víkend se u Šelíků v Horní Brusnici konala tradičně již 
nejlépe obsazená akce horooddílu. Byla spojena s oslavou 
šedesátin a to nejen Šelíků, ale i dalších borkyň a borců z řad 
milovníků hor a lezení. Náš milovaný vůdce Kim Hasič byl 
marod a tak se nemohl dostavit, ale Slanění se konalo pod 
laskavým dohledem našeho drahého majitele Petrofa. Šelíci nás 
dopoledne neomylně vedli lehce zasněženým terénem na Bradlo. Cesta tam se protáhla podle 
některých až na 10 km, ale Bradlo jsme nakonec našli, slaňák instalovali a skoro všichni jsme na 
pracovních lanech Šelíků slanili. Oslava tohoto úspěchu (pro některé z nás včetně mě, jediný to 
kontakt s lezením za uplynulý rok) se konala za přípitku především již tradičního na místě vařeného 
svařáku. Cesta zpět již byla výrazně kratší. Nevím, zda to bylo způsobeno již zmíněným svařákem 
doplněným vším možným, nebo tím, že jsme se cestou stavili na jedno v Mostku. 
Začátkem večerní schůze jsme vzpomněli na tetu Alenu, která už rok není mezi námi. Pak již Sandy 
v rychlém sledu probral celou agendu a především ocenil za horooddíl počinem roku Olinu Jindrovou 
zvanou též Hradecká. Ocenění to spočívá v jejím obdivuhodném a trvalém se zlepšování a my 
všichni na to koukáme s obdivem a trochu i závistí. Je prostě dobrá. 
Potom již následovala tradiční merenda spojená s vynikajícím gulášem z dílny Šelíků a hrou na 
všeliké nástroje. Já osobně jsem mezi všemi muzikanty zaznamenal i Pavlíčka Kolského, jeho držení 
kytary bylo výborné a zpěv osobitý. Někteří vytrvalci končili nad ránem... MB 

 
Informace:    
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� V pátek 10. prosince  2010 19:00 - 23:45 hodin v Praze 10 - Kolovraty, KD U Boudů - Roman Horký 
a KAMELOT Brno hrají "19 ztracených písní Wabiho Ryvoly ". Koncertem vše nekončí, ale teprve 
začíná. Jinými slovy, TAKově trasoví muzikanti jsou více než vítáni, neboť se předpokládá hraní ve 
stezkovém stylu s možností následného přespání na sále či v přilehlých prostorách. Vstupné pro 
TAKovou veřejnost snížené na 150Kč (normální vstupné jest 220). Protože jsou pro TAK jiné 
vstupenky než pro veřejnost, je třeba si je předem zamluvit, nejlépe přes šéfy tras, kteří si je mohou 
vyzvednout na prosincové TAKové schůzi. Spojení vlakem (23min. z Prahy, hl. n. + 10min. pěšky), 
busem 267 "Škola Kolovraty" (jede Háje - Nedvězí). Mapa je zde  

� Ahoj lidi, zveme vás na letošní Stříbrnou Harfu do Kr čského lesa. Sejdeme se ve st ředu 15.12.   
na stanici autobusů Michelský les (linky 106, 114, 170, 182, 193) ve směru ke Kačerovu, v 18.00 
vyrážíme. Přijďte včas, těžko byste nás v lese hledali. Pokud se vyskytne problém, zavolejte na číslo 
603 940 439, anebo přijďte až na 19:00 do restaurace U labutě (pod krčskou nemocnicí). 
Nedopusťte, aby někdo pod stromečkem marně čekal na dáreček. Pokud vůbec nemůžete přijít, 
pošlete dárek po někom jiném, anebo nám včas brnkněte, ať jeden dárek ještě dokoupím. Vezměte 
si obvyklou výbavu: teplé oblečení, boty do lesa; ozdoby, svíčičky se stojánky, prskavky, sirky, 
lampiony, zpěvníky a baterky, a kdo vládne hudebním nástrojem – nezapomeňte ho doma. Hlavně 
nezapomeňte dobrou náladu! Kupte dáreček, jaký byste sami rádi dostali, nemá to být recese. 
Jméno obdarovaného vám ještě pošlu mailem nebo zavolám. Dárek označte čitelnou jmenovkou, 
která nevypadne a neztratí se někde v mechu, prosím. Hospoda U labutě je rekonstruovaná, ceny 
jsou o něco vyšší, než si pamatujeme, tak se nelekněte. Každý si vezměte vlastní účet, prosím, 
každý rok někdo něco zapomene zaplatit. Že jste si přečetli pozvánku (a přijdete), prosím, potvrďte 
na adresu alexandra.havrankova@seznam.cz anebo na mobil 603 940 439, ať máme jistotu. Ještě 
přikládám kultovní povídku, moc vás zdravíme a těšíme se na vás, Saša a Petr. 

� čtvrtek 13. ledna 2011 po řádá Adrej Šumbera  speciální večer pro TAKový a Géčkový 
lid přednášku o relikviá ři Sv. Maura a korunova čních klenotech  od od 18:30 hodin v Emauzském 
klášteru na Praze 1. Tato přednáška je pořádána u příležitosti nedávno zahájené společné výstavy 
relikviáře sv. Maura a kopií českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském 
hradě. Restaurátor Andrej Šumbera účastníky seznámí s průběhem průzkumu a restaurátorských 
prací a dále s fotodokumentací našich dvou nejvýznamnějších movitých památek. Pro ty účastníky, 
kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, bude připraven dárek zdarma - soubor výukových 
materiálů o pražských památkách ve formě interaktivních CD-ROMu v česko-anglické verzi 
(Královská cesta, Karlův most, Katedrála sv. Víta, Relikviář sv. Maura a kniha s CD-ROMem o 
korunovačních klenotech). Všechny zájemce o tuto mimořádnou kulturní a společenskou událost 
prosím, aby se přihlásili mailem - irena.koutska@centrum.cz 

� V únoru 2011 bude volena nová Rada.  Nemáte zájem něco udělat pro ostatní Stezkaře?  
Na pondělní schůzi (1.11.2010) vyzval Petrof, současný Majitel TAKu, přítomné i nepřítomné členy, 
aby navrhli jednak nové členy vedení pro nastávající volby (třeba i sám sebe), jednak osobnosti, 
které by na té výroční a současně volební schůzi v únoru příštího roku měly být odměněny za 
zásluhy o ještě větší slávu TAKu. Jako absolvent mnoha předchozích volebních schůzí si dovolím 
předvídat, že nalezení takových jedinců nebude lehké. Ne, že by obou poct nebyl nikdo hoden. Jen 
se obávám, že stud či lenost většině členů zabrání nějaké jméno vyslovit a Radě jej navrhnout. 
Dovolím si tedy nabídnout všem Stezkařům zcela nezištně postup, který oba úkoly elegantně vyřeší 
stejně, jako se vyplatil po zvolení jistého šarlatána: Ten kandidát, který se přihlásí jako první a bude 
opravdu zvolen, získá současně za takový hrdinský čin řádnou odměnu Za ještě větší slávu TAKu. 
Když se ten geniální postup osvědčil výboru pro udělování Nobelovy ceny, proč by se nemohl 
aplikovat na nového člena Rady, který sice zatím nic ve vedení Taku nedokázal, ale jeho odvaha 
"mluvit do toho", je sama o sobě dostatečnou zárukou, že v něm celé společenství Stezkařů získává 
toho Pravého Nositele Změn a POKROKU. Pepik Beran 

� 14. - 16.1.2011 Jáchymov  - Ahoj kamarádi, lyžníci. Jako každý rok, bych Vás rád pozval do Nového 
Města v Jáchymově. Cena: 250,- / os / den, dítka cena po dohodě s majitelem (min. poloviční). 
Doprava a strava vlastní. Spacáky ani jiné lůžkoviny netřeba. Pivo bude zajištěno. Sníh doufám taky. 
Prosím, kdo máte zájem pošlete mail nebo sms na tel 602 314 145. Přihlášky bych potřeboval, tak 
cca do 15.12., abych popřípadě mohl doplnit další účastníky zájezdu z jiných zdrojů. Všechny zdraví 
Jirka Rada 

� 33. ročník Spanilé jízdy se bude konat ve dnech 4. až 6. ú nora 2011 v Krušných horách . 
Přihlášky přijímají na prosincové schůzi TAKu spolu se zálohou 1 000 Kč hejtmani jednotlivých 
houfců A, B, C a D. Zaplacením konkrétnímu hejtmanovi dáte najevo svůj zájem o účast právě s 
tímto houfcem. Podle možností se pokusíme toto vaše přání splnit. Vaši hejtmani 

� Zdá se, že se pořádání TAKových koncertů setkalo se slušným 
ohlasem. Proto jsme pro vás připravili další, již třetí posezení při 
pěkné muzice. Koncert Pavla Lohonky Žalmana  se uskuteční 
opět v Gongu a to v pondělí 7.2.2011. Lístky za 200 peněz 
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objednávejte buď přímo u Lenky (tel. 728743814, e-mail l.borgesova@seznam.cz) nebo u svých 
šéfů. Zbývá 50 volných vstupenek. 

� Shnilka 4. - 6.3. 2011  bude na Šumavě v penzionu Jiskra je zaplněna, přijímáni pouze náhradníci. 
Další info, odjezd atd., posléze.  

� Lyža řský zájezd do rakouského Schladmingu  19.-26.3.2011 pořádá Leoš Hořínek (T6). Cesty 
tam i zpět jsou v sobotu přes den, tedy bez nočních přejezdů. Cena 6200 Kč zahrnuje cestu 
autobusem včetně každodenního dojíždění k sjezdovkám, ubytování a stravu. 
Permanentka se platí extra (cca 180 Euro/6 dní, platí i pro 1 výlet lanovkou na 
Dachstein a na skibus, který staví před penzionem). Ubytování je v penzionu ve 
2- až 4-lůžkových pokojích. Vlastní kuchař připravuje z místních surovin bohaté 
snídaně a večeře včetně zákusků a balíčky k obědu. Musí se obsadit celý 
penzion (30 lidí), pár lidí chybí a tak je zájezd ohrožen. Proto se v případě 
zájmu hlaste rychle na mobil 602493755 nebo mail 
horinek.leo@seznam.cz. Vzpomínka na letošní hory ve fotografii...  

� Aprílový bál  1.4.2011 uspořádá Veronika Jiravová a Monika Misíková 20 v CK Vltavská. 
� 26. Půltou Stezku  pořádá Jirka Valda a Trasa 26 v okolí areálu Džbán u Loun. 

 
Ze spole čnosti:    
� Ahoj, s radostí dáváme na vědomí, že v sobotu 20.11.2010 před druhou hodinou ranní přišel na svět 

náš syn Toník Režný; 3,58 kg na 50 cm. Je krásný a asi půjde na MatFyz - dědeček už na něj žvatlá 
(a+b)2. Už jsme všichni spokojení doma, my s Michalem se pokoušíme zvládat náš nový život a 
Toníček nám to všechno řídí. Toníčkovy první fotky jsou zde - http://rezni.cz/tonik.htm. Všechny 
Tondovy TAKové strýčky a tety zdraví Káča Režná (roz. Hlavatá) T20 & comp. 

�  V úterý 30. listopadu po těžké nemoci zemřela Jitka Birnerová - Elsnicová. V letech 1972 - 1973 
byla šéfkou Trasy Čtrnáct. S Jitkou se rozloučíme ve středu 8.12.2010 ve 14:00 hodin ve 
Strašnicích. 

 
 
Inzerce:    
� Všem, všem, všem - na jaře se ze mne stane důchodce a hodlám podniknout následující: Přes 

Evropu vedou dálkové trasy . Trasa číslo 11 vede z Holandska pres Německo a Polsko. Hodlám po 
ni pochodovat až k Postupimi, kde narazím na trasu číslo10, po které se dostanu do Čech. 
Celý pochod by se dal zvládnout za 3 m ěsíce . Pokud se najde někdo, kdo by se rad vydal na 
stejný pochod, bude vítán. Pokud je mezi stezkaři někdo, kdo má jakékoliv informace o Evropské 
dálkové trase 11, rád je uvítám. T11, Karel Schling, London. Kontaktujte Karla přes trasu 11 nebo 
přes Janu Klimszovou, tel. 723 857 137, jana@klimsza.com 

�  Dovoluji si vám předložit trochu vysvětlujícího textu a několik vybraných fot při příležitosti přípravy 
publikace, katalogu 60 – ti fotografií, nejlepších z mých výstav za posledních 5 let.  (prac. 
název: JIŘÍ KUČERA 60 FOT - ČASY PRAVDY). 7. ledna 2011 chci oslavit šedesátku i vydáním a 
křtem knížky - katalogu, dlouho ze všech stran žádaného a to i s glosami přátel a pacientů, mnohdy 
významných umělců mě blízkých, kteří znají moje fota… i další „koníčky“. (V této oblasti vítám další 
písemné příspěvky poslané ve Wordu. Díky.)… Těším se, že se podaří knížku – katalog vydat nejen 
pro radost aktivně přispívajících. Díky všem za smysl pro pochopení a případnou pomoc. Váš MUDr. 
Jiří Kučera TURAS. Více na stránkách http://www.jirikucera-foto.cz/ 

 
Krásný a klidný Advent, vánoční svátky i vstup do roku 2011 přeje 
JaVor 
 
 
Příloha 
 
Jak jsme objeli republiku aneb 2 564 kilometrů v sedle kola 
     Je mi potěšením vám oznámit, že jsme objeli republiku na kolech a že jsme během objezdu dosáhli 
průměrné rychlosti 1,37 km denně. Je-li nebo není-li to úctyhodná rychlost, nechám na vašem posouzení, 
ale dovolil bych si podotknout, že jsme to dali i v těch šílených vánicích a krutých mrazech (a jako že jich 
za těch pět let bylo). Protože nám objezd vzal kus života (a já jsem rád), chtěl bych se za celým tímto 
cirkusem ohlédnout. Jakých bylo 13 etap objezdu republiky na kolech? Jakých bylo těch pět let, během 
kterých jsme od cedule s nápisem Kořenov postupovali ke stejné ceduli, ale ne nejkratší cestou?  
     Celá myšlenka se urodila v mé hlavě někdy na podzim roku 2004. Díky tomu, že jsem se s vámi velmi 
rychle o svůj nápad podělil, a díky tomu, že vaše bouřlivá reakce (no dobře, trochu jsem si zapřeháněl, 
ale bylo to více než slušné) nenechala tento nápad vychladnout, jsme se na první etapu objezdu vydali 
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hned v dubnu následujícího roku. Všem souputníkům chci tímto poděkovat za společné zážitky v dobrém 
i ve zlém.  
 
1. etapa, Ko řenov – Jablonné v P., duben 2005   
Začali jsme někde blízko, aby případně nebolelo, když objezd vzdáme. Na cestě mezi Jizerkou a 
Smědavou jsme si užili hor sněhu a ve zbytku Frýdlantského výběžku kouzlo pohledu na Jizerky z druhé 
strany a odlehlost příhraniční krajiny. A na závěr průjezd na nejbližší vlakovou trať přes Lužické hory skrz 
Dolní a následně Horní Sedlo.  
Citát: „Zde se konal nějaký pochod česko-německého přátelství či co a Alena svedla opravdu lítý boj s 
jedním rychlochodcem. Byl rychlejší a stal se tak noční můrou celého víkendu.  
 
2. etapa, Jablonné v P. – D ěčín, září 2005  
Po propršené sobotě ve Frýdlantském výběžku a noci v Mikulášovicích, na kterou budeme dlouho 
vzpomínat kvůli snídani jako ze čtyřhvězdičkového hotelu, se v neděli vyčasilo a my si mohli užít 
Českosaské Švýcarsko a dojezd podél Labe do Děčína za sluníčka.  
Poměrně jasně se začínají definovat ta vaše pravidla. Nebudeme jezdit přes hranice. Budeme vyhledávat 
nejbližší zpevněnou cestu při hranicích. Přinejhorším cyklostezku. Smyčky a jednosměrky se nepočítají. 
A při sporu se na křižovatce hlasuje.  
Citát: „Za hustého provozu kamionů projíždíme Rumburk, u cedule Děčín 22 km (cíl etapy) hrdě stáčíme 
řídítka přesně opačným směrem a pokračujeme do hraniční obce Jiříkov.“  
 
3. etapa, Děčín – Boží Dar (Ostrov nad Oh ří), říjen 2005   
Větrná etapa skrz krušné Krušné hory, ale jinak vcelku slušné podmínky pro výskyt v horách na sklonku 
října. Tedy, až na fakt, že jsme vyráželi z téměř nejnižšího místa v republice a poslední den vyšplhali na 
jeden z nejvyšších kopců, Klínovec. No aspoň jsme si potom užili dlouhý sjezd k Ohři.  
Citát: „Opět musíme řešit ideologický spor, zda je přípustné, použít asfaltku vedoucí na německém břehu 
hraničního potoka. Bohužel docházíme k závěru,že filozofie projektu toto neumožňuje, je tedy třeba se 
vydat po zelené značce, po více či méně hrubém štěrku a po více či méně znatelné cestě ale po českém 
břehu.“  
 
4. etapa, Boží Dar – Cheb, kv ěten 2006   
Za historicky nejvyššího počtu cyklistů (11) jsme projeli druhou půlku Krušných hor, plnou lesů a 
sádrových trpaslíků. Následně Ašský výběžek s cedulemi „Cheb 5 km“ na každém kroku.  
Citát: (o signálkách): „Přímost linií při studiu nad mapou může vést ke klamu, že další postup bude velmi 
rychlý, v přímé konfrontaci ale způsobuje chvění kolen, ztrátu morálních sil a často nepřekonatelnou 
touhu sesednout z kola, nechat jej jeho osudu a vydat se klidně napříč hložím, ale po vrstevnici.  
 
5. etapa, Cheb - Česká Kubice, červen 2006   
Vyčerpávající etapa plná signálek a kousavé havěti. Doplněná bordely a sádrovými trpaslíky. To je 
myslím vyčerpávající a nic dalšího není potřeba dodávat.  
Citát: "Naše strašné trápení ukončil v půl páté ráno Vašek větou: „Nedělejte, že spíte. Balíme a jedem!“ 
Celou noc jsme se všichni potili do spacáků, z kterých jsme nemohli vystrčit ani kus holé kůže, na kterou 
se okamžitě vrhaly tiplice rodu mikrokurvy.“  
 
6. etapa, Česká Kubice – Nová Pec, zá ří 2006  
Člověk by si řekl Šumava – velké kopce, a ona to byla pohodička po všech těch signálkách v Českém 
lese. Zároveň nás nadchly dva kanály: schwarzenberský a vchýnicko-tetovský (ten i svým názvem). 
Původně jsme chtěli jet o něco dále než do Nové Pece, která zrovna není železničním uzlem, ale z 
Dolního Dvořiště zase nejezdilo nic, co by rozumně bralo kola.  
Citát: „Cesta dál byla nádherná jak po cyklistické, tak po estetické stránce. Po dalších asi osmi 
kilometrech jsme odbočili na silnici do Prášil, kde kdysi mladý cestář žil a kamení tam roztloukal, když 
silnici spravoval.  
 
7. etapa, Nová Pec – České Velenice, duben 2007   
Etapa, ze které se první den odpojil Tomáš, byla celkem pohodová. Po zimě jsme měli absťák, a proto 
jsme se do opuštěné krajiny pod Lipnem (geografové prominou) a Novohradských hor těšili. Na konci 
Novohradských hor nás i po dvou měsících od svého řádění vytrestal hurikán Kyril, který do místních 
hotýlků povolal dělníky a my jsme tak museli k dalšímu noclehu jet o pěkný kus dále.  
Citát: „Již na 25. km nás čekal třetí světlý okamžik dne (první = snídaně, druhý = chvíli předtím jsme měli 
oběd): oslava tisíce ujetých kilometrů. Oslavili jsme ho hromadným vyčůráním (dámy vlevo, páni vpravo) 
a posezením u čokoládových výrobků z dílny nejmenované firmy.“  
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8. etapa, České Velenice – B řeclav, červenec 2007   
Povalečská etapa. Jak jinak to shrnout, když jsme v naprosté rovině ujeli denně méně, než mnohdy v 
kopcích. Vrcholem byl průjezd Šobesem, kdy po koupání v Dyji a pozdním obědě jsme v půl páté 
odpoledne neměli v nohách ani 30 kilometrů. A těch 7 kilometrů v jednu odpoledne ve Slavonicích je taky 
luxusních. Za zmínku stojí, že za letních pařáků jsme spali všechny čtyři noci venku. Abyste si to 
nevyložili špatně: já jsem hlasoval, aby tohle byla nejlepší etapa ϑ  
Citát: zatím není zápis, ale předběžně si sem zamlouvám pasáž opěvující chuť rulandského šedého ze 
Šobesu. Dle internetové stránky, která vína ze šobesu prodává: „potěší svojí bohatostí aromatického i 
chuťového projevu. Po přivonění můžete najít vůni sušených brusinek a medu. Na jazyku potěší líbivý 
zbytkový cukr, chuť vyzrálých broskví a dlouhá, čistá dochuť.“ Jo, tady jo…  
 
9. etapa, B řeclav – Huslenky (Vsetín), kv ěten 2008   
Kromě nesporného sportovního výkonu byl cykloobjezd vyhledáván kvůli společenskému prvku (rozuměj 
dobré jídlo, pivo a pokec se spoluobjezdníky v hospodě). Na tuhle etapu ale nebudeme z tohoto pohledu 
vzpomínat v nejlepším. Žádný z večerů jsme neměli nic pořádného k jídlu (a vrcholilo to tyčinkami).  
Citát: „Odměna toho večera se pak skládala z tyčinek a piva v hospodě k večeři (nevařili, jak jinak) a 
teplou sprchou a peřinkami v oné ubytovně. V hospodě jsme byli chvilku větší vzrůšo než televize, a tak 
jsme se s Kačenkou dozvěděly, že jsme pěkné baculky a máme sebou velké chlapy, a asi i spoustu 
jiných zajímavostí, které jsem již stihla zapomenout.“  
 
10. etapa, Huslenky (Vsetín) – Bohumín, srpen 2008  Tady jsme se rozdělili na dvě skupiny. Vedlejší 
tříčlenná, jela po vydatných deštích a dokonce v předtermínu. Proto se také lišily vrcholy této etapy. Pro 
Vaška, Michala a Milana to byl výjezd na vrchol se všeříkajícím názvem Bahenec plus noc u fotbalového 
stadionu v Třinci zakončená legitimováním se, kdežto pro Režné a Misíkovi to bylo ubytování na chatě 
Režných a ubytovna v Karviné. Další zážitky: horský hřeben u Súlova, krajina kolem Hrčavy a třinecké 
železárny.  
Citát: „Klasická horská hřebenovka. Po cca 2 až 3 km se cyklisté rozdělí do dvou skupin: jedni by rádi jeli 
jinudy, ale neradi by znovu překonávali výšková převýšení mezi vrcholky a údolím. Druzí, ti by také rádi 
jeli jinudy, ale setrvávají s očekáváním, jestli druhá část bude stejně slabá jako ta první.“  
 
11. etapa, Bohumín – Lichkov, kv ěten 2009   
Další z výběžků. Každý z nich měl něco do sebe, i tento. Krásná krajina téměř bez lidí a místy i bez 
civilizace (i „hlavní město“ Osoblaha tomu odpovídalo). Po třech rovinných dnech přišly Rychlebské hory, 
sedla Ramzová a etapa byla zakončena vrcholovou prémií nad 1 000 metrů v masívu Kralického 
Sněžníku. Jediným (pouze mým) mínusem bylo, že díky žaludeční nevolnosti byl mým minietapovým 
městem i Krnov, kde jsem na rok etapu přerušil.  
Citát: „Blížili jsme se do zapomenutého kraje – Osoblažského výběžku. Nerada bych šířila nějaké 
historicky mylné informace, tak se raději zdržím komentářů. Každopádně zapomenuté městečko s velkým 
památníkem, úzkokolejkou, snad jen panelovými domy a milou paní hostinskou na mě udělalo opravdu 
silný dojem.“  
 
12. etapa, Lichkov – Trutnov, červenec 2009   
Orlické hory zas tak moc nebolely, protože se skládaly z jednoho dokopce, byť táhlého a dlouhého, ale 
tím jsme od pořádných kopců v podstatě měli pokoj a myšlenkami jsme částečně plánovali poslední 
etapu přes Krkonoše. Broumovské stěny a Adršpašské skály byly pohodové. Z této etapy pochází můj 
téměř už legendární defekt: prodřený plášť s koukající duší a spravený Budžindovým škrtidlem.  
Citát: „Když jsem to vyždímal, dal jsem do sebe dva vývary a po odmlžení brýlí na chvíli spatřil i chrty. 
Opravdu jen na chvíli, jen co dojídám se totiž zvedají a cesta pokračuje dál. To, že se začátkem cesty 
začíná  i pršet, už asi nikoho nepřekvapí. Už ani nás ne. Ale co by někoho překvapit mohlo a nás taky 
překvapilo, byla ta kroupa. A nebyla sama, bylo jich víc. Mraky. I chrty to překvapilo. A dokonce 
zastavili.“  
 
13. etapa, Trutnov – Ko řenov (Jizerka), červen 2010   
Na rozdíl od Tour de France, kde se poslední etapa jede po rovině do Paříže, byla toto etapa královská. 
Pro znalce přikládám výčet pořádných kopců: Pomezní boudy, Výrovka, Strážné –> Pláně, Horní 
Mísečky, Dvoračky. Náročné, ale s krásnými výhledy. Počasí se ale vydařilo, a posledních cca 40 
kilometrů ve slavnostním oděvu dalo celému objezdu slavnostní punc.  
Citát: zatím autor nedodal  
Závěrečná rozlučka s objezdem proběhla okamžitě po objezdu v jizerskohorské osadě Jizerka, kde se 
slavilo, jedlo, pilo a … hlasovalo. Takže zápis doplňuji výsledky hlasování o „bestof“ objezdu. V 
jednotlivých kategoriích vyhrálo:  
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-> Nej…horší etapa: číslo 5 (Český Les - komáři, mušky a signálky)  
-> Nej…lepší etapa: číslo 11 (javornický a osoblažský výběžek – odlehlá krajina a výjezd až ke 
Kralickému Sněžníku)  
-> Nej…lepší nocleh: Mikulášovice (kouzlo okamžiku – ubytování jako takové nic moc, ale po deštivém 
dni jsme dostali velkou večeři a především ráno nezapomenutelnou snídani  
-> Nej…horší kopec: bezejmenná signálka (poraženy zůstaly například i kopce Výrovka, Dyleň, Čerchov 
nebo Klínovec)  
-> Nej…lepší hláška: „…podle těch vašich pravidel…“ (to jsme slyšeli na každé etapě tak desetkrát)  
-> Nej…zajímavější defekt: Milanův prodřený plášť  
 
     Také jsme si poprvé oblékli modrá trička (ženy světle, muži tmavě, vedoucí světlo-tmavě), která byla 
přichystána speciálně pro tuto příležitost. Čtyři červnoví oslavenci si zasoutěžili ve sfoukávání svíček a 
snědli za pomoci ostatních většinu slaného dortu.  
     Oslava byla zakončena nedělní procházkou směrem na Smědavu, zakončená obědem opět na 
Jizerce a po obědovým spořádaným rozjezdem.  
     A co bude další projekt? Už o tom přemýšlíme. Asi začneme něčím jednodušším jako je třeba 
cykloobjezd Světa. Míněno rybníka Světa :-)  
 
Milan Barták Trasa 20 
 
 
 



 

P O R A D N Í K Y    2 0 1 0 
Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha 

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, e-mail: stady@atlas.cz, účet č. 1061106866/5500    
Distribuční adresa hromadné korespondence: takpraha@googlegroups.com  

26 | 27 

32. Letní Pantakové hry 2010 - výsledky 
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TRASA (body)  1. MÍSTO   2. MÍSTO   3. MÍSTO 
20 (61 bodů) 11   10   8 
14 (57 bodů) 9   9   12 
23 (25 bodů) 4   5   3 
26 (25 bodů) 4   4   5 
17 (18 bodů) 3   4   1 
13 (18 bodů) 3   3   3 
1 (10 bodů) 2   1   2 
4 ( 8 bodů) 1   2   1 
12 (1 bod)  0   0   1 

Poznámka: zlatá medaile = 3 body, stříbrná medaile = 2 body, bronzová medaile = 1 bod 
DISCIPLÍNA 1. MÍSTO   2. MÍSTO   3. MÍSTO   

V
ÍC

E
B

O
J 

Víceboj celkový - ženy Monika Misíková (20) 20 Jana Chloupková  (4) 4 Radka Chloupková  (14) 14 

Víceboj celkový- muži  Pavel  Vostatek (14) 14 Martin Vlach (14) 14 Petr Chloupek (14) 14 

Víceboj skok vysokodaleký - ženy Monika Mejdrechová (14) 14 Anna Dvořáková (17) 17 Monika Misíková (20) 20 

Víceboj skok vysokodaleký - malé ženy Bára Radová (20) 20 Kateřina Radová (20) 20 Anežka Zagatová (13) 13 

Víceboj skok vysokodaleký - muži Peki (23) 23 Petr Chloupek (14) 14 Milan Barták (20) 20 

Víceboj 10 000 palc ů - ženy Monika Misíková (20) 20 Veronika Nováková (17) 17 Helena Tichá (14) 14 

Víceboj 10 000 palc ů - muži Peki (23) 23 Pavel Vostatek (14) 14 Ondřej Šimůnek (26) 26 

Víceboj šetin ův pytlík - ženy Radka Chloupková (14) 14 Kamila Veselá (20) 20 Veronika Jiravová (20) 20 

Víceboj šetin ův pytlík - muži Sašák Fuchs (23) 23 Jirka Valda (26) 26 Václav Adolf (26) 26 

Víceboj podp řekážky - ženy Veronika Zagatová (13) 13 Monika Misíková (20) 20 Helena Tichá (14) 14 

Víceboj podp řekážky - muži Pavel Vostatek (14) 14 Zdeněk Tichý (14) 14 Mirek Tichý (14) 14 

Víceboj výskok - ženy Martina Adlerová (14) 14 Veronika Zagatová (13) 13 Monika Misíková (20) 20 

Víceboj výskok - muži 
Jiří Valda (26) 26 

Sašák Fuchs a                                                 
Jiří Černovský (23) 23     

Víceboj invalidní vozík - ženy Veronika Zagatová (13) 13 Veronika Jiravová (20) 20 Kamila Veselá (20) 20 

Víceboj invalidní vozík - muži Václav Votruba (20) 20 Václav Adolf (26) 26 Viktor Pohořelý (23) 23 
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 DISCIPLÍNA 1. MÍSTO T 2. MÍSTO T 3. MÍSTO T 

Ping-pong - ženy Alena Bartáková (20) 20 Veronika Jiravová (20) 20 Lenka Šmidtová (13) 13 
Ping-pong - muži Pepa Šípek  (17) 17 Richard Habrych (17) 17 Václav Mičkal  (1) 1 
  

 
  

Petanque Veronika Jiravová,                                 
Aleš Fiala (20) 20 

Monika a Tomáš                                                      
Součkovi (20) 20 

Helenka a Ištván                                                              
Švachovi (12 a 13) 

12        
13 

  
 

  
Kuželky - týmy trasa 1 1 trasa 13 13 trasa 23 23 
Kuželky - jednotlivci - ženy Jitka Šachová (13) 13 Naďa Soukupová (1) 1 Klára Vaníčková (20) 20 
Kuželky - jednotlivci - muži Jirka Sysel (1) 1 Mirek Tichý (14) 14 Sašák Fuchs (23) 23 
kuželky čulibrk  Alenka Zemanová (17)   
  

 
  

Kolob ěžkohrátky - slalom - ženy Helena Tichá (14) 14 Jana Chloupková (4) 4 Martina Adlerová (14) 14 
Kolob ěžkohrátky - slalom - muži Zdeněk Tichý (14) 14 Mirek Tichý (14) 14 Vít Podráský (14) 14 
Kolob ěžkohrátky - délka - ženy Kamila Veselá (20) 20 Veronika Nováková (17) 17 Jana Chloupková (4) 4 
Kolob ěžkohrátky - délka - muži Ondřej Šimůnek (26) 26 Petr Chloupek (14) 14 Pavel Vostatek (14) 14 
Kolob ěžkohrátky - slalom - d ěti Bára Radová (20) 20 Kačka Radová (20) 20 Jakub Bíža (26) 26 
Kolob ěžkohrátky - délka - d ěti Jakub Bíža (26) 26 Jirka Votruba (20) 20 Bára Radová (20) 20 
  

 
  

Plavání - ženy Jana Chloupková (4) 4 Monika Misíková (20) 20 Martina Adlerová (14) 14 
Plavání - muži Karel Čermák (26) 26 Holub Tomáš (26) 26 Petr Chloupek (14) 14 
  

 
  

Yalmary trasa 20  20 trasa 14 14 trasa 26 26 
  

 
  

Píč-cup muži Peki (23) 23 Sašák (23) 23 Mirek Tichý (14) 14 
Píč-cup ženy Kamila Veselá (20) 20 Šárka Fuchsová (13) 13 Lilka Sussmanová (17) 17 
Píč-cup štafeta trasa 14  14 trasa 23 23 trasa 26 26 
    

Volejbal trasa 17 17 trasa 14 14 trasa 13 13 
    

Fotbal trasa 14 14 trasa 26 26 trasa 20 20 
    

Nohejbal - ženy trasa 20B 20 trasa 20A 20 trasa 14 14 
Nohejbal - muži trasa 17B 17 trasa 23A 23 trasa 1 1 
 


