
 

P O R A D N Í K - leden 2011 
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, +420286880824, +420604916266, e-mail: stady@atlas.cz, účet č. 
1061106866/5500, Distribuční adresa: takpraha@googlegroups.com  

Motto:   Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý je 
šťastný, protože jsem u něho. Když se to takhle řekne, zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí, je to 
obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco, co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco 
jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě! (Erich Maria Remarque) 
 
Zprávy z rady:    
 Pravidelná schůze bude v pondělí 3. ledna v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1.  
 Vážené šéfky, vážení šéfové, jak dlouho jste ve funkci šéfa trasy vy a jak dlouho jím byli vaši předchůdci. Všichni 

jsme velmi zvědaví na vaše odpovědi - někteří ještě nenapsali.  
 Rada prosí, aby se hlásili zájemci o pořádání podzimní 53. Velké Stezky, na schůzi budeme hlasovat. Zatím se 

přihlásily dvě Trasy. 
 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. 
 Rada prosí, aby se přihlásili zájemci o práci v redakční radě Jubilejního almanachu - 50 let TAKu. 

 
Stalo se:    
 Ahoj kamarádi, inspirován lednovým reklamou Pepy Berana na sjezd Václaváku a včerejší útrpnou cestou pěšky, 

když nejely tramvaje, jsem dnes vyzkoušel spojit příjemné s užitečným a vyrazil do práce na běžkách. Nebudu vás 
napínat - jde to a je to celkem příjemné. Celková doba jízdy jen dvakrát delší než na kole a srovnatelná s 
autobusem stojícím v koloně klouzajících aut. Proto doporučuju, zvažte, zda nevyužít nastalé situace ještě zítra, 
dokud to jde :) Doporučuju starší lyže. Někteří občané (zejména Vietnamci) to při úklidu drhnou až na asfalt, někde 
ji i mírně štěrkováno. Ale není to horší, než jsme zvyklí ze silvestrovské Šumavy. Ale třeba ulice Bajkalská je na 
bruslení lepší než Jizerská magistrála a lidí je tam taky míň. Bílé stopě zdar. Vašek Řehák 2.12.2010. 
    Splněno. Malvazinky - Rudolfinum na běžkách. Krásný sjezd od Mrázovky, perfektní stopa na Kampě. Problémy 
jen okolo Anděla. Skol. Láďa Hl. 3.12.2010. 

 V pátek 10.12.2010 byl v Kolovratech v KD U Boudů koncert - Romana Horkého a skupiny 
KAMELOT "19 ztracených písní Wabiho Ryvoly". Účast TAKových byla nemalá. Fotky budou v 
lednu na netu (omlouvám se, prosinec byl náročný, Javor). 

 Stříbrná Harfa 15.12. v Krčském lese se velmi vydařila včetně večírku U labutě.  
 O letošní tradiční Mikulášské víkendy nebyl valný zájem, tak se lidi, chtiví vidět svatého muže, 

kamarády a sebe na lyžích, soustředili na pětkovou chatu na Benecku. 
 Koledy letos byly obohaceny o zpívání rorát, které iniciovala Jitka Warausová a hudebně upravil 

Béďa Novák. Zpívalo je 12 lidí z Jedničky a Pavel Vondráček (od Bédi). Nové zpěvníky graficky upravila Majka 
Tvrdková a rozmnožili Vašek Holík a Láďa Lindauer (5). Koledy se ve zdejší kapli zpívaly již po dvacáté, vzpomněli 
jsme začátků, kdy se musela kaple osvobodit od skladového materiálu…. Za tím vším a i do dnešní doby je Líba 
Kánská a parta lidí z Jedničky. Velké díky všem a též zejména varhaníkovi Béďovi Novákovi, šlapači měchů Jirkovi 
Valečkovi a dalším, kteří se přičinili o hezký večer nejen pro Jedničkové příznivce, ale i kamarády z jiných tras TAKu 
(odhadem bylo v kapli asi 90 lidí). Pár dokumentárních fotografií a i videí (i ze sleziny) najdete na této 
adrese:http://pastulik2.rajce.idnes.cz/101213_Koledy_v_kapli_Apolinare,_slezina. 

 
Informace:    
 prosincové schůzi TAKu spolu se zálohou 1 000 Kč. 
 V pondělí 7. února se uskuteční koncert Pavla Lohonky Žalmana, opět v 

Gongu od 19:00 hodin. Lístky za 200 peněz objednávejte buď přímo u Lenky, 
e-mail l.borgesova@seznam.cz) nebo u svých šéfů. Zbývá cca 50 volných 
vstupenek. 

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

 Lyžařský 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 
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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...  

 Nora by měla být první březnový víkend, opět láká Vlasta Milec a Mirek Podolák, informace žádejte u nich. 
 Aprílový bál 1.4.2011 uspořádá Veronika Jiravová a Monika Misíková 20 v CK Vltavská. 

Ahoj, jak jistě víte v roce 2011 nás čeká další bal a to "APRILOVY", kdy jindy než 1.4.2011:-). Bal pro vás 
připravujeme s Monikou Misikovou v KC Vltavská www.vltavska.cz , kde má Dvacítka svou silnou buňku:-). 
Ale zpět k tématu. Jíž dlouho si přeji, aby nám na bale zahrálo M.T.O. Universal (zejména herci divadla Sklep 
http://www.divadlosklep.cz). M.T.O. hraji, jak sami uvadl" to nejlepší z nejhoršího za posledních 40 let". Na podiu 
zpívají, hraji, převlekají se a baví: Tomáš Hanák, František Skala, Lenka Vychodilova, Jana Hanáková, Fero Burda 
nebo Aleš Najbrt. Hraji hitovky od Haničky Zagorové či Katapultu, ale i od Franka Sinatry nebo Elvise Presleyho.  
Ukázky produkce zde: http://www.youtube.com/watch?v=_ChF2xClgk8&feature=related, 
http://www.youtube.com/watch?v=hh-ScTFAExE&playnext=1&list=PLED67389AFCE85019&index=23, 
http://www.youtube.com/watch?v=OaZmO5-AxaE, 
 http://www.youtube.com/watch?v=vMVgYfJPBJo&feature=related, 
http://www.youtube.com/watch?v=OryopoqYY_g&feature=related. Na youtube naleznete jistě i další, možná i 
lepší:-) 
M.T.O. - to je proste skvělá show, plna převleků a zábavy i pro ty, co na bale jen netančí:-). To, že chci na bal právě 
M.T.O. já, neznamená, že je budete chtít i vy. Kapela je totiž velmi početná a drazsi než naše bezne bálové kapely. 
Hráli by cely večer cca do 1 - 2. hodiny ranní. Nehraji běžně na každé akci, ale pro TAK by hráli rádi a se slevou! 
Při ceně vstupenky TAK 250,- neTAK 280 a 300 na místě by nás muselo přijit 340. běžně chodí na baly 240 lidi. 
Znamená to tedy + 100 lidi. Aby nás přišlo 340 stačí, když z každé trasy přijde 16 lidi - to není tak hrozne, ne? 
Napište mi prosím do 2.1.2011, co si o mém návrhu myslíte vy, bavila by vás produkce M.T.O. na bále???? Díky za 
vaše odpovědi, výsledek ankety sdělím na TAKové schůzi 3.1.2011. 
Mějte se krásně! Veronika Jiravová - trasa 20 
    Bouřlivá byla diskuse o kapele pro bál na prosincové schůzi. Bylo domluveno, že tahle diskuse by měla 
proběhnout hromadnou poštou. Bohužel se tak nestalo a tak nevíte, že kromě vesměs negativních reakcí z Trasy 
Jedna bylo i mnoho pozitivních reakcí. Musíme si tedy počkat na výsledek ankety, který na schůzi vyhlásí Veronika. 
Je předpoklad, že diskuse bude znovu bouřlivá. 

 26. Půltou Stezku pořádá Jirka Valda a Trasa 26 v okolí areálu Džbán u Loun. 
 
Inzerce:    
 Kamarádi, můj přítel - fotograf Pepa Středa nezměrným úsilím vydal za pomoci celé své rodiny knihu. Kniha nebo 

spíš soubor "Šlapu, šlapeš, šlapeme" obsahuje 14 miniprůvodců po českých a slovenských horách se zaměřením na 
horačinu (horské boudy, salaše a přístřeší, místa vhodná k bivakování, prameny, nepublikované přístupy k 
vrcholům, pochodové časy, výšky, převýšení…) plus... http://www.slapu.cz, kde se zároveň dovíte, jak soubor 
koupit, 
v běžné distribuci není. Mirda Hoza 

 Asi 1,3 km nad Lipovou-lázně na kopci v lese, je lesní bar. Je zde 
vše, na co si vzpomenete, nealko pití, oplatky, kafe s vařičem, 
klobásky a špekáčky v chladicím boxu, pivo, slivovice, rum, je zde 
zapálený krb, ve kterém si můžete špekáčky opéct, za barem je 
dřevo, sekera, chrastí. Pití je krásně chlazeno protékající vodou. A 
to vše bez jakékoli obsluhy barmana! Prostě tu nikdo není! Platí se 
do kasičky a je možné si zpětně vrátit mince (rozměnit). Vše je jen na poctivosti nás návštěvníků!!!! Asi o 900 m 
výše do prudkého kopce je další, horní bar. Je jen na občerstvení. A pozor!!! Zde se neplatí vůbec nic! Prostě 
pozornost turistům. Asi o 100 m dál je vyhlídka do krajiny, na stolečku v krabici leží dalekohled, každý se s ním 
může kochat pohledem třeba na Šerák. Už to tady funguje asi dva roky. Odvážný a důvěřivý majitel, že jo? 
    Ivan Haslaška a Drobeček potvrzují, že to fakt funguje. 

 Zdenka Rozsívalová nabízí různé věci, seznam žádejte u ní - rozsivalova@volny.cz. 
 
 
PF 2011 a krásné lyžovačky přeje 
JaVor 
 
P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky 
(uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 
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Kalendář akcí 2011:    
únor:  

    4. - 6.2. - 33. Spanilá jízda, Krušné hory 
    7.2. - koncert Žalmana Pavla Lohonky pro TAK v Gongu 
   11.2. - Volební valná hromada, hotel Svornost, Dolní Počernice 

březen 
    4. - 6.3. Shnilá jízda, Šumava 

duben  
   1.4. - bál - KC Vltavská / Veronika Jiravová, Monika Misíková T20 
   16. - 17.4. - Zahájení cyklosezóny, Týřovice (otevřená akce Lenky Borgeové 18) 

květen  
   6. - 8.5. - 26. Půltá Stezka (Trasa 26) 

červen 
   3- 5.6. - 10. Milíčeves (otevřená cykloakce Miloše Neumana 14) 
   11. - 12.6. - Cesta jenom tam 
   17. - 19.6. - Tykolka (pracovní termín) 
   24. - 26.6. - PanTAKovky 

listopad 
   11.11. - diskotéka - Martinské posvícení v hotelu Svornost, Dolní Počernice / T1 

prosinec 
   12.12 - koledování u Apolináře / T1 
   14.12. - Stříbrná harfa (?) / Saša Havránková 3 

 
   TAKové schůze 11.2. VVH, 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 11.7. letní, 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 

 

SCHŮZE TAKu 2011-01-04 (bez diakritiky viz dole) 
***STALO SE 
** KAMELOT zpívá ztracené písně Wabiho R. Pěkný koncert, po půlnoci se z výčepu vrátil Roman Horký a hrálo se asi do 
3h. 
** KOLEDY u Apolináře vč. rorátů se o5 povedly 
** STŘÍBRNÁ HARFA se konala za pěkného počasí a vydařila se; stínem bylo Nadino uklouznutí a pochroumaná kytara 
*** AKCE 
** NORA bude asi týden po výročce (Mirek Podolák upřesní) 
** SPANILKA dolaďují se povolávací rozkazy 
** ŽALMAN ještě je několik lístků, objednávejte, plaťte objednané! 
** VÝROČKA bude dle plánu v Dolních Počernicích v hotelu Svornost s možností přespání. 
** Maďarské lázně od 15.1. (4dny) Zájemci obracejte se na Sašu Havránkovou - ještě je několik volných míst. 
** BÁL 1.4.2011 "Aprílový" - bylo hlasováno o kapele: těsně byla schválena sklepácká MTO (25A,12N,11Z) 
** 53.STEZKA - Milevsko... Zakončení 30.10.2011 ve Veselíčku. Možností kudy putovat je mnoho (sedlčansko, 
benešovsko, táborsko, Česká Sibiř…) 
***RŮZNÉ 
- před vánoci zemřel Jarda Najdekr/T10 
- Honza Maňák dělá pokroky (na běžkách s helmou), ale zatím je to opravdu běh na dlouhou trať… 
 
…a to bylo skoro vše 
Ivši  
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Motto:   Dvě věci na světě jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. I když s tím vesmírem si nejsem tak úplně jist. 
(Albert Einstein) 
 
Zprávy z rady:    
 Rada zve členy TAKu na Výroční volební Valnou hromadu v pátek 11. února od 18:00 hodin do hotelu Svornost, 

Novozámecká 284, Dolní Počernice., pozvánka v příloze Poradníku, dopravní spojení ke stažení v Informacích níže. 
 
Stalo se:    

 Stříbrná Harfa 15.12. v Krčském lese se vydařila až na drobné smýknutí a poškozenou kytaru Nadi. Večírek U labutě 
byl složitější, ačkoli při zadávání rezervace byla podmínkou možnost hudební produkce, personál ji pak nechtěl 
povolit. Saša prosí o tipy na hrací hospůdku v okolí lesů a parků pražských pro Stříbrnou harfu 2011. 

 Vážení a milí, děkuji vám všem za společné chvíle v partě vedoucích tras. Dle výsledků voleb (více najdete na 
našich webstránkách) byla zvolena Rada Jedničky (při 82,4 % účasti z 92 členů), která si pak zvolila novým 
vedoucím trasy Tondu Rosického. Doufám, že další pokračování vzájemné spolupráce bude vycházet z tradic, které 
jsme tvořili. Pavel Stulík, odstupující vedoucí Jedničky 

 
Informace:    
 Dopravní spojení na VVH - Vlak z Hl. n. přes Libeň a Kyje do stanice Praha-Dolní Počernice jeden 15 minut v 16:24, 

16:54, 17:24, 18:54 hod... Autobusy MHD 109, 110, 163, 208, 263, 296, 503 a 557. 
Spojení zpět např: vlak na Masaryčku 23:10 - 23:23; vlak na Hlavák 23:40 - 23:54, pak až v 05:10 hod. Vlaková 
spojení ROPIDu S1 a S7. Bus 109 (spojovací, Palmovka není-li uvedeno jinak) ve 23:13, 23:43, 23:50 (Běchovice, 
240 Černý Most), 00:13, 00:20, 00:43 a další. Poslední metro B jede z Č.M. v 00:55, Palmovka 01:08 h. 

 33. ročník Spanilé jízdy se bude konat ve dnech 4. až 6. února 2011 v 
Krušných horách. Všichni přihlášení již dostali povolávací rozkazy. 

 V pondělí 7. února se uskuteční koncert Pavla Lohonky Žalmana, opět v 
Gongu od 19:00 hodin. Lístky za 200 peněz objednávejte přímo u Lenky, e-
mail l.borgesova@seznam.cz). Zbývá cca 40 volných vstupenek. 

 Pátek 18. února Míla Fuxa v Malostranské Besedě od 20:30 hod. - 35. výročí kapely Krock... 
Po mnoha letech se vracíme na místo činu - do Malostranské Besedy, kde jsme kdysi soutěžili v pořadu Písně 
dlouhejch cest, který uváděl Mirek Kovařík. Zpětně nás nemrzí, že jsme tehdy neuspěli, protože to vlastně nebyla 
soutěž určená pro nás. Šlo především o písně trampské a bluegrass. 
Není divu, že tam jsme s našimi sedmiMílovými texty nemohli uspět! Ale čas oponou trhnul a kdeže loňské sněhy 
jsou - naší tehdejší soupeří již dáno nehrají, zatímco my jsme jako víno - čím starší tím lepší! 
Mnozí z vás našich věrných diváků byli u toho a my si toho wellmi vážíme. Připravili jsme pro ty nejzasloužilejšíz vás 
diplomy, které budou předány na výročním koncertě v Besedě. Je nám jasné, že dopadneme jako ty sudičky, 
protože se buď na někoho nedostane a nebo naopak jej dostane někdo, kdo si to v očích těch ještě zasloužilejších 
nezaslouží! Ale tak to chodí a kdo vám vlastně říkal, že Svět je fér? 
V první půli zahrají "naši mladí" MF illegal Band a po přestávce oprášíme především tu nejklasičtější klasiku z dob 
našich malin nezralých. Mezi diváky bude naopak celou dobu kolovat podpisový arch, kde můžete připojit 
gratulaci, vzkaz, milou vzpomínku a nebo nás můžete poslat tam, kam již dávno patříme! 
Máte-li dlouhý vlas, přijďte mezi nás, nemáte-li na hlavě nic, nekaboňte proto svoji líc! 

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

 Nora by měla být o víkendu po VVH, opět láká Vlasta Milec a Mirek Podolák, 
informace žádejte u nich. 

 Aprílový bál 1.4.2011 - Jak lépe přivítat Apríl, než s TAKem a M.T.O. Universal! Pište si 
do diářů a těšte se na další informace.  
    Již probíhá nácvik aprílového předtančení. Letos se nácviku ujala skvělá Jana 
Dohnalová, autorka úspěšných choreografií Rakousko Uhersko, Šakalí Léta, Padouši 
všech dob.... Přijďte se podívat. Těšíme se na Vás Monika a Veronika - Trasa 20  
    Bouřlivá diskuse o kapele pro bál byla i na lednové schůzi. Před zahájením diskuse informoval Petrof o 
jednomyslném rozhodnutí rady (dva radní omluveni) poskytnout pořadateli bálu garanci ve výši dvaceti tisíc z 
výnosů minulých kulturních akcí pro případ, že by rozpočet bálu nevyšel. 
Veronika přednesla výsledky emailové ankety. Odpovědělo 52 respondentů z nichž 25 hlasovalo NE nebo spíše ne 
(raději uspořádat s M.T.O. koncert). Dvaadvacet respondentů hlasovalo jednoznačně pro M.T.O.  

http://takpraha.cz/
mailto:tak.praha@email.cz
mailto:stady@atlas.cz
mailto:takpraha@googlegroups.com
http://www.svornost.cz/
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/109/20110103/109_linka.pdf
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/110/20110103/110_linka.pdf
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/163/20110103/163_linka.pdf
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/208/20110103/208_linka.pdf
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/263/20110103/263_linka.pdf
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/296/20110103/296_linka.pdf
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/503/20110103/503_linka.pdf
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/557/20100901/557_linka.pdf
http://www.ropid.cz/jizdni-rady/jizdni-rady-vlaku-ve-forme-zastavkoveho-jizdniho-radu-2010/11__s175x1087.html
http://www.krock.cz/
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Vzhledem k tomu, že z padesáti dvou respondentů hlasovalo 16 lidí z T1 z nichž 14 bylo proti navrhované kapele, 
není možné anketu jednoznačně vyhodnotit.  
PaS prohlásil, že vzhledem k tomu, že na bály chodí z Jedničky až 40 lidí, je negativní reakce na kapelu bálu 
podstatná. Na druhou stranu se na bál s kapelou M.T.O. Universal již nyní těší mnoho TAKových, kteří na bály 
nechodí úplně pravidelně.  
Všechny anketní odpovědi na požádání zašle zájemci Veronika.  
    Ne závěr diskuse dal Petrof hlasovat o kapele M.T.O. - 25 lidí bylo pro kapelu, 12 proti kapele a 11 lidí se zdrželo 
hlasování. 
    Některé ohlasy:  
    - Gratuluji pořadatelům k odvaze a novým pohledům na akce TAKu, přeji jim úspěch a nechme je, ať si případně 
nabijí držku. LaHla 
    - Jedenáctka v posledních letech na bály moc nechodila asi také kvůli jarnímu výstupu na nějakou 800, který 
vycházel na sobotu po bálu. Letos hodně agituji,aby lidi přišli na bál a už máme termín v trasovém programu a 
výšlap se odsunul. TAK uvidíme. Jana Klimszová 
    - Jeden nejmenovaný člověk z TAKu mi řekl, že na bál nepůjde. Proč, znáš je, nelíbí se ti? Ptala jsem se. 
Neznám, ale o takovou zábavu nestojím, odpověděl. Nepomohly ani moje argumenty, že orchestr je taneční. Že na 
bály chodí pravidelně a mnohdy ani neví, jaká kapela bude hrát. Prý si chce zatancovat a nekoukat na nějakou 
taškařici. JaVor 
    - Ahoj všichni, ač to není úplně stylisticky dobře, nejprve se omlouvám za to, že se vměšuji do „plesové kauzy“, 
byť jsem TAKově příliš mladá. Ale přesto to zkusím.  
  Vstoupila jsem do TAKové společnosti poměrně s obavami, neb jsem dostala několik informačních lekcí (mimo 
TAK), že je to velmi vybraná společnost lidí vysokých morálních kvalit, ctící mravní hodnoty a zásady, a krom toho 
ještě pořádají různé turistické a kulturní akce. Po čase jsem se přesvědčila, že informace více měně odpovídají, ale 
že i tady mají lidé své drobné libůstky, slabosti a sem tam stinné stránky. A já že jsem v této společnosti i tak 
spokojená. Snažím se, jak mi to práce, děti, špatná fyzička, nedostatek pevné vůle, lenost a málo sportovní ho a 
pohybového nadání dovoluje účastnit se všeho, kam jsem pozvána, nebo co se pořádá. Většinou se mi nějak 
podaří přelézt kopce, přenést batoh, zvládnout kolo, přezpívat desítky písniček, překonat svůj zásadní odpor k 
tykání neznámým lidem, vydržet zimu i déšť a pak vzpomínat na sluníčko, pády, příhody a tak. A jsem šťastná, že 
jsem tam byla. Ať to bylo cokoliv a pořádal to kdokoliv.  
  Jsou dvě akce TAKu, které jsou pro mne velmi výjimečné. Stezka a TAKový bál. Ani nemusím psát proč. A tak mi 
připadá špatné, že by právě bál měl být příčinou sváru. 
  Proto si dovoluji shrnout to, co mne napadá, když čtu nebo slyším reakce. 
1/ pořadatel akce – TAKového bálu - má právo akci pořádat bez zásahu ostatních  
Znáte se léta, tak víte, komu akci svěřuje hlasováním, víte, že se na sebe můžete spolehnout, a většinou už znáte i 
předchozí výsledky dotyčných. Tak pak není žádný problém. Není třeba znovu hlasovat, ale ani dotovat. Je to jen a 
jen na pořadateli. Případný průšvih (rezerva je), řešit až pak. Lépe se doplácí na něco, co nás všechny potěšilo a 
pobavilo, než dávat předem najevo obavy, že nebude účast, a házet záchranné lano. Nestahujte kalhoty, když brod 
je ještě daleko.  
2/ TAKu pomalu dorůstá třetí generace.  
Ta spousta malých prťavečků je fakt štěstí. Z toho je zřejmé, že TAKová rodina se pomalu plní novou střední 
generací, která je o 10-15 starší než byli ti – (vy), kdo TAK zakládali, a logicky může mít a má v mnoha směrech 
trochu jiné názory, vkus, nároky, potřeby a přání. Záměrně píšu trochu, protože se shodujeme v tom 
nejdůležitějším, co nás všechny spojuje - TAK. A všichni se pro něj můžeme přetrhnout.  
  Teď jen musíme dávat pozor, aby slovo TAK nebylo jen prázdné slovo, ale plné lidí – malých, velkých, starších, 
mladších, mladých i středněvěkých všech úrovní, schopností i neschopností, talentů a zájmů.  
Možná bál nebude podle vašich představ, ale určitě to rozšíří vaše obzory, možná že právě někdo vám blízký 
kapelu MTO má rád a vy budete moci říct, že už ji taky znáte. Dejte šanci něčemu trochu jinému, a věřte, že 
pořadatelé a ti, co mají MTO rádi, nebo to s nimi chtějí jen zkusit, to ocení. A příště, až budete mít něco na starost 
Vy, tak vám dají stejný prostor. Budou vás z povzdálí sledovat, možná chválit, nebo více či méně kritizovat, ale 
určitě se zúčastní. Vždyť je to akce jejich TAKu. Pro ně, pro vás, pro všechny. A jen účast na akci pořádané jinými je 
projevem toho, co TAK dělá TAKem. Tolerance, pochopení a respekt. (Doufám, že se pořadatelé i jiní trochu chytí 
za nos a vzpomenou si na svou reakci při zakončení na 50. Stezce)  
  TAK vás prosím, nechte pořadatele, ať si v klidu pořádají, dejte jim svou důvěru a zájem, pozorujte, jak se s tím 
perou, a pak chvalte, či kritizujte výsledek. To ale můžete jen, pokud se akce zúčastníte.  
Pokud jste dočetli až sem, děkuji. Možná… třeba… uvidíme… Andrea (Trasa 3) 
  P. S. Protože nevěřím tomu, že by Pavel Stulík, jako majitel westíka, dělal jakoukoliv protikampaň, obracím se na 
něj o pomoc. Prosím, pokus se změnit názor Jedničky a přijďte v co největší počtu. Jen když nás hodně přijde, 
nebude bál prodělečný. A těch 20 000,- Kč se může dát třeba na helmu pro Honzu Maňáka nebo lidem 60+ na 

http://takpraha.cz/
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lístky na ples 2012. Ale to je na vás a na radě. 
     - Letošním TAKový bál bude na Apríla a v Dopravních podnicích bude jako kapela vystupovat M.T.O. Universal. 
Co kdybychom šli i my, pro které není tanec přímo naše hobby? Jak jsem viděla Františka Skálu na bálu TURASu, on 
to v pohodě s Malým Tanečním Orchestrem odtančí za nás (Zuzana Vlachová 14). 

 26. Půltou Stezku 6. - 8.5. pořádá Jirka Valda a Trasa 26 v okolí areálu Džbán u Loun. 
 Termín 33. Pantakovech 24. - 26.6.2011 je již potvrzen. V brzké době očekávejte zahájení přihlašování.  
 33. lesní hry - Případní pošetilci, kteří budou mít tu odvahu neplnit koláče sledovanosti 

superakčních televizních filmů a i přes varování se dostaví v pátek 9. září na místo 
nepovoleného srazu pod záminkou účastnit se jakýchsi 33. lesních her, budou 
okamžitě zatčeni, obviněni, odsouzení a deportováni do nápravních zařízení, odkud 
pak budou mít (možná) v sobotu 10. a v neděli 11. září příležitost (ovšem velmi, velmi 
malou) k zosnování útěku a k případnému návratu ke svým blízkým.  
Trasa 14 

 53. velkou Stezku uspořádá Trasa 11. Jediný návrh se zakončením 30.10. (11.11.2011 mínus 11 dnů) ve Veselíčku 
(v 11 hodin 11 minut) u Milevska představili Žán a Jirka Valda. Pořadatelství bylo téměř jednomyslně schváleno 
(dva byli proti, nikdo se nezdržel hlasování) a tak můžeme začít rekognoskovat lokality Onen Svět, Česká Sibiř nebo 
Čertova hrbatina, místo, kde se dotýkají čtyři okresy - Benešov, Příbram, Písek, Tábor. 
Tabulka tabu noclehů 53. VS otevřena. 

 
Ze společnosti:    
 Brňák Jaroslav Najdekr, dlouholetý aktivní člen Desítky, utrpěl na jaře 2010 těžký úraz po pádu z kola. Před 

vánocemi nás opustil. 
 Honza Maňák dělá pomalu, ale jistě pkroky. I díky Sedmnáctce, která Honzu bere na všechny akce (v prosinci byl na 

běžkách) a navštěvuje ho v Rehabilitační klinice. Sedmnáctka děkuje všem kdo pomáhali, pomáhají, budou 
pomáhat nebo drží palce. sledujte diskusi na stránkách T17. 

 
 
Krásné prodlužující se dny přeje 
JaVor 
 
P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky 
(uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 
 
Kalendář akcí 2011 
 únor:  

    4. - 6.2. - 33. Spanilá jízda, Krušné hory 
    7.2. - koncert Žalmana Pavla Lohonky pro TAK v Gongu 
   11.2. - Volební valná hromada, hotel Svornost, Dolní Počernice 

březen 
    4. - 6.3. 12. Shnilá jízda, Šumava 

duben  
   1.4. - 40. bál - KC Vltavská / Veronika Jiravová, Monika Misíková T20 
   16. - 17.4. - 11. Zahájení cyklosezóny, Týřovice (otevřená akce Lenky Borgeové 18) 

květen  
   6. - 8.5. - 26. Půltá Stezka (Trasa 26) 

červen 
   11. - 12.6. - 8. Cesta jenom tam 
   17. - 19.6. - 11. Tykolka (pracovní termín) 
   24. - 26.6. - 33. PanTAKovky 

září 
   9. - 11.9. - 33. lesní hry / Vláďa Roith 14 

říjen 
   27. - 30.10. - 53. velká Stezka se zakončení ve Veselíčku / Žán, Jirka Vlada 11 

listopad 
   11.11. - diskotéka - Martinské posvícení v hotelu Svornost, Dolní Počernice / T1 

prosinec 
   12.12 - koledování u Apolináře / T1 

http://takpraha.cz/
http://takpraha.cz/2011/111030tabu53vs.php
http://trasa17.takpraha.cz/diskuse
mailto:tak.praha@email.cz
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   14.12. - Stříbrná harfa (?) / Saša Havránková 3 
 

   TAKové schůze 11.2. VVH, 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 11.7. letní, 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 
 
 

 

Výroční volební Valná hromada 
pátek 11. února 2011 

18:00 hodin 
hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 Dolní Počernice 

 
Program výroční Valné hromady: 
 

1. Zahájení (18:00 hod.) 
2. Volba mandátové a volební komise, volba návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti za rok 2010,  

a. zprávy z oddílů (zástupci oddílů) 
4. Plánované akce v roce 2011  
5. Zpráva o hospodaření za rok 2010 
6. Zpráva revizní komise 
7. Návrh výše členských příspěvků na rok 2011,  

a. diskuse a odsouhlasení 
8. Informace o členské základně 
9. Předání odměn za ještě větší slávu TAKu  
10. Různé - diskuse 
11. Volby nové Rady (cca 19:15 hod.) 

 
Večeře (cca 19:30 hod.) 
 

12. Vyhlášení výsledků voleb (cca 20:15 hod.) 
13. Návrh a schválení usnesení 
14. Zakončení (cca 20:30hod.) 

 
Hudba, tanec, pokec třeba až do rána… 

 
 

Srdečně zveme všechny členy Turistického akademického klubu 
a samozřejmě i milé hosty s hudebními nástroji i bez nich 

 
Petr Jirava, Lenka Borgesová, Jan Maňák, Petr Řehák, Jiří Valda, Soňa Vašicová, Jana Vorlová 
 
 

- K večeři bude vepřový nebo kuřecí řízek s bramborovým salátem a jeden nápoj. 
- Na sobotu je plánován výlet.  
- Možnost noclehu na sále hotelu ve stezkovém stylu (karimatka, spacák). 
- Snídaně zajištěna. 
- Nezapomeňte na hudební nástroje a pozvěte muzikanty z Tras! 

 
 
Mapa: hotel Svornost 
 
 

http://takpraha.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=novoz%C3%A1meck%C3%A1%20284%2C%20praha@sss=1@ssp=124787820_122384076_145792108_145665740@x=133419007@y=135954616@z=16
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Poradník Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz, +420602136839 
Finanční záležitosti Jana Stádníková, +420286880824, +420604916266, e-mail: stady@atlas.cz,  
účet č. 1061106866/5500, Distribuční adresa: takpraha@googlegroups.com  

Motto:   "Budeš-li žít do sta let, doufám, že já budu žít o den méně, abych nemusel nikdy žít bez tebe." (Britové vybrali 
jako druhý nejromantičtější text anglické literatury úryvek z knihy Medvídek Pú Alana Alexandera Milnea.) 
 
Zprávy z rady:    
 Pravidelná schůze bude v pondělí 7. března v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1. 
 Radní Lenka B., Soňa V., Jana V., Vláďa R., Petr Ř., Jirka V. a majitel Petrof děkují všem členům za důvěru plynoucí z 

volebních mandátů. 
 Petrof poslal email s úvahou "Budoucnost Valné hromady", který je přílohou tohoto Poradníku. Rada prosí, abyste 

se zamysleli nad způsobem pořádání VH a také vyplnili malou anketu. 
 Rada děkuje…  

Ahoj, lide Sedmnáctkový!  
Asi největší radost (nejen) nám udělal na výročce Honza Maňák. Bylo bezva, že mezi námi byl. I on z toho měl 
velkou radost, byl šťastný, že si s námi může popovídat, i když mu ještě chybí některá slovíčka. Ale snaží se, maká, 
chlubí se, že se znovu učí číst ze slabikáře. Věříme, že svou snahu dotáhne do vítězného konce. 
Za to, že Honza dělá takové pokroky, vděčí on i my všichni ostatní vám, Sedmnáctce. Co všechno pro Honzu děláte, 
jak si ho mezi sebou předáváte, jak ho všude berete sebou, je skutečně hodné obdivu. 
Sedmnáctko, smekáme před vámi a moc a moc… (17 krát) vám za Honzu děkujeme! 
Rada TAKu 

 Rada prosí, abyste svými hojnými příspěvky podpořili vznik almanachu k 50. výročí TAKu. Jednotliví redaktoři vás 
budou v průběhu roku oslovovat a žádat konkrétní informace a články. Ovšem nic nestojí v cestě tomu, abyste 
vyvinuli vlastní iniciativu. 

 
Stalo se:    
 34. Spanilka 4. až 6.22011 v Krušných horách se velmi vydařila. Žádné ztráty, v pátek mlha, v sobotu vichr, v neděli 

sluníčko. Ohlasy na Spanilku v příloze… 
 V pondělí 7. února jsme byli v Gongu na báječném koncertu Pavla Lohonky Žalmana. Byl téměř vyprodaný a dvě 

hodiny plné pohodových písniček, z nichž jsme mnohé zpívali spolu s kapelou. 
 Nora byla 25. - 27. 2. a neobvykle úspěšná! 2 a 1/2 dne azůro až v neděli k polednímu se trochu zatáhlo. Prostě 

paráda. V pátek v 6:30 jsme vyrazili z Florence čtyři já Vlasta, Mirek Podolák, Pavel Vilím a Tomáš Souček. v 8:40 
jsme byli v Chomutově, kde se k nám připojili známí stavitelé iglú (letos ale nestavěli)Marcela Kobíková a Radek 
Gregor a pokračovali jsme na Horu S. Šebestiána. Odtamtud jsme putovali převážně po červené zpestřeno 
občasným kufrováním, neboť se tam pletou lyžařské stopy s turistickou značkou, směrem k Lesné, ale tam jsme 
zdaleka nedorazili. Přečkali jsme první noc. Záhraby se moc nekonaly, protože víc sněhu bylo jen v závějích. Já 
osobně noc přečkal docela dobře, protože 10 hodin nespím ani doma! Druhý den jsme pokračovali směrem Lesná, 
Nová Ves (to je tam, jak jsou tam ty větrníky). Když jsme tam dorazili, tak bylo poledne a přišel na nás hlad a žízeň. 
Přehlasovali jsme ortodoxního Mirka Podoláka A zapadli do hospody Pod Lipou. A nelitovali jsme. Jednak tam bylo 
teplo a navíc jsme si dali opravdu výborný oběd - kuřecí řízek s hranolky a oblohou za pouhých 60Kč a to jsem ještě 
zalil dvěma plnotučnými Louny a ještě jsem se dostal pod stovku. No prostě paráda. Ono je ostatně hřích minout 
otevřenou hospodu! Pak jsme pokračovali do Mníšku a kus za ním jsme se setkali s Filipem Melicharem, který v 
pátek nemohl a i tu sobotu měl vykoupenou snad 20 telefonáty! No a i za tu cenu jel!!! K večeru jsme někam 
dorazili, ale jak se druhý den ukázalo, tak úplně jinam než jsme si mysleli :-) Chtěl jsem si původně vzít navigaci, ale 
pak jsem si řekl, že je zbytečná, neboť bude stačit, když se budeme držet té červené! Cha Cha!!! Ty vyjeté stopy, 
které tak lákají, nás svedly na scestí, ale nicméně jsme dorazili v 17:20 k nádraží Osek Město a odtamtud to bylo do 
centra na autobus, který by nás odvezl do Teplic na Pražák, 10minut chůze, ale bohužel on jel 17:24, takže jsme 
šlapali kolem kláštera (mimochodem byl založen Hrabišici v roce 1196, kdy tam pozvali cisterciácké mnichy)na 
nádraží Osek půl hodiny. Tam ještě uvařil Filip v nevytopené čekárně čaj, který jsme si vzali do vlaku do Teplic. Tam 
byl během deseti minut přípoj na rychlík do Prahy a na Hl. nádraží jsme byli v 20:30. Nikomu se nic - skoro - nestalo 
a Noru jsme úspěšně dokončili. To skoro je výhrada k tomu, že Mirkovi těsně před druhým noclehem nějak 
uklouzla lyže a švihnul sebou tak nešťastně, že si rozlomil obroučky na brýlích a ještě ho to seklo do nosu. A to byl 
při jeho cca 5 dioptriích malér. Proto nás ráno opustil první a jel přes Klíny dolů z hor a domů. Další dva (Marcela a 
Radek nás také ráno opustili, protože aby nás zastihli (oni totiž z rodinných důvodů neměli původně ani jet), tak jeli 
autem do Chomutova a tam ho nechali. Takže z noclehu odjeli téměř opačným směrem než zbývající čtyři 
účastníci. Tak to je snad v nestručnosti vše co jsme v posledních dnech zažili. Fotky mám a ještě tento týden 
dodám. Vlasta Milec 

http://takpraha.cz/
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 V pondělí 28. února byla první schůzka editorů výročního almanachu TAKu. Zatím se do redakční rady přihlásili 
Veronika, JaVor, Petrof a Jirka D. 

 
Informace:    
 Platit příspěvky je možné na účet TAKu č. 10 61 10 68 66 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.) za těchto podmínek - 

variabilním symbolem bude příslušný rok a dvoumístné číslo Trasy, např. 201104 nebo 201114 atp. Ve zprávě pro 
příjemce uvedete jméno a přijímení platícího. Doporučujeme současně emailem poslat informaci o platbě Janě 
Stádníkové nebo Soně Vašicové. 

 zde je TAKové fórum http://takpraha.cz/diskuse.php a téměř zeje prázdnotou. Pokud uvidím větší pohyb, není 
problém rozdělit diskuse například na "Politika", "Inzerce", "Obecné" a podobně. Zkrátka podle poptávky. (První 
příspěvek k DPH už je tam.) 

 Shnilka 4. - 6.3.2011 - Šumava, Nové Hutě, penzion Jiskra, kapacita je zcela zaplněna. Odjezd v 16:30 hod, sraz v ul. 
Na Strži za křižovatkou s Budějovickou (tam, co vždy - záliv pro stavbu a odjezdy Adventury). Budou 2 busy. Nocleh 
s polopenzí za cca 350,- Kč. Lyže s sebou, nástroje a náladu taky. Skol RuM 

 Aprílový bál - Zveme Vás na TAKový APRILOVÝ BÁL, aneb copak by to bylo za duben, aby jaro 
nevyvedl aprílem - KDY: 1.4.2011 od 19:30 - KDE: KC Vltavská, Praha 7, Bubenská 1 
http://www.vltavska.cz 
K tanci i pobaveni nám budou hrát M.T.O. Universal Praha. M.T.O. je zkratka Malý Taneční 
Orchestr. Hraje známé „fláky“ české i zahraniční od 60 do současnosti. Na repertoáru jsou např. 
naši: Pavel Liška, Hanička Zagorová, Druppi, Miluška Voborníková (Inzerát), Jana Kratochvílová 
(Milování za svítání), Plavci-Rangers (Promovaní inženýři), Katapult. Z nedávné minulosti např. od 
Hůlky "Nádherný ráj" (v orig. Vangelis), ale třeba i "souměrná" od Báry Basikové. Zápaďáčtí: např. 
Elvis Presley, Frank Sinatra atd. Stručně řečeno - MTO Universal Praha hraje to nejlepší z nejhoršího za posledních 
40. let.  
I letos se těšíme na vaše nápadité převleky. Ale co s Aprílem, že… Zkuste třeba oblečením přivítat jaro, schovejte 
se pod deštník před aprílovým počasím, vezmete si karnevalovou masku jako o masopustu nebo ztvárněte aprílový 
žertík. 
Vstupenky na klubový večer jsou již v prodeji: 250,- Kč TAK, 280,- Kč ne TAK, 300,- Kč na místě.  
Neváhejte a přijďte VŠICHNI, místa je dost a parket veliký! Těšíme se na Vás Monika a Veronika - Trasa 20  

 V úterý 5.4. ve 20.00 v Balbínce další koncertní vystoupení, Míla Fuxa Band - Ludmila 
Fuxová, Pavel Hryzák, Jiří Kozel, Honza Papež. Zveme všechny známé i neznámé, aby se 
s námi podíleli na vzniku prvního oficiálního live-cédéčka v dějinách tohoto uskupení. 

 26. Půltou Stezku 6. - 8.5. pořádá Jirka Valda jr. a Trasa 26 v okolí areálu Džbán u Loun. 
Přihlášky a informace očekávejte v polovině března. 

 Termín 33. Pantakovek 24. - 26.6.2011 je již potvrzen. V brzké době očekávejte 
zahájení přihlašování, bude již tradičně na stránkách TAKu.  

 33. lesní hry - Případní pošetilci, kteří budou mít tu odvahu neplnit koláče sledovanosti 
superakčních televizních filmů a i přes varování se dostaví v pátek 9. září na místo 
nepovoleného srazu pod záminkou účastnit se jakýchsi 33. lesních her, budou okamžitě 
zatčeni, obviněni, odsouzení a deportováni do nápravních zařízení, odkud pak budou mít (možná) v sobotu 10. a v 
neděli 11. září příležitost (ovšem velmi, velmi malou) k zosnování útěku a k případnému návratu ke svým blízkým.  
Trasa 14 

 53. velkou Stezku uspořádá Trasa 11. Jediný návrh se zakončením 30.10. (11.11.2011 mínus 11 dnů) ve Veselíčku u 
Milevska představili Žán a Jirka Valda sr. Pořadatelství bylo téměř jednomyslně schváleno (dva byli proti, nikdo se 
nezdržel hlasování) a tak můžeme začít rekognoskovat lokality Onen Svět, Česká Sibiř nebo Čertova hrbatina, 
místo, kde se dotýkají čtyři okresy - Benešov, Příbram, Písek, Tábor. 

 Tabulka tabu noclehů 53. VS otevřena. 
 
Ze společnosti:    
 V lednu nás navždy opustili Lída Brázdová z Třináctky a Ivan Štich z Dvojky. 

 
Inzerce:    
 Pobyt na horách v soukromé chalupě v Krkonoších na Benecku nabízejí kamarádi z 5. trasy nejen o víkendech, ale 

po dohodě i přes týden, pokud bude alespoň 8 zájemců. Týden, o který budete mít zájem, avizujte nejlépe 10 dnů 
předem. V případě zájmu volejte Mildu Musila 602 104 274 nebo Marii Urbanovou 724 890 785. Přijďte pobejt! 

 Felix Irmiš, Osmičkový psychiatr pronajme na jeden až dva dny v týdnu ordinaci v komplexu Ženských domovů, 
Praha 5. Základní nabízené dny jsou čtvrtek a (nebo) pátek, cena za jeden den na celý měsíc je 1 250,- Kč. Ordinace 
je vhodná pro psychologa, léčitele nebo nenáročného maséra, astrologa apod. Kontakt Felixe 603 769 842.  

http://takpraha.cz/
http://takpraha.cz/diskuse.php
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 Pyšelští ochotníci (4, 14) nás zvou v sobotu 19. března od 19:00 hod do Salesiánského divadla (dříve Klicperovo), 
Kobyliské nám. 1, Praha 8 na Prodanou nevěstu. Vážení přátelé hudby, divadla a sokolské kultury vůbec, Divadlo 
Pyšely společně se členy dalších sokolských souborů - divadla z Lázní Toušeň, národopisného souboru Formani ze 
Slatiňan a pěveckého sboru Gaudium-Praha při 1. LF UK připravily ojedinělý projekt. 

 Volný byt v Paříži v termínech 7.4. - 9.4., 11.4. - 13.4., 26.4. - 29.4., 17.5. - 19.5. Platba 1-2 osoby: 700 Kč/noc nebo 
3500 Kč/týden (7 nocí), 3-4 osoby: 1000Kč/noc nebo 5000Kč/týden (7 nocí). Klíče a informace u Zdenky 
Rozsívalové 234 760 335, 603 220 614. 

 Soňa V. doporučuje povídání dvou úžasných horolezců z Olomouce (Víťa Dokoupil a Dina Štěrbová) - pořad Apetýt 
07.02.2011 15:05. 

 Zdena Rozsívalová bere do 25.3. objednávky na trekové ponožky. 
 
 
Krásné čekání na jaro přeje 
JaVor 
 
P. S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky 
(uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 
 
Kalendář akcí 2011:    
březen 
4. - 6.3. 12. Shnilá jízda, Šumava 
duben  
1.4. - 40. bál - KC Vltavská / Veronika Jiravová, Monika Misíková T20 
16. - 17.4. - 11. Zahájení cyklosezóny, Týřovice (otevřená akce Lenky Borgeové 18) 
květen  
6. - 8.5. - 26. Půltá Stezka (Jirka Valda jr. a T26) 
červen 
11. - 12.6. - 8. Cesta jenom tam 
17. - 19.6. - 11. Tykolka (pracovní termín) 
24. - 26.6. - 33. PanTAKovky 
červenec 
letní schůze asi zase na Cindě 
září 
9. - 11.9. - 33. lesní hry / Vláďa Roith 14 
říjen 
15. - 16.10. - 11. zakončení cyklosezóny / Monika a Karel Moravcovi 16 
27. - 30.10. - 53. velká Stezka se zakončení ve Veselíčku / Žán, Jirka Vlada sr. 11 
listopad 
11.11. - Taneční Martinské posvícení v hotelu Svornost, Dolní Počernice / T1 
prosinec 
12.12 - koledování u Apolináře / T1 
14.12. - Stříbrná harfa (?) / Saša Havránková 3 
 
TAKové schůze 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 11.7. letní, 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.  
 

Přílohy: 
1. Ohlasy na Spanilku 
2. Usnesení Valné hromady ze dne 11.2.2011 
3. Zpráva o činnosti za rok 2011 
4. Zprávy o činnosti oddílů za rok 2010 
5. Zápis z VVH  

 
1. Ohlasy na Spanilku: 
- Spanilka začala nezáživným časným vstáváním, abychom byli v 6.30 na Smíchově u autobusu. Tady byla směsice lidiček 
ze všech tras. Samozřejmě nejhorší autobus zbyl na naši – nejlepší – trasu. Hejtmani zařídili na Božím Daru předčasné 
otevření restaurace k příjemnému občerstvení před časným startem (asi 11.30 hod.) do stopy. Ta byla nejdřív rozmoklá, 
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takže mi stará klistrová máza fungovala dobře. Ale se stoupající výškou a změnou sněhu to lepilo bakule až k nutnému 
omytí benzínem. To ale byla hořlavina na oheň zadáka Petra, jehož vyčítavé kolíbání a koulení očima bylo bolestné. 
No bolestné bylo i hledání penzionu patřícího k hotelu Seifert v Nových Hamrech, kde se fasovaly klíče. První instrukce 
někde naproti rozprostřela část trasy po okolních domech v několika nejbližších křižovatkách. Když klíče do žádných 
domů nepasovaly, tak zvědové šli zpět pro lepší instrukce – prý kousek za mostem vlevo. No byl tam mostek pod silnicí, 
jinde byl železniční most nad silnicí a všude odbočky – zase nic. To už i jinak klidná a fyzicky zdatná Irenka Koutská řekla, 
že jde zpět a zůstane tam. Další zvědové zjistili, že to má být 200m. No bylo to tak 800m, skoro na druhé straně vesnice. 
A mají to i v prospektech!!! Pension byl úplně nově hezky rekonstruovaný a personál asi taky – ale hůř. Večeře proběhla 
podobně „prakticky“ místo od 19 hod., ve 20,30 hod. Chvíli šel guláš, pak něco jiného, pak tatarka ke snědenému sýru, 
zase guláš – no byl v tom guláš, který jsem se snažil s úsměvem řešit. Řekl jsem servírce, že se pohybují jako trdla, tak 
mě chvíli neobsluhovala, ale pak jsme se udobřili, i jsem jim pomáhal. Za to mi někdo sežral můj již z Prahy objednaný 
guláš a já hladový za to dostal vynadáno od hejtmana Míši, že v tom dělám bordel. Pak se hrálo, ale mnozí byli po TAK 
náročném předešlém dni unavení a trousili se do kutí už v 11 hod. Nenapravitelný hrdina Vašík zůstal až do 13. Zda a 
kdo s ním byl nevím... 
Snídaně na švédský způsob proběhla zdárně a my mohli vyrazit do deštivé silnice. Ale rychle nás vyvedl místní znalec 
Charlie stále se zlepšující a krásně mírně stoupající stopou směr Jelení. Akorát vichr byl chvíli silný, až jsme se potáceli. 
Pak dokonce jsme si krátce užili i prošlapávání div ne půlmetrovým sněhem. Ustředění bylo téměř na ideálním sněhu a 
za hezkého počasí. Připravily se klasické na sněhu stoly pohoštění pro protijezdce – zase jsme měli samozřejmě ten 
nejlépe lahůdkami vybavený..., byl oheň, byla hudba, tanec, jídlo, pití, radost ze setkávání starých milých ksichtů, veselo 
vůkol.... 
Pak následovalo povznesené dojíždění do noclehu ve Stříbrné – penzion Barbora. Tam byla lepší akustika, tak nás hudba 
zmotivovala i k tanečním výkonům, večer snad i pro ostatní bezva. Jeden z nás pak z toho měl bolestnou noc a ráno s 
hladovkou bez společné snídaně, podle hesla: "Včerejší mámení, dnešní trápení" - a přemítání, zda ty Bolesti stojí za ty 
Radosti - no pohyb na zdravém vzduchu vše vyléčí. Směřovali jsme do zahraničí po německých stopách plných jehličí a 
jednotvárnými lesy bez výhledů až do Schönecku. Trefovali jsme se tam obtížně, protože to je běžecký areál s mnoha 
okruhy nedobře značenými. Mozkovému trastu pod vedením hejtmana Míši se i v jazykově nepříznivém prostředí 
podařilo díky přemýšlivým zastávkám podařilo vyhnout zbytečnému kroužení po tom jejich blbém sněhu.  
Spanilka skončila na Smíchově trochu uspěchaným valčíkem na rozloučenou, který zakončil jeden vyšší borec 
odnesením a odvezením kraťoučkých lyží naší Olinky až do Pardubic. No už je zas přivezl. (houfec A - Lojza Bláha T4) 
 
- Letos proti odjezdu v noci brblal (nahlas) jen pan profesor, ale nakonec byl časný start zcela opodstatněný, neboť jsme 
se rozhodli dobýt Krušné hory obchvatem přes Plzeň. Po čtyřech hodinách nás autobus vyvrhl do mlhy. Nikde nic. Ale 
stačilo udržet v paměti jediné kouzelné slůvko Kammloipe a prostup německými hvozdy po parádní stopě byl zcela 
hladký. Než jsme se nadáli, měli jsme za sebou šestnáct kiláků a před sebou půjčovnu lyží. Jak krásně jsme se mohli 
namazat, kdyby jim nedošlo pivo. Hranici do Čech překonal každý dle svého rozumu a díky tomu jsme se v Bublavě 
rozptýlili po různých podnicích. Vltavu tak slyšela ve Vichřici jen vybraná místní elita. Tou dobou už měla umělkyně z 
Prahy v Barboře zdatnou náhradu. Dvacítka rozšířila na Spanilce své hudební řady a jejich pro nás naprosto netradiční 
repertoár (přebrali od otců-zakladatelů snad jen korouhvičku) dokázal udržet i pivaře u Gambrihnusu až do čtyř do rána.  
Spali jsme pokaždé hluboko v údolí, ale ani jednou jsme se nemuseli drápat nahoru vlastními silami. V sobotu za nás 
kopec ze Stříbrné vyřešila lanovka, v neděli z Nových Hamrů vlak. Ovšem každá výhoda má svůj háček. V sobotu byly 
rovnou tři. Předvedli jsme sjezdařům komická čísla na téma nastupování, vystupování a sjezdu po černé sjezdovce dolů. 
Ustředění u cínového dolu u Přebuze proběhlo bez trasy D, která rozhodla, že "D" značí Deutschland. Ale i my jsme 
začali počítat ztráty. 
Když jsme se rozhodli opustit bojiště a likvidovali spotřebovanou munici, znělo trasou B jediné: Zachraňte hejtmana 
Hrabala. Podařilo se. Ale za cenu, že podpírači minuli hospodu na Jelení. A to byla škoda, neboť po pivech a panáčcích se 
nám v hlavách tak rozsvítilo, že čelovek nebylo třeba, pouze děvčata recitovala Maminku, abychom nezapomněli, kamže 
to vlastně v té tmě míříme. U Seiferta to zpočátku vypadalo všelijak. Místo potřebného hašení žízně se neustále 
půjčovaly klíče. Ale když jsme se důvěrněji seznámili s personálem a rozjela se hudba, padly ledy. Číšník Petr hovořil ve 
verších a slečna Šárka se na nás všechny hezky usmívala. Ale jen usmívala. Dvacítce se sice určitě podařilo zanechat 
nesmazatelnou hudební stopu, nicméně genetickou ne.  
Po probuzení a snídani jsme připili šampaňským nedělnímu ránu a dobře utajené teenagerce a jali se konzumovat další 
výhodu - vlak do Perninku. Jenže jsme se od nádraží vydali pod vedením (jak jsme se mylně domnívali už vystřízlivělého) 
hejtmana - na opačnou stranu. Nevadí, v Horní Blatné U Medvěda je taky dobře. Dívali jsme se z hospody na počasí a 
nestačili se divit, že v Krušných horách slunce svítí i mimo nástěnný kalendář. A další překvapení nás čekalo, když jsme 
se usilovně snažili dostat včas do Božího Daru. Mladí v klidu dopili - a stopli si bagr. No řekněte, kdo z vás na to má jet s 
plnou lžící? Lyžařská stopa končila na Božáku přímo u hospody Špičáku, kde jsme důstojně rozloučili se Spanilou jízdou 
L.P. 2011. Sám majitel firmy Kukla nám přistavil nejluxusnější dostavník ze své sbírky autobusů. A tak když jsme sjížděli z 
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hor do údolí proti slunci, který právě zapadá, mohli jsme s úžasem vydechnout: Jó, Tenkrát na Západě... Krušných hor - 
to byla Jízda! (houfec B - Zuzana Vlachová T14) 
 
- "D" houfec pod vedením hejtmanů Tondy Peterky a Pavla Stulíka začínal v Božím Daru a přivítala jej obleva a jarní 
počasí . Zformovali jsme se v hospůdce "Špičák" gulášovou polévkou a vystartovali do mlhy směr Rýžovna. Zprvu nás 
vedl "znalec" nádhernou krajinou a zasněženou silničkou. Na Rýžovně jsme poobědvali (někdo halušky, jiní držkovku...) 
a pokračovali přes kopec k magistrále přes Muscherelub, Mauritius, Bludnou až do Horní Blatné (restaurace "U 
medvěda"). Cestou byla mlha, pěknej fukejř (zejména mimo les) . Po občerstvení jsme se lesní silničkou sklouzli do 
Nových Hamrů, kde nás uvítal penzion "Na faře" perfektně vytopen, kvalitně vybaven (doporučeníhodné ubytování-díky 
Ivanovi Perglerovi). Fotografie najdete na http://pastulik2.rajce.idnes.cz/110205_Spanilka_34/ a sem tam nějaké video 
zase na http://pastulik2.rajce.idnes.cz/110205_Spanilka34_videa/ . Celkem jsme najeli první den kolem 20 km. Další 
den byla obleva v plném proudu a na štěstí jsme našli pěknou stopu kolem říčky Rolavy a po nalezení hospody v Jelení 
(kolem poledne) jsme doufali, že se na ustředění dostaneme včas. Ale sebeuspokojení nám zavinilo, že jsme lehce 
minuli odbočku k ustředění a po delším pochodu jsme se dostali k hranicím se Saskem, což byla chybka. Po prohlídce 
mapy a konzultaci s protihejtmanem (z "C" houfce) jsme se vrátili a našli cestu k ustředění kousek za tou hospodou v 
Jelení. Bohužel jsme se tím připravili o 1,5 h společné zábavy s ostatními houfci a hostinu od "C". Tím manévrem jsme 
dokončili 21 km pochod od N.Hamrů. Z ustředění jsme pak po 12 km jízdě sjeli až do Stíbrné, kde v penzionu Marty jsme 
trávili zbytek dne i noci (sem tam zpěv, tanec...). Nedělní ráno bylo opět teplé (ca +4 C) a po zanechání báglů v penzionu 
jsme nalehko vyjeli šleprem nad Bublavu a sklouzli se přes sjezdovku k Bublavě, našli jsme poztrácené kamarády (ti pod 
vedením Tomáše Kubáta sjeli sjezdovku na běžkách). Pak si po magistrále za pěkného počasí zajeli až k skoro k odbočce 
na Přebuz, tam to otočili a vrátili se do Bublavy (tam oběd v 15 h, celkem najeto 21 km) a vyčkali busu, který nás odvezl 
zpět do Prahy. Celková suma najetých km po změklém , špinavém sněhu byla 75 km. Ještě jednou díky za pozvání do 
tohoto kraje od hejtmanů "C" houfce a za perfektní ubytování. Za rok zase pojedeme a doufejme, že nebude takové 
teplo.... (houfec D - Pavel Stulík T1) 
 

2. 
USNESENÍ 

z Valné hromady TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU 
konané dne 11. února 2011 v hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 Dolní Počernice 

 
Přítomno bylo  66  členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než ¼ všech členů. 
 
1. Valná hromada schvaluje 
 a) Zprávu o činnosti klubu v r. 2010 včetně zprávy o činnosti Táborů, Cyklo a Horo oddílu 
 b) Plán činnosti klubu na rok 2011 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním 
 c) Zprávu o hospodaření klubu v r. 2010 
 d) Zprávu revizní komise 
 
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 
 - těmto členům TAKu za dlouhodobé šéfování trasám (v závorce počet let) – Petřík Lebenhard T4 (35), Petr Hasič 

Kříž T18 (24), Pavel Stulík T1 (21), Karel Obdržálek T2 (21), Eva Švestková T8 (víc než 21), Petr Havránek T13 (19), 
Vláďa Toith T14 (19), Jirka Valda jr. T26 (18), Luděk Ledvina T16 (17), Fridrich (31), Bořík Prokeš (více než 21) 
- Jakub Střihavka, Tomáš Střihavka za činnost v TOM oddílech 
- Marcele Mostecké T7 – zasloužilá stezkařka a organizátorka tancovaček 

http://takpraha.cz/
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- Atletickému stadionu Spartak Soběslav za dlouholetou podporu při pořádání LPTH  
  
4. Valná hromada 
 a)  schvaluje novou Radu TAKu ve složení (v závorce počet hlasů) 

 1.  Jirava Petr (62) 
 2.  Vorlová Jana (55) 
 3.  Valda Jiří jr. (53) 
 4.  Vašicová Soňa (50) 
 5   Borgesová Lenka (46) 
 6   Řehák Petr (46) 
 7.  Roith Vladimír (34), Beran Josef (34), v aklamaci Roith (35) 
 
d)  schvaluje novou Revizní komisi ve složení 
 1.  Hanka Kotschová 
 2.  Mirek Dvořák 
 3.  Jarmila Ledvinová 

 
Dolní Počernice 11.2.2011  
 

3.  
Slovo majitele k roku 2010 

 
Vážení, 
 
 jsem rok od roku línější a stále víc mě traumatizuje, když mám napsat vícestránkové dílo. Tak dlouho jsem 
obsah svého projevu v duši své přemílal, až jsem k němu nakonec sedl až včera večer. A jako každý rok jsem začal 
pročítáním Poradníků za uplynulý rok. 
 
 Bylo to povzbuzující čtení o proběhlých i chystaných akcích, občas (mohlo by to být častěji) doplněné o zážitky 
některých účastníků té které akce. Pěší výšlapy do vysokých hor i nížin, kolovýlety, běžkování, sjezdování i sjíždění 
vodních toků, k tomu trocha sportování (PanTAKovky s opět vyšší účastí než v roce 2009), kultury (zdařilé koncerty 
v Gongu, bál, tancovačka) a několik táborů v Keblanech i obnovená Bystřička. Bylo toho opravdu dost a zase se všechno 
povedlo. Poprvé mě však napadlo, kolik asi lidí se celkem zúčastnilo jenom akcí zmíněných v Poradnících. Těžko by se to 
počítalo, ale číslo by to bylo určitě nejméně čtyřmístné. A pak jsem si uvědomil, kolik dobrovolných organizátorů a 
vedoucích se na všech těch akcích pro nás, naše děti i naše vnoučata podílelo. Určitě jich bude mnohem víc než 100. 
Jsou to možná udivující, ale velmi, opravdu velmi příjemná čísla. Vždyť kolik lidí má to štěstí, aby mělo tolik kamarádů a 
dobrých známých? Važme si toho, že my je máme, užívejme si to, radujme se z toho a nekažme si to zbytečným 
mračením a někdy i invektivami, stížnostmi, pomluvami a podobnými neřestmi. 
 
 Dovolím si v tomto místě ocitovat motto z březnového Poradníku: Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i 
na bezpráví (Lucius Annaeus Seneca). 
 
 Jaký tedy byl TAKový rok 2010? Já bych řekl, že normální, tudíž pohodový a povedený. A také, řekněme, 
tradiční, bez nějakých výrazných novinek. Když už nějaká hrozí, jsou k ní totiž někteří velmi opatrní, mnohdy i kritičtí. Ale 
letos to zkusíme – už se těším na MTO. Tradici tvrdily kulatiny Půlté stezky – konala se už popětadvacáté. Jediný 
účastník všech, Drobeček alias Miloš Zikuda, byl po právu oceněn. Rok to byl ale dobrý nejen množstvím a průběhem 
akcí, ale i finančně. Jsme na tom tak dobře, že jsme mohli pomoci i obci Višňová příspěvkem 20.000,- Kč na odstranění 
škod po ničivých povodních.  
 

Bohužel, přišly i smutné události. V průběhu roku nás opustili Drahoš Tlučhoř z Pětky, Honza Kocián za 
Čtrnáctky, Jirka Táta Jenč z Dvojky, Jitka Birnerová Elsnicová ze Čtrnáctky, Jarda Najdekr z Desítky, Lída Brázdová ze 
Třináctky a Ivan Štich z Dvojky. Budou nám chybět. Omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl. Dostavily se i úrazy, 
a to především na kolech. Pro některé měly nepříjemné a dlouhodobé následky, viď Honzo? S velkou pravděpodobností 
by tyto nehody dopadly podstatně lépe, kdyby jejich aktéři měli na svých hlavách cyklistické přilby… Budiž to poučením 
nejen pro ně, ale pro nás pro všechny. 

 
Na závěr poděkování všem, kteří se v loňském roce účastnili TAKových akcí, všem jejich zdatným pořadatelům, 

všem trpělivým šéfům tras, milým a tolerantním radním Soně, Janě, Lence, Honzovi, Petrovi a Jirkovi, že to se mnou 
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P O R A D N Í K  - březen 2011 
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 

7 

vydrželi, a Janě Stádníkové za péči o naše finance. TAK ať se nám stejně povede i rok 2011, ať nám vše vychází co nejvíce 
podle našich představ a ať nás potká co nejméně smutných událostí. Prostě ať nám náš TAK ještě dlouho vydrží! 

 
11.2.2011          Petr Jirava 
 

4.  
ZPRÁVA O ČINNOSTI HOROODÍLU ZA ROK 2010 

 

   Oddílový adresář má 43 členů, vrátil se opět Petr Pelka. Výkony odevzdalo 17 lezců, což vzhledem k tomu, že Vláďa 
Herzig toho leze tolik, že ztrácí přehled, znamená, že leze nejméně 18 členů. 
   Poslední Slanění (podle Boba třicáté) proběhlo u Šelíků na Bradle u osady Nové Zámky 27. listopadu 2010 bez 
předsedy Hasiče, který se chystal na (později úspěšnou) operaci s okem, zato za účasti předsedy TAKu Petrofa. 
Pískovcový suk má kolmou stěnu, v níž je údajně 10 cest a bystroocí v ní napočítali tři kruhy. Právě napadl první sníh a 
teplota se držela kousek pod nulou. To nikterak nevadilo, neboť lesem se nesla opojná vůně vařeného vína, které 
zahřálo. 
   Večer, již v příjemně vytopeném sále bývalé brusnické hospody (dnes U Šelíků), jsme zahájili tradiční schůzí. Z referátů 
o uskutečněných akcích jsme se dozvěděli, že přes všechnu tu bídu se někteří z nás nevidí v tomto roce poprvé. Do 
Černolic na zahájení sezóny se jezdí především lézt a bylo tomu tak i letos a těch statečných bylo osm. Na Vysočině 
počátkem května se také lezlo, jen   ta účast byla nedůstojná věhlasu našeho oddílu. Květen je po léta vyhrazen také 
výletu na „Oberwegry“. Letos nebylo počasí příznivé, přesto se akce konala a někteří zkusili i lézt. Účast velmi blízká nule 
byla na podniku obecně nazývaném Pohoř. Více nás přijelo naopak počátkem července do Ostrova. Kriticky musím 
poznamenat, že organizace byla nevalná. Sice jsme se tam sjeli, ale roztroušeni po dvojicích jsme se dokázali najít až 
třetího dne. V létě se uskutečnila jediná letošní oddílová výprava do velehor. Do Vysokých Tater si jeli vyzkoušet svou 
odvahu a schopnosti Hasič, Franta a Pavel Vilimové. Vylezli například Motyku na Širokou, Korosadovicze na Žľté stěně 
nebo Šádkovy plotny. Vodní pohromou postižená chaloupka ve Ferdinandově nepřivítala letos na podzim tolik lidí jako 
obvykle. Jest to s podivem, neboť se již více méně stalo tradicí, že lezení zde nehrozí. Středeční osmá hodina pro 
některé z Prahy a Žižkova znamená neodmyslitelně společnou návštěvu některé z lezeckých stěn. V uplynulém roce to 
platilo bez výjimky až na letní měsíce, kdy je náhradní program na skalkách v okolí. Jelikož se těžiště této činnosti 
pomalu přesouvá z tělocvičny do předsálí (zde sedíc u piva klábosíc), je upřednostňováno zařízení v Týnské, kde je 
útulné domácké prostředí. Jedná se o otevřený program, čímž naznačuji, že mohou přijít i ti, kteří to ještě nezkusili nebo 
mají dosud tento čas vyhrazen telezírání či obdobné kratochvíli. Z individuálních záležitostí stojí za zmínku výlet Oliny 
s Cipískem do španělské Siurany, provensálské dobrodružství vyprovokované Honzou Čubou či překonání pěti tisícové 
hranice Milošem a Lenkou v Himalájích. Z přidružených akcí je třeba připomenout Přejezd Ferdinandov – Vítkovice, kde 
je stále důstojná účast o obdivuhodné výkony. Michal Borges nás seznámil účetní závěrkou a nezapomněl podotknout, 
že nemáme revizní komisi, která by takové věci měla kontrolovat. 
   Z naznačeného průběhu našeho hororoku plyne, že hodnotící shrnutí bylo 
obtížné. Vykroutili jsme se z toho tak, že Výstup roku nebyl vyhlášen. Na místo 
obvyklého vyhlašování Počinu roku tentokrát tradiční hroch putoval k Olině 
Jindrové. Zdůvodnění, které nebylo napadeno zní: Ta ženská je živoucím 
dokladem toho, že lezení není jen žvanění a lze jej provozovat na vysoké 
úrovni v jakémkoliv věku či počasí. Za aktivitu si znovu odvezl slona Jan Cipísek 
Černý. Tentokráte měl v závěsu Frantu Vilima a třetí byla naše dámská 
jednička Olina. 
   Očekávaným bodem programu bylo připomenutí jednoho 
neopakovatelného výkonu. Celých 60 let se v průběhu roku dožili Olina 
Jindrová, Ivana Vlnasová, Saša Kolský a prakticky v ten samý okamžik Petr a 
Pavel Šelelyo. Nezbývá než smeknout a pogratulovat. 
   Hodně jsme si toho vzájemně slíbili. Ostatně jako vždy. V posledních letech 
se nám dařilo důsledně plnit jediný slib; totiž, že na sebe budeme hodní. 
Skeptici tvrdí, že lepší už to nebude. Ale co kdyby? Každopádně Sandy chystá 
cosi jako Oddílové paměti a členové oddílu mu na Poslední slnění ve slabé 
chvilce přislíbili aktivní součinnost. 
   Na základě tvůrčího textu od Sandyho zkrátil a mírně pro potřeby VH TAK 
upravil Hasič 
 
Lezení lze provozovat také elegantně, s úctou Sandy 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI CYKLO ODDÍLU ZA ROK 2010 

 

    Byl jsem Soňou požádán, abych přednesl příspěvek o činnosti cyklooddílu v roce 2010 a o výhledech na rok 2011. 

V TAKu ale žádný cyklooddíl neexistuje.  

    Existuje horooddíl, který má svého předsedu, vybírají tam příspěvky a dle jakýchsi bodů mají výkonnostní hodnocení 

svých členů. 

     My kamarádi cyklisté ale nic takového nemáme a myslím, že to ani nikdo z nás nechce. Jsme z různých tras a pro 

radost si pořádáme různé cyklo akce. Kdo chce, tak něco vymyslí a pozve své cyklo kamarády. Pokud se akce vydaří, 

může se stát tradiční. Nikomu nemusíme nic vyúčtovávat, když nám při nějaké akci nevyjdou peníze, tak je dovybereme, 

když nám zbudou, tak je před odjezdem nekompromisně utratíme. 

     Pravidelně v dubnu se pořádá na chatě u Lenky v Týřovicích zahájení cyklo sezony. Většina z nás tam dojede v sobotu 

z Prahy na kole, cestou a po dojezdu se lehce občerstvíme a jdeme s hudebními nástroji do hospody, pozdě večer 

pokračujeme u ohně na chatě. V neděli brzo ráno, tedy spíš okolo poledne, vyjedeme směrem k Praze. Výjimky jedou 

autem, někteří cestou sednou na vlak a tak asi čtvrtina účastníků dojede až do Prahy. 

    V dubnu na čarodějnice, jezdíme k Rudovi do Zlenic, tam se zúčastňují i pěšáci. Krásný a dlouhý večer trávíme u ohně. 

Když dopoledne dopijeme všechno šampaňské, tak nás Ruda pustí domů           a Marta si konečně oddechne.  

    Tato akce se opakuje na zlomu července a srpna, nejsou to ale čarodějnice, ale oslava Rudových narozenin.  

    Předtím v červnu pořádáme Tykolku, na kterou dojíždíme v pátek z Prahy na kolech, pokud je to dál, tak se přiblížíme 

vlakem. V sobotu jedeme na celodenní výlet s cílem, v neděli dopoledne odjedeme do Prahy na kolech. 

    Pokud se toho někdo ujme, tak na Husí svátky jezdíme na prodloužený víkend, nebo na týden někam dál po republice. 

   Vloni pořádala Kočka v Chorvatsku přes Geotour již 3. ročník kololodě. Je to úžasné, snídáme, večeříme a spíme na 

lodi, která nás převáží každý den na jiný ostrov, který přes den přejedeme, nebo objedeme. 

    V říjnu je na Kozích Horách zakončení cyklosezóny, průběh je podobný jako na zahájení, tedy v sobotu příjezd na 

kolech z Prahy, doobčerstvení se, odchod do restaurace, po návratu pokračování v občerstvení. V neděli zabalení, úklid 

a odjezd na kolech do Prahy. 

    Výhledy na rok 2011 jsou stejné, jako byly vloni, předloni atd. 

    Ještě bych se krátce zmínil o lyžooddíle, ten stejně jako cyklooddíl neexistuje, ale kdyby byl, tak by jistě a rád vzal pod 

svá křídla dvě úžasné akce, Spanilku a Schnilku.  

    Na závěr chci říci, že ať se zúčastníte kterékoliv z těchto akcí, všude uvidíte stejné známé ksichty, podle mě to je 

dobře. 

 
Zapsal Karel Moravec, trasa 16 

 

5. 

Zápis VVH 11.2.2011 – hotel Svornost, Dolní Počernice 
 

1. Valnou hromadu zahájil Petrof v 18:15 hod. Přivítal přítomné poděkoval za účast a informoval o programu. 
2. Návrh mandátové a volební komise  - Potůčková, Fridrich, Nebesář – schváleno jednomyslně 
3. Návrh komise návrhové – Lebenhart, Šiimůnek  – schváleno jednomyslně 
4. Zprávy o činnosti (v 18:30 hod.) 

a. TAK 2010 – Petrof 

 vyzdvihl práci dobrovolníků, kteří pořádají akce  

 zamyslel se nad netolerancí některých členů 

 vzpomněl na ty, kteří nás opustili navždy – Drahoš Tlučhoř (T5), Jan Kocián (T14), Jiří Táta Jenč (T2), 
Jitka Birnerová – Elsnicová (T14), Jaroslav Najdekr (T10), Lída Brázdová (T13) a Ivan Štich (T2) 

 apeloval na opatrnost – bylo dost vážných úrazů 

 poděkoval radním za činnost v uplynulém volebním období 
5. Zprávy z oddílů: 

a. Monika Misíková přečetla zprávu od Hasiče za Horo oddíl  (žádat pro archiv). V horo oddílu je 43 členů, leze 
16 lidí 

b. Karel Moravec přednesl zprávu za cyklo oddíl – cyklo oddíl při TAKu oficiálně není, jsme společenství lidí 
z různých tras, které zve své přátele na různé vyjížďky, které si vždycky někdo sám vymyslí a uspořádá na své 

http://takpraha.cz/
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chalupě nebo v nějakém pěkném kraji naši země. Nemusíme nikomu nic účtovat, buď peníze nekompromisně 
utratíme nebo dopltíme. Pak máme lyžooddíl, který funguje podobně. 

c. Tomáš Střihavka měl stručnou (bez papíru) právu za TOM oddíly – fungují, děti zlobí stejně, postavili novou 
pevnost  

d. Kačka Beranová napsala krátkou zprávu za Cipísky (předškolní děti), četla Veronika Jiravová  
e. Veronika Jiravová informovala o obnovené Bystřičce, byly V Radvanci, uspořádali tří večerníčky, bojovku, 

různé hry, účastnilo se 23 dospělých a 21 dětí v rozpětí od 10. měsíců do 6. let. Letos budou zase jinde, 
přihlášených už je 16 rodin.   

6. O připravovaných akcích v roce 2011 informovala Jana Vorlová a žádala členstvo o archivní materiály pro 
zdokumentování historie TAKu.  

7. Jana Stádníková informovala o hospodaření TAKu, viz Zpráva revizní komise (v 18:49 hod.) 
a. v r. 2010 příjmy 364 312,- Kč, výdaje 342 932,30 Kč 
b. příspěvky na r. 2011 mohou být placeny na účet – dát do Poradníku návod (v. s. rok, trasa, do zprávy pro 

příjemce jméno a příjmení)  
c. TOM dostal svých 17 000,- Kč 
d. režijní výdaje, klubovna, věnce – schodek 43 241,- Kč   

8. Mirek Dvořák přednesl zprávu revizní komise vše zkontrolováno, nedostatky nezjištěny 
9. Jsou nějaké dotazy – připomínky? 

a. Láďa Dolejš vyprávěl, jak TAK po schůzi v Saxu v r. 1967 málem koupil parník, pak by bylo co odepisovat. Když 
ale tenkrát zjistili, co by stálo parkování na Vltavě (cca 120 000,- za rok), koupě se nekonala. Někdo sdělil, že 
by dnes už byl parník odepsaný – životnost lodí je asi 50 let 

b. Někdo navrhl, že by se měl připravit nějaký formulář pro vyúčtování TAKových akcí, aby nedocházelo 
k nedorozuměním. 

c. Pavel Stulík žádal při vrácení peněz na soukromý účet zprávu pro příjemce, neměl tušení, jaké peníze mu 
přišly.  

d. Jana Stádníková odpověděla, že to bohužel při hromadném příkazu nejde a hromadný příkaz je mnohem 
levnější než jednotlivé příkazy. Takže v případě vracení peněz po vyúčtování akcí budou příjemci informováni 
emailem. 

10. Soňa Vašicová přednesla návrh na výši členských příspěvků pro rok 2011 (v 19:06 hod.), není třeba s nimi hýbat, 
tedy: 

a. Navržená výše členských příspěvků: 250 Kč jednotlivý člen starší 18 let, 100 Kč jednotlivý člen do 18 let. 
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. 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. 

 Pavel Stulík navrhnul slevu pro důchodce od 65 let na polovinu, čili 125,- Kč 

 Karel Obdržálek a Tomáš Häckl řekli, že rádi zaplatí celou navrhovanou částku, další se přidali  

 Karel Moravec navrhl, aby sleva byla uplatněna od devadesáti let 

 Michal Valíček měl připomínku, že když důchodci budou platit polovinu, musí je ostatní členové 
dotovat, aby příjmy z příspěvků zůstaly ve stejné výši 

b. Hlasování, o snížení členských příspěvků pro důchodce na 125,- Kč 

 pro  5 

 proti  50 

 zdržel se 11 
c. Hlasování o navrhované výši členských příspěvků 250,- Kč (dále viz výše) pro rok 2011  

 pro  60 

 proti  0 

 zdržel se 6 
11. Soňa Vašicová informovala o členské základně – k 11.2.2011 je v TAKu 173 členů, stejně jako vloni (přijat Jindřich 

Šilhán 21, zemřel Drahoš Tlučhoř 5). 
12. Lenka Borgesová a Petrof předali odměny za práci pro TAK, průvodce po horách Šlapeme, šlapeš, šlapu od Pavla 

Benedikta, seznam viz usnesení. (v 19:15 hod.) 
13. Diskuse – různé: 

a. Láďa Dolejš vyprávěl dva příběhy z dětských táborů v Bystřičce (začala jezdit už čtvrtá generace, kde je dneska 
Pavel Šnaps? Kde vlastně se teď Bystřička koná a co se tam děje? Veronika znovu informovala. 

http://takpraha.cz/
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b. Mirek Podolák – nora bude 25. - 27.2. v Krušných horách, přihlášky on nebo Vlasta Milec přijímá do  18.2.  a 
do 22.2 budou přihlášené informovat  

c. Jana Vorlová informovala, že Ruda Mráz všechny zdraví z hor a informace o Shnilce pošle po 20. únoru. 
d. Tonda Rosický by se na Bystřičku přihlásil kvůli bratření se s  manželkami 
e. Jirka Domlátil oznámil, že by chtěl obnovit „parník“ a provedl průzkum, zda je zájem, hned na místě -  zájem 

projevila většina přítomných – Jirko, pusť se do toho 
f. Veronika informovala o Aprílovém bálu, aneb copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl aprílem. 

Vstupenky jsou již k dispozici – TAK 250,- Kč, neTAK 280,- Kč a na místě 300,- Kč 
g. Ivan Fridrich informoval, že má u sebe 4 almanachy ve slevě za 149,- Kč (okamžitě byly prodány). Zbylých cca 

50 kousků má Láďa Hlavatý na fakultě v Břehové ul.  
14. Volby nové Rady (v 19:40 hod.): 

a. Mandátová komise konstatovala, že je přítomno 66 členů, tedy je nás o 22 víc než ukládají stanovy TAKu pro 
hlasování je splněna. 

 Někdo se zeptal, proč není v radě některý mladý Střihavka – nemají čas (práce, dítě) 

 Tomáš Häckl navrhl Veroniku Jiravovou, ta nebyla proti, pokud lidem nevadí, že kandiduje tatínek 
(nevadí), takže si její jméno každý připsal na hlasovací lístek. 

b. Abecedně seřazení kandidáti: Josef Beran, Lenka Borgesová, Petr Jirava, Veronika Jiravová, Karel Obdržálek, 
Vláďa Roith, Petr Řezák, Jirka Valda jr., Soňa Vašicová, Jana Vorlová 

15. Večeře – vepřový nebo kuřecí řízek s bramborovým salátem a jeden nápoj 
16. Vyhlášení výsledků voleb (ve 21:05 hod.) 

a. Bylo odevzdáno 66 platných lístků, u jednoho lístku byla neplatná volba majitele TAKu 
b. Petr Jirava – 62, Jana Vorlová – 56, Jirka Valda jr. – 54, Soňa Vašicová – 50, Petr Řehák – 47, Lenka Borgesová 

– 47, Josef Beran a Vláďa Roith – 43, Karel Obdržálek – 30, Veronika Jiravová – 25, Petr Němec, Jirka Navrátil 
a Láďa Lindauer 1 hlas. 

c. Majitel TAKu byl 58. hlasy zvolen Petr Jirava 
d. V aklamaci Beran 27 a Roith 35 hlasů. 

17. Revizní a mandátová komise – Mirek Dvořák by rád funkci předal – nepovedlo se, tedy byla schválena pro rok 
2011 ve stejném složení Hanka Kotschová, Jarmila Ledvinová, Mirek Dvořák.   

18. Za návrhovou komisi přečetl návrh Usnesení Valné hromady Petřík Lebenhart, viz usnesení.  
19. Usnesení bylo schváleno jednomyslně.   
20. Petrof jménem nové Rady poděkoval přítomným za účast (ve 21:25 hod.). 

 
 
Zapsala Jana Vorlová 11.2.2011  

http://takpraha.cz/
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Motto:   To, co považujeme za pravdu, je výsledkem toho, jak vnímáme svět našimi pěti smysly. Smiřme se s faktem, že 
každý se v daný moment chová tak, jak nejlépe umí. (Kjell A Nördström) 
 
Zprávy z rady:    
 Pravidelná schůze bude v pondělí 4. dubna v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1. 
 Rada prosí uchazeče o pořádání 54. Stezky, která bude na jaře 2012, aby se hlásili, o pořadateli by se mělo 

rozhodnout na červnové schůzi. 
 Rada vyhlašuje Velkou radu na pondělí 18. dubna 2011. Vážení šéfové, sejdeme se v 18:00 hodin v salónku 

restaurace U Benedikta (Benediktská 11, P1 - odbočka z Dlouhé prakticky proti průchodu do Divadla v Dlouhé). 
Těšíme se na vás a věříme, že při sedmi druzích Bernarda probereme i nejzapeklitější záležitosti s lehkou hlavou. 

 Rada znovu připomíná, že před organizováním trasových akcí je třeba projít kalendář akcí TAKovích, aby termíny 
nekolidovaly. 

 Rada prosí, abyste svými hojnými příspěvky podpořili vznik almanachu k 50. výročí TAKu. Jednotliví redaktoři vás 
budou v průběhu roku oslovovat a žádat konkrétní informace a články. Ovšem nic nestojí v cestě tomu, abyste 
vyvinuli vlastní iniciativu.  

 Platit příspěvky je možné na účet TAKu č. 10 61 10 68 66 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.) za těchto podmínek - 
variabilním symbolem bude příslušný rok a dvoumístné číslo Trasy, např. 201104 nebo 201114 atp. Ve zprávě pro 
příjemce uvedete jméno a přijímení platícího. Doporučujeme současně emailem poslat informaci o platbě Janě 
Stádníkové nebo Soně Vašicové. 

 
Stalo se:    
 Shnilka 4. - 6.3. - Šumava, Nové Hutě, penzion Jiskra - byla senzační. 
 Přechod Velké Fatry - letos byl přechod spíše jarní (méně sněhu, hezké sluneční dny s pěknou viditelností. Tradiční 

zastavení u pomníčku Mileny Řezníčkové a Ivana Štefka. Zazpívali jsme jim, rozsvítili svíčky.... a vzpomněli i na další 
naše kamarády, kteří by byli rádi s námi, jako na Tomáše Černého. foto... a video ... (PaS t1)  

 40. Aprílový bál 1.4. v KC Vltavská, kde k tanci a pobavení hrál Malý Taneční Orchestr Universal Praha (Sklepáci) 
 Ohlasy: 
- Dne 1. dubna 2011 proběhl v KD Vltavská Aprílový TAKový bál. S ohledem na poměrně nesnadno uchopitelné 
zadání se masky účastníků pohybovaly v značně širokém spektru. Námořník, Brouček, Superman… 
My s Václavem jsme zvolili originální úbory jemenských muslimů, které jsme si přivezli z jedné z našich cest. Jsme 
detailisté, takže jsem pro větší údernost k úboru přidala ještě plastový granát, který mi ovšem už během dvou 
tramvajových zastávek maně vyklouzl a elegantně se prokutálel vozem MHD mezi pasažéry… Do vrabců jako když 
střelí! 
Dál už večer probíhal (alespoň se tak jevil) poměrně standardně. K tanci, poslechu, ale i vizuálním vjemům hrál (dle 
našeho soudu výborně) Malý Taneční Orchestr Universal Praha a většina účastníků se, jak doufám, vzdor 
předchozím rozpakům stran výběru kapely, bavila skvěle. Zvlášť vysoce bych hodnotila pěvecké i taneční výkony 
Franty Skály. 
Ráda bych podotkla, že jsem hrdá na to, že jsem členkou tohoto společenství - krom dalších důvodů i proto, že z 
hloubi duše obdivuji schopnost a ochotu lidí, často ve značně pokročilém věku a namnoze i vysokému 
společenskému postavení a pracovnímu nasazení aktivně provozovat happening. Pozorovat váženého pana 
profesora Matfyzu v důchodovém věku, an trsá „na plné koule“ s luznou paní doktorkou v mladistvém úboru z 60. 
let je balzám pro mou duši. Z druhého pohledu oceňuji i ochotu mladé generace podílet se na jančení nás - 
flexibilních staříků. Skloubení těchto dvou elementů (např. v předtančení) je důkazem, že naše společenství je stále 
živé a nežije pouze z historie - byť slavné. Osobitá choreografie ve „Sklepáckém“ stylu korespondovala s celým 
pojetím večera - škoda, že nedošlo na obvyklou půlnoční reprízu! Ráda bych si ji užila ještě jednou. 
Užili jsme si to – i přes to, že jsem se místy v černém šaršafu s průzorem pouze pro oči trochu dusila. Před druhou 
hodinou ranní kapela dohrála a všichni se ubírají do svých domovů, aby zaslouženě spočinuli. Wickie a Wašek T4 
(Celý čláenk www T4...) 
- Pár slov k bálu. Ti Sklepáci mi úplně nesedí, ale, zvlášť poté co ubrali decibely, zase nevadili. A sdílím ten úžas a 
nadšení nad tím společenstvím... ať nám to vydrží. ToRo T1 

 
Informace:    
 Zveme všechny příznivce nezávislého cestování, modrých dálek a vzdálených obzorů na cestopisný 

pořad "Stezkami Zlatého trojúhelníku" (Thajsko, Barma, Laos a Kambodža), který uvedeme v úterý 5. dubna 2011 
od 19:00 hod. v pražské čajovně "V síti" (Jana Masaryka 46, 

http://takpraha.cz/
mailto:tak.praha@email.cz
mailto:stady@atlas.cz
mailto:takpraha@googlegroups.com
http://www.restauraceubenedikta.cz/
http://maps.google.cz/maps?f=q&source=s_q&hl=cs&geocode=&q=Nov%C3%A9%2BHut%C4%9B%2B83&sll=49.930008,15.369873&sspn=5.580425,6.921387&ie=UTF8&hq=&hnear=Nov%C3%A9%2BHut%C4%9B%2B83,%2B385%2B01%2BNov%C3%A9%2BHut%C4%9B&ll=49.03528,13.651028&spn=0.090932,0.222988&t=h&z=13&iwloc=r0&brcurrent=5,0,0
http://www.jiskranovehute.cz/
http://pastulik2.rajce.idnes.cz/110302_VF/
http://pastulik2.rajce.idnes.cz/110305_VF_videa/
http://www.4trasa.cz/article.php/balova-perlicka-20110402
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Praha 2 - Vinohrady). Thajsko, Barma, Laos a Kambodža nejsou jen skvostné pláže na pobřeží, ale také etnické 
vesničky horských kmenů v oblasti „opiových stezek“ v pohraničí, pestré plovoucí trhy, překvapivé přírodní úkazy a 
romantický západ slunce nad nejdelším teakovým mostem světa... Neuvěřitelné množství architektonických 
památek včetně fascinujícího khmerského komplexu Angkor, vyjížďky na slonech a třeba i malá vycházka s živými 
tygry. Více na http://bit.ly/dHYLer. Saša Ryvolová, 4. Trasa 

 V úterý 5.4. ve 20.00 v Balbínce další koncertní vystoupení, Míla Fuxa band - Ludmila Fuxová, Pavel Hryzák, Jiří 
Kozel, Honza Papež. Zveme všechny známé i neznámé, aby se s námi podíleli na vzniku prvního oficiálního live-
cédéčka v dějinách tohoto uskupení. 

 Přátelé Někteří z Vás vyjádřili zájem o naše zážitky a poznatky z lednové cesty do Jemenu. Jim je určena zpráva , 
že promítání fotek a improvizovaná přednáška na toto téma se bude konat ve středu 4. května od 18 hod. v 
zasedačce na mém pracovišti EUROVIA Services, U Michelského lesa 370. Praha Krč. Jedna zastávka (Michelský les- 
(na znamení) ) linek 106,114,170 z Kačerova směrem ke Thomayerově nemocnici. Luděk Ledvina  

 26. Půltá Stezka - Zdravím přátelé stezkaři a milovníci kamení,  
dovoluji si Vás za pořádající 26. trasu TAKu pozvat na 26. „Kamennou“ půltou stezku, která se bude konat v oblasti 
přírodniho parku Džbán (JZ od Loun), v termínu 6.5. (pátek) až 8.5. (neděle) 2011. Státní svátek je bohužel 
tentokráte v neděli, takže se prodloužený víkend nekoná. Ale i tak doufáme v podařenou akci, podpořenou 
pěkným počasím (v každé trase bude namísto hejtmana jeden druid, který kromě organizačních věcí bude mít na 
starosti udržování nebe bez mraků) a zajímavou, bohatě kamenitou krajinou.  
Hlavní zajímavostí v oblasti jsou tzv. Kounovské řady (nebo) na náhorní plošině Rovina (526 m. n. m.) s přilehlou 
naučnou stezkou, zříceniny hradů Pravda a Džbán a další kamenitosti.  
Z těchto důvodů jsme si dovolili stezku nazvat „Kamennou“ s podslogany „Hrajeme si s kamením“ (kdo nezná tak 
tady http://www.youtube.com/watch?v=lU9ZvQDS1eE), „Pěknej kámen“ (narážka na vtip, který vymyslel Wojtíšek 
a určitě Vám ho rád poví (párkrát)) a interním „Třináctiprdelní“ (kdo rozluští, bude pochválen).  
Noclehy máme připravené až pro tři trasy v obcích Mutějovice, Domoušice a Milostín a ustředění bude v sobotu u 
lesního kostelíka Sv. Vojtěcha poblíž Kounovských řad. Jelikož dáváme přednost vlakové dopravě a ta je v okolí 
prazvláštní, skoro by se dalo říci z doby kamenné, doporučujeme odjezd v pátek z Prahy již v 17 hodin. Pro ty, kteří 
nestíhají je další možností vlak v 19h (ovšem s příjezdem do noclehu okolo půl desáté). V případě, že dorazíte jindy 
nebo jinak než těmito vlaky, napište do poznámky v přihlášce, jak a kdy). V noclezích budou zajištěny večeře a na 
požádání i snídaně, spaní v klasickém stezkovém stylu v sálech nebo tělocvičnách.  
Přihlásit se lze elektronicky (preferujeme) na stránkách TAKu (http://takpraha.cz/index.php bude vyvěšeno 
během dneška 27.3. – díky Jani) nebo mně osobně na dubnové (4.4.) a květnové schůzi (2.5.). Uzávěrka přihlášek 
je 2.5. o půlnoci. Platit můžete převodem na účet TAKu (1061106866 / 5500, variabilní symbol 26 a dvoumístné 
číslo Vaší trasy a do zprávy pro příjemce zadejte Vaše příjmení a jméno, výsledkem tedy bude např. v.s. 2608 a 
Oblázek Jaroslav) nebo při přihlašování se na schůzi. Cena je naplánována na 170 Kč pro členy TAKu a 200 Kč pro 
nečleny. 
TAK se hlaste a budeme se na Vás těšit 
Za trasu 26, Jirka Valda ml. (valda26@centrum.cz, 
721706020) 

 Ve středu 25. května vypluje parník Odra pod TAKovou 
vlajkou na až pěti hodinovou plavbu za 250,- Kč. V 
POHODĚ NA VODĚ aneb Mořský vlk (elegantní či ležérní 
lodník) v náladě. Nalodění v 18:18 hodin v přístavu (molo) 
Rašínovo pobřeží K tanci i poslechu nám zahraje Bridge 
band. Celou akci zaštiťuje jirka Domlátil T8. 

 Termín 33. Pantakovek 24. - 26.6.2011 je již potvrzen. V brzké době očekávejte zahájení přihlašování, bude již 
tradičně na stránkách TAKu.  

 Letní "Bystřička bude letos v chatové osadě Heřmanice v Podještědí od neděle 17.7. do 24.7.2011. Kapacita je 
naplněna, informace podá Veronika T20. 

 Hlaste se Luďkovi na letní Alpy, které budou v termínu 12. - 14.8.2011. 
 33. lesní hry - Případní pošetilci, kteří budou mít tu odvahu neplnit koláče sledovanosti super akčních televizních 

filmů a i přes varování se dostaví v pátek 9. září na místo nepovoleného srazu pod záminkou účastnit se jakýchsi 
33. lesních her, budou okamžitě zatčeni, obviněni, odsouzení a deportováni do nápravních zařízení, odkud pak 
budou mít (možná) v sobotu 10. a v neděli 11. září příležitost (ovšem velmi, velmi malou) k zosnování útěku a k 
případnému návratu ke svým blízkým.  
Trasa 14 

 53. velkou Stezku uspořádá Trasa 11. Jediný návrh se zakončením 30.10. (11.11.2011 mínus 11 dnů) ve Veselíčku u 
Milevska představili Žán a Jirka Valda sr. Pořadatelství bylo téměř jednomyslně schváleno (dva byli proti, nikdo se 
nezdržel hlasování) a tak můžeme začít rekognoskovat lokality Onen Svět, Česká Sibiř nebo Čertova hrbatina, 

http://takpraha.cz/
http://bit.ly/dHYLer
http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=menhiry3
http://eldar.cz/megality/kounovske_rady.html
http://takpraha.cz/2011/110508pulka-info-prihlaska.php
http://www.bridgeband.cz/
http://www.bridgeband.cz/
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místo, kde se dotýkají čtyři okresy - Benešov, Příbram, Písek, Tábor. 
Tabulka tabu noclehů 53. VS - noclehy má sedm tras. 

 Zde je TAKové fórum http://takpraha.cz/diskuse.php a téměř zeje prázdnotou. Pokud uvidím větší pohyb, není 
problém rozdělit diskuse například na "Politika", "Inzerce", "Obecné" a podobně. Zkrátka podle poptávky. (První 
příspěvek k DPH už je tam.) 

 
Ze společnosti:    
 S ohromnou radosti oznamujeme, ze se nám 4. března v 08:30 hod. narodil Mareček (3660g, 51cm). Zdraví Jana a 

Roman Benečtí. 
 V sobotu 26.3. zaznamenali na trase 26 další přírůstek. Erika porodila Kiliánovi brášku (3,75 kg/49 cm). Rodiče - 

Ondřej "Šimon" a Erika - tentokrát nešli při výběru jména do extrémů a zvolili jméno v ČR asi 4x častější - Jeroným. 
[Pozn. red: Internet vyplivl informaci, že Kiliánů je v ČR 44, Jeronýmů 187 a Jeronymů 29.] 

 
Inzerce:    
 Volný byt v Paříži v termínech 7.4. - 9.4., 11.4. - 13.4., 26.4. - 29.4., 17.5. - 19.5. Platba 1-2 osoby: 700 Kč/noc nebo 

3500 Kč/týden (7 nocí), 3-4 osoby: 1000Kč/noc nebo 5000Kč/týden (7 nocí). Klíče a informace u Zdenky 
Rozsivalové 234 760 335, 603 220 614. 

 
Krásné velikonoční období přeje 
JaVor 
 
P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na vorlovaj@gmail.com. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky 
(uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 
 
Kalendář akcí 2011:    
duben  

   1.4. - 40. bál - KC Vltavská / Veronika Jiravová, Monika Misíková T20 
   16. - 17.4. - 11. Zahájení cyklo sezóny, Týřovice (otevřená akce Lenky Borgesové 18) 

květen  
   6. - 8.5. - 26. Půltá Stezka (Jirka Valda jr. a T26) 
   25.5. - obnovený "Parník" / Jirka Domlátil 8 

červen 
   11. - 12.6. - 8. Cesta jenom tam 
   17. - 19.6. - 11. Tykolka (pracovní termín) 
   21.6. - 23. Vítání léta (?) / Mirda Hoza 3 
   24. - 26.6. - 33. PanTAKovky 

červenec 
   11.7 - letní schůze asi zase na Cindě 
   17. - 24.7. - Bystřička, tentokrát v chatové osadě Heřmanice v Podještědí / Veronika Jiravová 20 

srpen 
   12. - 14.8. - Luďkovy Alpy / Luděk Ledvina 16 

září 
   9. - 11.9. - 33. lesní hry / Vláďa Roith 14 

říjen 
   15. - 16.10. - 11. zakončení cyklo sezóny / Monika a Karel Moravcovi 16 
   27. - 30.10. - 53. velká Stezka se zakončení ve Veselíčku / Žán, Jirka Vlada sr. 11 

listopad 
   11.11. - Taneční Martinské posvícení v hotelu Svornost, Dolní Počernice / T1 

prosinec 
   12.12 - koledování u Apolináře / T1 
   14.12. - Stříbrná harfa (?) / Saša Havránková 3 

 
   TAKové schůze 4.4., 2.5., 6.6., 11.7. letní, 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 

 

 
 

http://takpraha.cz/
http://takpraha.cz/2011/111030tabu53vs.php
http://takpraha.cz/diskuse.php
mailto:vorlovaj@gmail.com
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###Schůze 2011-04-04 
schůze začala 18.15 a vedl ji Petrof 
### STALO SE ### 
# 
## BLANÍK - se spaním na rozhledně... tradiční akce T10 s multitrasovou účastí se povedla 
# 
## Aprílový BÁL - 1.4. 
Veronika: dopladl dobře, bál se mi líbil. Tančilo se i na reprodukovanou hudbu a bál vydělal 8.5kKč (trasy 1,4,8 a 14 byly 
nejpočetnější). Přišlo ca 338 lidí. "Cizí" lidé byli z TURASu. 
Jirka Klíma: chválí organizátory, netančilo se mu však dobře, ale byla to show 
Petr Řezák a Michal Borges: líbilo a tančilo se jim dobře 
Eva Švestková: atmosféra pěkná, proč zpívali falešně? 
Mirek Prokeš: falešně a rytmicky nic moc 
PaS: navrhuje vrátit se k tradicím 
Petr Beran: díky za (riskantní) tah, který vyšel 
# 
### AKCE ### 
## 26. Stezka ...a 1/2 - Jirka Valda - lidi se přihlašují - pokračujte. Instrukce stran rozdělení do tras budou ca 4.5.2011 
# 
## PARNÍK - 25.5. - Jirka Domlátil: vypadá to na převis zájmu. ToRo: pokud se vyplatí najmout větší parník, kupme ho. 
Jirka zjistí jaký je skutečný zájem i technický stav parníku Vyšehrad. Případně zjistí, zda by neměla být plavba ještě i v 
jiném termínu. 
# 
## CESTA JENOM TAM .... - 11.6. - Jízdenky na květnové schůzi 
# 
## VÍTÁNÍ LÉTA - út 21.6. - pokud nenastane něco nečekaného 
# 
## 33. LPH - 25.-26.6. - Trénujte, těšte se a přijeďte 
# 
## 53. Stezka - 26.-30.10.2011 - Veselíčko, datum Žán/t11 potvrdí na květnové schůzi.... 
# 
###RŮZNÉ 
- VRada - viz poradník "U Benedikta" 
- Na květnové schůzi bude rozhodováno o pořadateli 54. Stezky 
- Řezák prodává adresáře 
- 26.4. Řezák a Hanka na Kampě povídají o svých toulkách po Filipínách 
- 26.4. tradiční hraní kuliček od 16h (sv. Jiří je o Velikonocích) 
- (3)4.-5.6. trasa 12 má blokován sklípek Hruška a zve TAKovou veřejnost - hlašte se Pepovi Beranovi (pošle podrobnosti 
emailem) 
- 28.4. Velká jarní cyklojízda "Jezdi do práce na kole" z Jiřáku na Smíchov (info M.Prokeš) 
...to bylo skoro vše IvŠi 

http://takpraha.cz/
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Klubovna Mikulova 1574, 149 00 Praha 4 – Jižní Město 
Poradník Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz, +420602136839 
Finanční záležitosti Jana Stádníková, +420286880824, +420604916266, e-mail: stady@atlas.cz, účet č. 
1061106866/5500, Distribuční adresa: takpraha@googlegroups.com  

Motto:   Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece 
věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů kdy nás opustí. (Mark Twain) 
 
Zprávy z rady:    
 Pravidelná schůze bude v pondělí 2. května v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1. 
  Rada prosí uchazeče o pořádání 54. Stezky, která bude na jaře 2012, aby se hlásili, o pořadateli by se mělo 

rozhodnout na červnové schůzi. 
 18.4. se konala Velká rada, zastoupeny byly Trasy 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 26, 15, 6, 8, a 3. Schůze 

proběhla v družném duchu a žádné zásadní věci nebyly řešeny. Případné podrobnosti žádejte u šéfů tras. 
 Rada prosí, abyste svými hojnými příspěvky podpořili vznik almanachu k 50. výročí TAKu. Jednotliví redaktoři vás 

budou v průběhu roku oslovovat a žádat konkrétní informace a články. Ovšem nic nestojí v cestě tomu, abyste 
vyvinuli vlastní iniciativu.  

 Platit příspěvky je možné na účet TAKu č. 10 61 10 68 66 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.) za těchto podmínek - 
variabilním symbolem bude příslušný rok a dvoumístné číslo Trasy, např. 201104 nebo 201114 atp. Ve zprávě pro 
příjemce uvedete jméno a přijímání platícího. Doporučujeme současně emailem poslat informaci o platbě Janě 
Stádníkové nebo Soně Vašicové. 

 
Stalo se:    
 V úterý 5.4. ve 20.00 v Balbínce další koncertní vystoupení, Míla Fuxa band  
 V úterý 12. dubna byl Tčináctkový DEZOB (Staré Město - Josefov). Uspořádali loňští vítězové Blanka Chvojová a 

Petr Schalek. Zvítězili Lenka Š. + Ištván + Vláďa W. 
 V sobotu 16. dubna byla v Týřovicích zahájena cyklosezóna. Počasí nakonec vyšlo, stejně jako oslava narozenin. 

 
Informace:    
 Přátelé Někteří z Vás vyjádřili zájem o naše zážitky a poznatky z lednové cesty do Jemenu. Jim je určena zpráva, že 

promítání fotek a improvizovaná přednáška na toto téma se bude konat ve středu 4.5. od 18 hod. v zasedačce na 
mém pracovišti EUROVIA Services, U Michelského lesa 370. Praha Krč. Jedna zastávka (Michelský les - (na 
znamení) linek 106,114,170 z Kačerova směrem k Thomayerově nemocnici. Luděk Ledvina  

 26. Půltá Stezka - Zdravím přátelé stezkaři a milovníci kamení, dovoluji si Vás za pořádající 26. trasu TAKu pozvat 
na 26. „Kamennou“ půltou stezku, která se bude konat v oblasti přírodního parku Džbán (JZ od Loun), v termínu 
6.5. (pátek) až 8.5. (neděle) 2011. Kounovské řady (nebo) na náhorní plošině Rovina (526 m. n. m.) s přilehlou 
naučnou stezkou, zříceniny hradů Pravda a Džbán a další kamenitosti.  
V současnosti je přihlášených cca 75 osob, z toho tak 2/3 i zaplacených. Pokračujte v placení již přihlášených a 
přihlašování nových. Současný počet osob dostačuje na dvě trasy, ale jsou připraveny noclehy pro trasy tři, takže 
neváhejte! Poslední možnost zaplacení/přihlášení je na pondělní (2.5.) TAKové schůzi (a samozřejmě do té doby 
funguje i elektronické přihlašování). Kdo to pondělka večer (20h) nebude přihlášen a zaplacen, nebude s ním na 
půltou Stezku počítáno.  
V úterý 3.5. bude rozeslán email, kde bude jasné rozdělení do Tras, hejtmani (Druidi) a určený čas srazu na vlak a 
sobotního ústředění. - Formulář pro přihlášení na stránkáchTAKu. 

 Korunovační klenoty v Emauzách v pondělí, 16. května od 18:30, zve sochař a restaurátor Andrej Šumbera. Během 
večera dojde též na prohlídku kostela a křížové chodby s freskami. Na účastníky čekají i interaktivní CDROMy s 
překrásnými fotografiemi korunovačních klenotů - pro OSVČ zdarma, pro ostatní za menší poplatek. Zájem hlaste 
Ireně Koutské. 

 Ve středu 25. května vypluje parník Odra pod TAKovou 
vlajkou - V POHODĚ NA VODĚ aneb Mořský vlk (elegantní 
či ležérní lodník) v náladě. Nalodění v 18:18 hodin v 
přístavu (molo) Rašínovo pobřeží K tanci i poslechu nám 
zahraje Bridge band.  
Lodní lístky jsou rozebrány; ty rezervované a dosud 
nevyzvednuté bude J. D. prodávat na TAKové schůzi. S 
květnovou schůzí skončí jejich rezervace. Celou akci zaštiťuje Jirka Domlátil T8. 

 Ráda bych pozvala všechny tancechtivé romantiky do malebného údolí Divoké Šarky, kde se ve středu 1. 
června koná již pošesté Jarní tancovačka v restauraci Dívčí skok. K tanci bude hrát opět mimořádně úspěšná 
devítičlenná a (nejen genderově) vyvážená kapela Kdo má čas.  
Tancovačka se koná v krytém, pietně zrestaurovaném altánu zahradní restaurace za každého počasí. Otevřeno od 

http://takpraha.cz/
mailto:tak.praha@email.cz
mailto:stady@atlas.cz
mailto:takpraha@googlegroups.com
http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=menhiry3
http://eldar.cz/megality/kounovske_rady.html
http://www.bridgeband.cz/
http://www.kdomacas.cz/
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18 do 23:30, hudba od 19 do 23 hodin. Oblečení společenské, dlouhé sáty, klobouky, motýlky, vějíře (deštníky), 
piknikové košíky možné. Letošní barevna skala: BILÁ, RŮŽOVÁ, ZELENÁ, ČERNÁ. Stolová úprava, točené pivo 
(Svijany) a běžný sortiment dalších nápojů a pochutin. Vstupní glejty je ode mne možno získat za příspěvek 199 
korun na literárním setkaní s hispanistkou Markétou Pilátovou 17. 5. v kavárně Čas od 19 hod; v kavárně Louvre 
19. 5. od 8 do 11 hodin (vlevo u nekuřáků); na májové hudební Salmovské - 26.5. v Salmovské literární kavárně od 
18 hod; případně jinak po domluvě mailem či tel. Za příspěvek 239 korun v den konaní, tj. ve středu 1. června, v 
restauraci Dívčí skok. Těším se na vás všechny! Irenka Koutská, 606 711 846, 
irena.koutska@gmail.com  

 33. Pantakovky 24. - 26.6.2011 Soběslav, je zahájeno přihlašování - přihláška na 33. 
LPTH na TAKových stránkách. 

 Hlaste se Luďkovi na letní Alpy, které budou v termínu 12. - 14.8.2011. 
 33. lesní hry - 9. - 11.9.2011 pořádá trasa Čtrnáct, stránky k lesním hrám včetně 

přihlášky otevřeny - http://33lesni-hry.ctrnactka.net. 
 53. velkou Stezku uspořádá Trasa 11 se zakončením 30.10. (11.11.2011 mínus 11 dnů) ve Veselíčku u Milevska. 

Další informace a přihlášky budou na schůzi. 
Tabulka tabu noclehů 53. VS - noclehy má nahlášené deset tras. 

 Zde je TAKové fórum http://takpraha.cz/diskuse.php. 
 
Ze společnosti:    
 Honza Maňák se natolik zotavil z těžkého úrazu, že by měl chuť se zapojit do pracovního procesu. Víte-li o něčem, 

nabídněte. Bližší informace podá Petrof nebo Soňa V.  
 Pavel Vojtíšek Donth je ve špitále na neurologii. 27.4. ho navštívil Můra a zdá se, že prognóza je nadějná, tedy přes 

to, že Vojtíška čeká patrně delší rehabilitace, pozitivní základ, na kterém lze stavět tu je: hýbe končetinami, 
komunikuje, i Můru zřejmě poznal. Takové příhody jsou zkrátka běh na delší trať, při kterém držíme Vojtíškovi 
palce a spolu se Stáňou se mu pokusíme pomoci s návratem na 4ku a do normálního života. 

 Proslýchá se, že Jedenáctka je trasou konzervativní. Lidi shání spíš informace o tom, kde se dá koupit levnější 
bůček než že by se účastnili organizování různých akcí. Ovšem příprav na Stezku se zúčastnilo nebývalé množství 
lidí a dokonce teď chodí na sleziny včas! 

 
Inzerce:    
 Volný byt v Paříži v termínu 17.5. - 19.5. Platba 1-2 osoby: 700 Kč/noc nebo 3500 Kč/týden (7 nocí), 3-4 osoby: 

1000Kč/noc nebo 5000Kč/týden (7 nocí). Klíče a informace u Zdenky Rozsívalové 234 760 335, 603 220 614. 
 Ivan Dvořák ivan.Dvorak46@seznam.cz nabízí právě vyšlou knížku Bezčasí / Nohybská kultura v letech 1976 – 

1985. Veškeré informace v příloze na TAKových stránkách. 
 Nabízím účast na výletu do Dolomit s trasou 6. Volná jsou cca 4 místa. Termín 2. až 9. července (dva dny svátků). 

Oblast Sextenských Dolomit (Paternkofel, Tre Cime) Bydlení dvoulůžkové pokoje; dva tvoří (prostornou) buňku s 
WC a kuchyňkou. Jídlo vlastní zásoby s možností vaření. Sud (dva) piva vezeme s sebou. Doprava bus, který nás 
doveze pod kopec a zase čeká na druhé straně. Cena 2000 Kč doprava + 160 EURO bydlení. Výlet je zaměřen na 
ferraty ale vždy je možnost i méně náročného výletu pro skupinu B či C. Vedoucí tras prosím o popularizaci na 
trasách. Na Spanilce bylo několik zájemců. Ale kdo... Leoš Hořínek 602 493 755 

 V termínu od 3.9. do 17.9.2011 (14 dní) máme zarezervovanou loď v Chorvatsku. Plavba je plánovaná jako 
turisticky poznávací - zaměřená na oblast Kvarneru a nazvaná "Plavba po stopách babičky Aurelie". Bohužel nám 
nyní ze zdravotních důvodů odřekl jeden kamarád. Tedy rádi bychom přijali do svých řad jednoho nebo max. 2 
plavčíky. Spaní v kajutách po dvou nebo možnost využít volné jedno lůžko v salonu - vše dohodou. Zdraví Meryl 21, 
meryl@seznam.cz, 739 460 028. 

 
 
Krásný čas lásky přeje 
JaVor 
 
 
P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky 
(uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 
 
 
 
 

http://takpraha.cz/
http://33lesni-hry.ctrnactka.net/
http://takpraha.cz/2011/111030tabu53vs.php
http://takpraha.cz/diskuse.php
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Kalendář akcí 2011:    
květen  

   6. - 8.5. - 26. Půltá Stezka (Jirka Valda jr. a T26) 
   25.5. - obnovený "Parník" / Jirka Domlátil 8 

červen 
   11. - 12.6. - 8. Cesta jenom tam 
   17. - 19.6. - 11. Tykolka (pracovní termín) 
   21.6. - 23. Vítání léta (?) / Mirda Hoza 3 
   24. - 26.6. - 33. PanTAKovky 

červenec 
   11.7 - letní schůze asi zase na Cindě 
   17. - 24.7. - Bystřička, tentokrát v chatové osadě Heřmanice v Podještědí / Veronika Jiravová 20 

srpen 
   12. - 14.8. - Luďkovy Alpy / Luděk Ledvina 16 

září 
   9. - 11.9. - 33. lesní hry / Vláďa Roith 14 

říjen 
   15. - 16.10. - 11. zakončení cyklosezóny / Monika a Karel Moravcovi 16 
   27. - 30.10. - 53. velká Stezka se zakončení ve Veselíčku / Žán, Jirka Valda sr. 11 

listopad 
   11.11. - Taneční Martinské posvícení v hotelu Svornost, Dolní Počernice / T1 

prosinec 
   12.12 - koledování u Apolináře / T1 
   14.12. - Stříbrná harfa (?) / Saša Havránková 3 

 
   TAKové schůze 2.5., 6.6., 11.7. letní, 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 

 

 
 Schůze 2011-05-02 
Schůzi vedl Petrof 
###STALO SE 
##  ZAHÁJENÍ CYKLO  
viz poradník; Lenka B.: 41 účastníků, do řad 57 přihlášených zasáhla chřipka, kolena 
## Čarodějnice byly 
### AKCE 
## Promítání z Jemenu - 4.5. zve LL/16 viz Poradník 
## 26. Stezka ...a 1/2 - 6.-8.5.2011 - přihlásilo se něco přes 80 lidí, budou 2 trasy, dnes by měl být účastníkům rozesílán 
email s podrobnostmi. Dlouhodobá předpověď pro Kounov je třeba na http://www.4trasa.cz/links/...  
## PARNÍK - 25.5. - Jirka Domlátil bude zjią»ovat zájem stran večeře 
## TANCOVAČKA v Šárce - 1.6. od 18h - akce Ireny Koutské/t14 - viz zvláštní email a Poradník 
## CESTA JENOM TAM - 11.6.- IFri/t15 - viz zvláątní email - doufejme, ľe se podaří Hurvínka včas opravit....IFri nabízí z 
balíku 48 obligací (350/400Kč) 
## TYKOLKA - měl by ji pořádat o5 Karel 
## VÍTÁNÍ LÉTA - 21.6.- Mirda jedná s úřadem 
## LPH - viz Poradník 
## Červencová hrací schůze - po 11.7. bude na Cindě 
## Lesní hry - Vláďa informoval o novém zákoně 114 za 14, jak ostatně již reportovala i TV Fourteen – viz 
http://www.youtube.com/watch?v=xu1ehiyrhb0 
## 53. STEZKA - nic nového 
## 54. STEZKA - jaro 2012 - bude se hlasovat příště. Zájemci: T12 Tomáš Kubát navrhuje zakončení v út. 8.5.2012 v 
Litomyšli 
### RŮZNÉ 
# SoňaV informovala přítomné o Honzovi Maňákovi 
# Honza Pelich vytáhl z tašky GPS logger "Kudyšel" 
... To bylo skoro vše 
iš 
 

http://takpraha.cz/
http://www.4trasa.cz/links/...
http://www.youtube.com/watch?v=xu1ehiyrhb0
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Motto: Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. (Samuel Taylor 
Coleridge) 
 
Zprávy z rady:  

   Pravidelná schůze bude v pondělí 6. června v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1. 
   Pokud má trasa Jedenáct zájem o TAKovou vlajku pro 53. VS, může si ji vyzvednout u Petrofa, který vlajku převzal od 

Pepy. 
   Platit příspěvky je možné na účet TAKu č. 10 61 10 68 66 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.) za těchto podmínek - 

variabilním symbolem bude příslušný rok a dvoumístné číslo Trasy, např. 201104 nebo 201114 atp. Ve zprávě pro 
příjemce uvedete jméno a přijímení platícího. Doporučujeme současně emailem poslat informaci o platbě Janě 
Stádníkové nebo Soně Vašicové. 
 
Stalo se:  

   26. Půltá Stezka - Přátelé, účastníci a spolupachatelé,  
Dvacátášestá Kamenná Stezka a půl je za námi, ohlasy byly a stále jsou veskrze pozitivní a i z hlediska pořádajících to byl 
přes nejistotu příjemný zážitek.... 
Bohužel se stává běžným menší počet účastníků (již loni byl podobný), přihlášeno bylo v okamžiku uzávěrky 90 osob, z 
kteryýh se nakonec pro různé neočekávané události ještě 8 lidí odhlásilo... Takže i když jsme měli připravené noclehy (a i 
zápisné tak bylo nastaveno) pro tři trasy/skupiny, vyuzžli jsme jen dva noclehy... Z toho (nejenom) vyplývá i jistý 
přebytek financí a jelikož půlkově běžné řešení přebytku (rozpuštění v alkoholu a toho nasledně v účastnících) se nam 
zdálo tentokrat nešikovné a nespravedlivé (holt Půlka nejsou Lesni hry), rozhodli jsme se přebytek přesunout do 
pokladny TAKu... Snad s tím všichni dotčení budou souhlasit... Zisk dělá nakonec necelých 4500,- Kč... V případě zájmu 
můžu dodat podrobný výklad proč je to tolik (nějaký šťoura se určitě najde :-)). Dále se omlouvám Zdeňkovi Horákovi, že 
jsem jej nevyhlásil vítězem “soutěže o největší kámen donesený na ústředění” veřejně, ale nikdo není dokonalý a únava 
dělala své... Pro zvědavce - odměnou byla půlkilovka Kamenné soli... Výběr z mých fotek je zde 
http://mewy.26.cz/TAK/Pulta_stezka_2011. To je tak vše a teď už zbývá jen poděkování: Za sebe, Dafa a ostatní skryté 
spolupořadatele z T26 (Wjt a Kaci) děkuji všem účastníkům (i těm, kteří nakonec nemohli dorazit), byli jste prima (v mé 
skupině navíc krasně disciplinovaní, u Dafa navíc chápající chaos :-) a těšíme se na další Stezky, ať už jako klienti nebo 
opět organizátoři... Dále chci poděkovat Janě Vorlové, Janě Stádníkové a Soně Vašicové za nezanedbatelnou pomoc při 
organizaci... Pak za sebe díky Dafovi za hrdinský čin druidování a Wojtovi s Kačenkou za inspiraci, podporu a pomoc... 
Mějte se pěkně a zase někdy někde  
Veledruid Valda T26 P.S. přejeme Permonovi rychlé a čisté 
zhojení šrámů...  
Fotoalbum z Půlky na webu... 

   Ve středu 25. května vyplul parník Odra pod TAKovou 
vlajkou - V POHODĚ NA VODĚ aneb Mořský vlk (elegantní či 
ležérní lodník) v náladě. 
Jirko Domlátile, díky za skvělý zážitek a nádherné 
počasí. Fotoalbum... 
TAK jsme po letech vyrazili na vodu a sice rovnou parníkem na Vltavu. Hned po nalodění začal hrát Bridge band, teklo 
pivo proudem a před našimi užaslými zraky zvolna plynula sluncem prozářená Praha. Lidé na březích i z poloprázdných 
parníků nám mávali a záviděli, jaká z naší namačkané paluby zní hudba a sálá pohoda. I tombola se podařila, nikdy bych 
nevěřila, jakou dětinskou radost dokáže mít ošlehaný mořský vlk, když vyhraje dětské ploutvičky. Když se snesla mezi 
břehy noc, sedli jsme si na záď, zvolna usrkávali Cuba Libre a pozorovali, jak na palubě tancují pruhy a nad Prahou 
hvězdičky. A tak volám co dokážu nejsilněji: Cuba sí, jazzík yes a příště zase parník ANO ANO ANO. 
Ahoj Zuzana Vlachová 14 
 
Informace:  

   Na schůzi bude vyhlášen pořadatel 54. velké Stezky, která se bude konat na jaře 2012. 
   V úterý 7.6. hraje v Balbínce Míla Fuxa & KROCK, tentokrát méně známé písničky. 
   8. Cesta jenom tam 11. - 12. června - Jedeme starým motoráčkem M131.1386 zvaným 

Hurvínek z roku 1954 se spolkem Lokálka Group Rokycany. 
Plánovaná trasa: Smíchovské nádraží (odjezd 8,15) - Příbram (exkurze do hornického muzea - 
parní těžní stroj, vodní kolo, důlní vláček aj., nebo výstup na Svatou horu) - Březnice (pivovar 
Herold, zámek) - zakempujeme poblíž trati Blatná - Nepomuk u zastávky Životice. Na spaní 

http://takpraha.cz/
mailto:tak.praha@email.cz
mailto:stady@atlas.cz
mailto:takpraha@googlegroups.com
http://takpraha.cz/2011/f110508/index.htm
http://takpraha.cz/2011/f110525/index.htm
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připravena louka u lesa, spacáky, celty či stany vlastní. Oheň, špekáčky, točené pivo Herold, hudba, 
zpěv. V neděli se lze svézt motoráčkem do Plzně, odjezd kolem 10 h., cestou možno vystoupit v 
Nepomuku (na Zelené hoře za vzpomínat na mjr. Terazkyho) či ve Starém Plzenci (hrad Radyně, 
tisíciletá rotunda, zahradní železnice, vinařské závody Bohemia).  
Jako jindy bude ve vláčku chlazené čepované pivo. Jízdenky za 350 Kč/400 Kč (TAK/neTAK) jsou téměř 
vyprodány. Ivan Fridrich. 

   33. Pantakovky 24. - 26.6.2011 Soběslav - přihláška na na stránkách 33. LPTH (k 31.5. přihlášeno 
61 lidí včetně pořadatelů a dětí) a informace též (seznam účastníků). Už je ČAS hlásit se na další 
Pantakovky!!! Přihlášku, prosím, vyplňujte za každého člena rodiny - i děti. Pokud chcete spát jinde 
než v tělocvičně ve spacáku, pak s přihláškou neotálejte, zájemců o spaní v ubytovně nebo oddělených šatnách ve 
spacáku na žíněnkách je rok od roku více!!!  
Šéfy tras, pověřené osoby či kapitány prosíme o nahlášení týmů v těchto soutěžích: volejbal, nohejbal muži/ženy a 
fotbal ideálně hned, ale nejpozději do 22.6.2011 na email monika.misikova@seznam.cz. Podrobnější informace 
naleznete na stránkách. 

   Letní schůze pro všechny příznivce TAKu včetně muzikantů se bude konat 11. července od 18:00 hodin na tradiční 
Cindě. 

   Luďkovy na letní Alpy, které budou v termínu 12. - 14.8.2011, jsou naplněny. Možno se 
hlásit už jen na náhradnická mista ale ještě s velkou nadějí na účast (nejlépe mailem).  

   33. lesní hry - 9. - 11.9.2011 pořádá trasa Čtrnáct, vše, co potřebujete znát, je na 
http://33lesni-hry.ctrnactka.net (k 31.5. přihlášeno 20 lidí). Neváhejte se přihlásit, neboť na 
LH není počet účastníků neomezený. 

   53. velkou Stezku uspořádá Trasa 11 se zakončením 30.10. (11.11.2011 mínus 11 dnů) 
ve Veselíčku u Milevska. Další informace a přihlášky budou na schůzi. Tabulka tabu noclehů 
53. VS na stránkách (k 31.5. má tabu noclehy nahlášené 14 tras). 

   Zde je TAKové fórum http://takpraha.cz/diskuse.php. 
 
Ze společnosti:  

   Honza Maňák je od čtvrtka 19.5.2011 ve Vojenském rehabilitačním ústavu na Slapech a bude tam 3-4 týdny, 
minimálně tedy do 9.6.2011. Procedury má denně tak do 15 hod., v sobotu do 10 hod, neděle volné, takže má dost 
volného času a s sebou mapu okolí. Hned ve čtvrtek odpoledne šel kolem Vltavy (Svatojánské proudy a tak ) až do 
Štěchovic, kde ho viděla sestra z ústavu a byl trošku poprask. Slapy jsou kousek od Prahy, jezdí tam autobusy od 
Smíchovského nádraží (č. 390, 361), kdybyste si chtěli udělat menší výlet, určitě byste ho potěšili. Předem mu zavolejte 
(m: 734 331 401), přijde vám naproti k vrátnici nebo k autobusu nebo k hospodě, kde čepují Krušovice. Honza pije 
nealko. Bylo by fajn, kdyby se za ním někdo občas zastavil. Cesta na pivo se teda trošku protáhne, ale stihnout se to i za 
podvečer dá. V sobotu odpdoledne se za ním stavili známí kamarádi cyklisti, tak měl trochu rozptýlení a nemusel chodit 
po okolí sám. Krajina je tam opravdu moc hezká, máme krásné roční období a počasí výletům přeje!! Viz stránky T17... 
 
Inzerce:  

   Zajímavé odkazy od Tondy Peterky 1: Prahou na kole... - Geo portál Praha... - nejen pro pamětníky... Kompletní 
letecká historická mapa ČR je pořízená v letech 1952 a 1956. Podívejte se na svá oblíbená místa, jak se za více než 50 let 
změnila - http://kontaminace.cenia.cz 

   Kniha Bezčasí / Nohybská kultura v letech 1976 – 1985 
Vážení přátelé z Turistického Akademického Klubu! 
Právě mi vyšla v nakladatelství Galén knížka: Bezčasí / Nohybská kultura v letech 1976 – 1985 
Protože TAK a Nohyb byly spřízněné organizace, tak jste mnozí z Vás, dnešních padesátníků a šedesátníků, byly na 
našich akcích účastni. (Připomenu některé: koncertování Vládi Merty v restauraci Za větrem v Radlicích, Festival V+W 
tamtéž, koncerty Spirituál kvintetu v Knihovně a jejich oslava 20 let činnosti v Lucerně, a konečně také několik jazzových 
Luceren. 
Na obálce knížky se můžete dočíst následující:  Vzpomínky muže v pozadí, tak by se dala nejpřesněji nazvat knížka Ivana 
Dvořáka o koncer-tech a kulturních akcích, které pořádal v 70. a 80. letech pod hlavičkou tělovýchovné jednoty Nohyb. V 
doslovu lékaře Radkina Honzáka najdeme dokonce termín „nepatetické memoáry“. Přesně vystihuje nenápadnou 
osobnost autora, jenž popisuje svůj každodenní únavný boj         s úřední mocí socialistického Československa o možnost 
uspořádat koncert, připomenout fanouškům dílo Voskovce & Wericha & Ježka nebo jen sejít se večer s trampskými bardy 
Mikim a Wabim Ryvolovými. Svoji druhou, bytostně soukromou, válku vedl Ivan Dvořák také denně, a sice s vážným 
onemocněním. 
Zájemci si mohou knížku zakoupit v knihkupectvích (nejlépe v Lípové ulici) nebo za zvýhodněnou cenu 270 Kč v Galénu: 
http://www.galen.cz/ a nejvýhodněji přímo u mě: Ivan.Dvorak46@seznam.cz 

http://takpraha.cz/
http://33lesni-hry.ctrnactka.net/
http://takpraha.cz/diskuse.php
http://trasa17.takpraha.cz/
http://mapa.prahounakole.cz/
http://www.geoportalpraha.cz/cs/uvod
http://kontaminace.cenia.cz/
http://www.galen.cz/
mailto:Ivan.Dvorak46@seznam.cz
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Nejraději bych za Vámi, přátelé, došel, to by bylo nejjednodušší pro Vás i pro mě. Navrhněte mi prosím nějakou Vaši 
akci, kde bych prodej mohl uskutečnit.  
Nohybské koncerty se nahrávaly, pásky byly zdigitalizovány, takže přílohou je šestnáct cédéček, která prodáváme po sto 
korunách za kus.  Jejich seznam zde přikládám: Historické nahrávky nohybských koncertů na CD 
1. ZO SSM Chrást u Plzně uvádí FOLK 1, Vladimír Merta, 2. 11. 1974 v Lidovém domě v Chrástu u Plzně (amatérsky 
nahrané CD zahrnující  i „šlonzáckou“ anekdotu o Franckovi s Juzkim)  
2. ZO SSM Chrást u Plzně uvádí FOLK 1, Marsyas a Vladimír Merta, 2. 11. 1974  v Lidovém domě v Chrástu u Plzně (svěží 
Marsyas s hostujícím Danem Fikejzem u klavíru) 
3. TJ Nohyb uvádí FOLK 7, Vladimír Merta a Spirituál kvintet, CD 1 – Vladimír Merta, 16. 2. 1977, Městská knihovna 
v Praze (jedinečný Vladimír Merta ve vzrušené době po založení Charty 77 na Hi-Fi nahrávce)  
4. TJ Nohyb uvádí FOLK 7, Spirituál kvintet a Vladimír Merta, CD 2 – Spirituál kvintet 16. 2. 1977, Městská knihovna 
v Praze  (Spirituál kvintet v éře jedinečné zpěvačky Evy Lifkové na Hi-Fi nahrávce) 
5. TJ Nohyb uvádí FOLK 30a, Slavnost severního vína, CD 1 – Renesex a Klikar + Štolba, 24. 6. 1978, Hostinec Za větrem, 
Praha – Radlice  (Renesex hraje na vysoké úrovni renesanční hudbu, Pavel Klikar a Jan Štolba, oba z kapely OPSO, hrají 
skladby z doby ragtimu v komorním duu) 
6. TJ Nohyb uvádí FOLK 30a, Slavnost severního vína, CD 2 – Merta + Kalandra 24. 6. 1978, Hostinec Za větrem, Praha – 
Radlice (Vladimír Merta a Petr Kalandra sólově i v duu na zahradě hostince o svatojánské noci)  
7. TJ Nohyb uvádí FOLK 34b, Vánoční koncert, SHQ, Renesex, Janota, Stivín 23. 12. 1980, Žižkovské divadlo v Praze  
(špičková jazzová formace v čele s Karlem Velebným hraje po svém koledy, Renesex renesanční hudbu, Oldřich Janota 
pár svých originálních songů a Jirka Stivín se ujal vedení sešlých muzikantů  při vánoční repertoáru.) 
8. TJ Nohyb uvádí FOLK 37, Wabi Ryvola a Eva Olmerová, 17. 3. 1982, Riegrovy sady (CD uvádí mnoho písní Wabiho 
Ryvoly a několik s poněkud indisponovanou Evou Olmerovou. I tak je zážitek si ji poslechnout, vzhledem k její 
výjimečnosti.)  
9. TJ Nohyb uvádí FOLK 45, Spirituál kvintet – 20 let, CD 1, 29. 9. 1982, Velký sál Lucerny (záznam nejslavnější akce, 
kterou TJ Nohyb uskutečnil, 1. část) 
11. TJ Nohyb uvádí FOLK 45, Spirituál kvintet – 20 let, CD 2, 29. 9. 1982, Velký sál Lucerny (záznam nejslavnější akce, 
kterou TJ Nohyb uskutečnil, 2. část) 
12. TJ Nohyb uvádí FOLK 48, Zhudebněnou poesii hraje a zpívá Vladimír Merta,  17. 1. 1983, Restaurace v Riegrových 
sadech v Praze 
13. TJ Nohyb uvádí FOLK 49, Bratři Ebenové, Iva Bittová a Václav Koubek 8. 1. 1985, Městská knihovna v Praze (výborní 
bratři Ebenové navzdory handicapu zlomené Davidovy ruky, Iva Bittová, kterou mnozí posluchači na tomto koncert 
slyšeli poprvé a bylo jim okamžitě jasné, že se jedná o výjimečnou osobnost, a nakonec originální Václav Koubek ) 
14. TJ Nohyb uvádí Festival V+W, 1. díl, 26. 9. 1978, Hostinec Za větrem, Praha – Radlice (jeden den pětidenního 
festivalu – 1. díl)                                                                                                       
CD obsahuje záznam jednoho z pěti večerů, ve kterých Jiří Černý pouštěl a komentoval nahrávky V+W 
15. TJ Nohyb uvádí Festival V+W, 2. díl, 26. 9. 1978, Hostinec Za větrem, Praha – Radlice  CD obsahuje záznam jednoho 
z pěti večerů, ve kterých Jiří Černý pouštěl a komentoval nahrávky V+W (jeden den pětidenního festivalu – 2. díl)                                                                                                       
16. TJ Nohyb uvádí Festival V+W, 3. díl s telefonickým rozhovorem Jiřího Černého s Jiřím Voskovcem  26. 9. 1978, 
Hostinec Za větrem, Praha – Radlice CD obsahuje záznam jednoho z pěti večerů, ve kterých Jiří Černý pouštěl a 
komentoval nahrávky V+W 
(jeden den pětidenního festivalu – 3. díl) 
Byl bych rád, kdybyste mi Vy, kteří máte o knížku(y) a cédéčko(a) zájem, poslali mail na Ivan.Dvorak46@seznam.cz   
Podle toho, kolik Vás bude, bych buď za Vámi zašel, nebo v případě, že bude zájem malý, tak využil služeb pošty.  
Nakonec opakuji, že Vás prosím o tip na TAKovou akci, na které si myslíte, že by „nohybský prodej“ mohl být úspěšný.  
Zdravím Vás Ivan Dvořák  

   Miloš Neuman 14 získal odkaz na archiv tiskového orgánu státostrany od počátku roku 1950 do konce r. 1989. 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo. V záplavě propagandistického žvanění se občas může najít něco 
zajímavého. 
 
 
Krásnou přípravu na léto přeje 
JaVor 
 
P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na vorlovaj@gmail.com. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky 
(uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 
 

http://takpraha.cz/
mailto:Ivan.Dvorak46@seznam.cz
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo
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Kalendář akcí 2011 
červen 

   11. - 12.6. - 8. Cesta jenom tam 
   17. - 19.6. - 11. Tykolka / Karel Moravec 18 
   21.6. - 23. Vítání léta / Mirda Hoza 3 
   24. - 26.6. - 33. PanTAKovky 

červenec 
   11.7 - letní schůze asi zase na Cindě 
   17. - 24.7. - Bystřička, tentokrát v chatové osadě Heřmanice v Podještědí / Veronika Jiravová 20 

srpen 
   12. - 14.8. - Luďkovy Alpy / Luděk Ledvina 16 

září 
   9. - 11.9. - 33. lesní hry / Vláďa Roith 14 

říjen 
   15. - 16.10. - 11. zakončení cyklosezóny / Monika a Karel Moravcovi 16 
   27. - 30.10. - 53. velká Stezka se zakončení ve Veselíčku / Žán, Jirka Vlada sr. 11 

listopad 
   11.11. - Taneční Martinské posvícení v hotelu Svornost, Dolní Počernice / T1 

prosinec 
   12.12 - koledování u Apolináře / T1 
   14.12. - Stříbrná harfa (?) / Saša Havránková 3 

 
   TAKové schůze 6.6., 11.7. letní, 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 

 

TAKová schůze 2011-06-06 
vedl ji Petrof 
*** STALO SE (vše se vešlo do již vydaného Poradníku) 
** 26. Stezka a ...1/2 
** PARNÍK  
Jirka Domlátil/t8 se nezdráhá myšlenky na repete 
** TANCOVAČKA 
se rovněž líbila 
*** CHYSTÁ SE 
** CESTA JENOM TAM - 11.-12.6. 
viz Poradník, IFri inzeroval poslední 2 lístky. Odjezd zvláštního motoráčku ze Smíchovského nádraží v 8.15. Účastníci 
vezměte si kromě dobré nálady i půllitr a věci na přenocování v přírodě. 
** VÍTÁNÍ LÉTA - 21.6. - nic nového 
** LPH - 24.-26.6. - Postele prakticky obsazeny (kontaktujte Veroniku). Přijeďte! 
** Hrací SCHŮZE na Cindě - 11.7. od 18h. 
** 53. Stezka - 26.-30.10. - Žán četl z knihy věnované Veselíčku 
Zkontrolujte kontakty na vedoucí tras, které jsou na http://takpraha.cz/historie/_sef.php, případné odchylky nahlaste 
JaVorce 
** 54. STEZKA - Protože nebyl jiný vážný zájemce, byla přiřknuta organizace trase 12 se zakončením 8.5.2012 na hrázi 
Primátorského rybníka, který nyní funguje jako - pokud nenaprší - suchý protipovodňový polder, a je ca 2,5km od vlaku 
v Litomyšli.  
*** RŮZNÉ 
- Bořík Prokeš informoval o desítkovém cyklopřejetí Krušnohorské magistrály z Chebu do Děčína (ca 300km). 
- Myšák oznámil, že Zdenka Rozsívalová není členkou T13 
- Luděk Ledvina zopakuje promítání o Jemenu (snad út 19.7. upřesní mailem) 
- Alpy '11 s Luďkem Ledvinou jsou obsazeny, zbývá jedno místo pro náhradníka 
 
... a to bylo skoro vše  
IvSi 

http://takpraha.cz/
http://takpraha.cz/historie/_sef.php
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Poradník Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz, +420602136839 
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Motto:   Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst. (Antonio Gaudí y Cornet) 
 
Zprávy z rady:    
 Pravidelná letní schůze otevřená všem muzikantům a členům tras bude v pondělí 11. července od 18:00 

na smíchovské Cindě. Čeká vás skvělá TAKová muzika, Staropramen 11°, steaky, svíčková, guláš, klobásy atd.  
Na Císařskou louku se dostanete přívozem č. 5 nebo dojedete MHD na Smíchovské nádraží, kde pluje od benzínky 
Agip každou celou hodinu soukromý přívoz (alespoň v minulých letech plul), nebo také ze zastávky Lihovar pěšky 
přes téměř celý ostrov - mapa...  

 Rada vyzývá všechny příznivce TAKu k zamyšlení se nad příspěvky do 4. almanachu, který bude vydán k 50. výročí 
založení TAKu. Redaktoři almanachu prosí o krátké úderné texty na téma "Jak jsem potkal TAK". Redakční tým 
bude shromažďovat informace o všech TAKových akcích, o všech členech TAKu a samozřejmě fotografie. Během 
září nás redaktoři osloví konkrétněji a budou žádat (opakovaně a často) příspěvky.  

 V klubovně byla vyměněna vložka zámku (zasekávala se). Jirkovi Valdovi jr. se ozvěte vy, kteří klíče opatruete 
(hlavně lidi od táborů), aby mohla být provedena výměna za nový klíč. 

 Na Cindě, tedy v červenci, bude poslední možnost placení členských příspěvků bez penalizace. Platit příspěvky je 
možné na účet TAKu č. 10 61 10 68 66 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.) za těchto podmínek - variabilním symbolem 
bude příslušný rok a dvoumístné číslo Trasy, např. 201104 nebo 201114 atp. Ve zprávě pro příjemce uvedete 
jméno a přijímení platícího. Doporučujeme současně emailem poslat informaci o platbě Janě Stádníkové nebo 
Soně Vašicové. 

 
Stalo se:    
 1. června se již pošesté konala pod patronací Ireny Koutské tancovačka v Dívoké Šárce. 

Moc děkuji Janě Vorlové za účinnou propagaci, Nadě Melichové, Míle  Perglové a Jirkovi Kostrbovi za pomoc s 
povoleními k vjezdu a s výzdobou, Lence Borgesové ona ví za co, Láďovi Hlavatému za účinné rozpohybování 
dražby sponzorských bábovek, kapele KDO MÁ ČAS za bezvadnou taneční hudbu a skvělou atmosféru a především 
všem dvaasedmdesáti romantikům za účast! Budu vděčná za jakékoliv fotky. Za rok opět v altánu restaurace Dívčí 
skok nebo třeba v sále hospody na na Točné. Irenka. 

 8. Cesta jenom tam 11. - 12. června - návštěva příbramského dolu udolala některé sedmnáctkaře natolik, že odjeli 
domů a čučeli raději na fotbal. Ovšem my ostatní si do sytosti užili dolu i březnického pivovaru a těla na tělo ve 
zcela zaplněném Hurvínkovi. Václav neúnavně krotil pípu zpěněnou zběsilým tempem Hurvínka připojeného k 
lokomotivě Bivoji (T 211.0055), protože Hurvínkovi se porouchal motor. Ovšem jen jsme vystoupili na zastávce 
Životice život se téměř zastavil, neboť začalo pršet. Co pršet! Začalo lít a nebe vypadalo tak, že spotřebuje letošní 
příděl vody najednou a hned teď. Kdosi pohotový zatelefonoval do hospody, za chvíli si pro naše sudy přijel 
hostinský a my potupně šlapali místo do lesa na sál. Nejprve jsme byli rozhořčeni, že nebudeme čundrovat, ale 
nakonec jsme byli rádi, protože pršelo skoro do rána. Jen kluci z Šestadvacítky statečně zamířili k lesu. Buřty jsme 
opekli na grilu před hospodou. Tomáš s Alešem a JaVorem se postarali o muziku a z hospodské stolice na pípy 
teklo naše pivo (!?!). Přes počáteční obavy se 8. CJT zase vydařila - díky Ivane Fridrichu a Pepo Brzáku. JaVor 14   

 12. Tykolka 18. - 19. června - celkem nás bylo 33 účastníků, ve stejnou dobu měla totiž Danka 50. narozeniny, bylo 
hlídání takového tábora atd. Počasí mělo být spíš horší, ale nakonec jsme při sobotním výletě vůbec nezmokli, 
v neděli možná někdo zmokl při návratu u Prahy. Vše proběhlo dobře, výlet byl podle plánu do Hamru na Jezeře. 
Čekali jsme trochu problém s paní, která má tábor v pronájmu, ale nakonec to nebylo tak špatné, kuchyň byla 
strašná, ale kuchařka vařila dobře. Večer asi od 22 hodin byla na pití samoobsluha, konečného vybírání peněz se 
místo „majitelky“ chopila Hanka Kotschová, takže vše proběhlo rychle a bez problémů (děkujeme). Dva účastníci 
odjeli bez rozloučení, i když tam snad nebyl žádný problém.  Od příštího roku bude pravidelný termín okolo svátku 
Antonína a Antonie, tedy okolo 12. a 13. června. 13. ročník Cyklospanilé jízdy Antonie Tykolové bude 8.-10.6.2012. 
SKOL Monika a Karel Moravcovi 16   

 Vážení přátelé, kamarádi, TAK vám oznamujeme, že nám letos v úterý 21.6. již po třiadvacáté Vojanky nádherně 
rozkvetly. Milé dámy, bylo to úúúúžasné, lepší než kdejaká módní přehlídka. Dokonce pánové letos nezůstali 
pozadu. Po více jak dvaceti letech byly kostýmy na jedničku s hvězdičkou. Po skončení bylo uklizeno tak, že jsem se 
nestačil divit. Dokonce provozovatelé sadů nám vysekli poklonu při předání klíčů. A taky jsme to stihli mezi 
přeprškou a skutečným deštěm. Zkrátka. Nemělo to chybu! Dík - Mirda Hoza 3   

 33. Pantakovky 24. - 26.6.2011 Soběslav - informace, výsledky... a fotogalerie... 
Díky, že jste zase přijeli a aktivně se zapojili. Byl to opět  úžasně nabity víkend plný zážitků. Už víme, že dunění 
Pauby je věčné a nějaká změna majitele je asi marná… Víme, že máme stále co zlepšovat, my pořadatelé třeba již 
příští rok zahájíme Pantakovky v avizovaných 9:15, třeba opravdu přijedou ti bájní  Šelícii a další borci z tras 2, 5, 6, 

http://takpraha.cz/
mailto:tak.praha@email.cz
mailto:stady@atlas.cz
mailto:takpraha@googlegroups.com
http://cinda-restaurace.cz/
http://www.prazskeprivozy.cz/files/pages/5-jizdni-rady/p5-pdf.pdf
http://takpraha.cz/foto/cinda.jpg
http://takpraha.cz/2011/f110621/index.htm
http://takpraha.cz/2011/110626pantakovky-informace.php
http://takpraha.cz/2011/f110626/index.htm


 

P O R A D N Í K  - červenec - srpen 2011 
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 

2 

7, 8, 9, 10, 11, 18, 21.... a třeba se na hladině Lužnice zjeví i další Yalmara, třeba se ještě někdy pobězi VCL… Takže 
díky, díky a DÍKY všem organizátorům, časomírám, garantům disciplin a samozřejmě i všem účastníkům. Chcete-li 
se zapojit do organizačního týmu příštích Pantakovek - JSTE VŘELE VÍTÁNI! Stejně tak vítám i vaše připomínky, 
nápady a návrhy na zlepšení. Veronika Jiravová 20   

 Ahoj, Vlci a ostatní TAKoví kamarádi, všechny zdraví Vítek a jeho máma, která se konečně dokopala k tomu, aby 
podala zprávu o brigádě v Keblanech, která se konala 10. - 12. června. Účast cca 25 hlav, což jistě nebyli všichni 
rodiče. My jsme bohužel dorazili díky Mišičkově předcházející služebce až v sobotu po poledni, kdy už "gró" bylo 
skoro hotovo  - posekáno, naštípáno ..., přesto jsme mákli - doufám. Na úklid trávy se osvědčil rudlík s dětskou 
vaničkou + gumicuky a naše IKEA taška. Pro příště z toho vyplývá, že nejen sekery a pily, co s sebou vozíme všichni, 
na začátek také hrábě, vidle a především kárky a "fůrky" = kolečka! 
Jak po dobře vykonané práci chutnalo pivo u Pupků nevím, protože pár nás zůstalo in loco s "Lidskou tváří" a 
zásobami piv v potoce. Ráno bylo kalné - a to nikoli po těch pivech, ať už byla vypita kdekoli. Kolem 10. Máťa, 
výkonný to šéf, usoudil, že je hotovo a "rozpustil krám". Teprve poté, jak zdokumentováno, prý čirou náhodou 
přibyl sám MAJITEL s doprovodem a ofiko odemkl tábor. Po krátké inspekci zkonstatoval, že - cituji: "To ´sem ani 
nečekal, že tu naděláte tolik práce!". 
Krásné prázdniny a dovolené, ale především srpnové Keblany všem přejí Kubáti a Mirka Nečová.  

 Stopa za paráskem - TAKparas po vyúčtování skončil peněžním výdělkem do TAKové pokladny ve výši 4.422,- Kč 
plus putovní kapitánskou čepicí pro případného dalšího organizátora. Doklady o platbách a tržbě má v moci Jana 
Stádníková. Děkuji všem Vám, kteří jste pomohli. Mohu ještě s Bridge Bandem dodatečně zprostředkovat koupi 
cédéček s jejich hudbou a texty, předpokládám, že levnějších než z mostu Karlova. Bude-li podstaný zájem, zjistím 
víc a dám pak vědět. Nemám totiž přehled, jak, kdy a co na které CD natočili. Hezké léto, na Cindě se užijte. Jirka 
Domlátil.   

 K pořadatelství 54. velké Stezky, která se bude konat na jaře 2012, se přihlásila Dvanáctka a byla jednomyslně 
odsouhlasena. Zakončení bude 8.5.2012 na hrázi Primátorského rybníka, který nyní funguje jako (pokud nenaprší) 
suchý protipovodňový poldr, a je ca 2,5 km od vlaku v Litomyšli.  

 
Informace:    
 Vzhledem k tomu, že více než 10 dalších lidí projevilo zájem o naše zážitky z Jemenu, potvrzuji navržený termín 

opakovaného promítání fotek z naší cesty. Promítání bude v úterý 19.7. opět od 18:00 v zasedačce firmy EUROVIA 
v Praze Krči ulice U Michelského lesa 370. Bus z Kačerova  linky 106; 114; 170; 182, z Budějovické 193. Zastávka 
Michelský les (na znamení). Luděk Ledvina  

 Luďkovy na letní Alpy, které budou v termínu 12. - 14.8.2011, jsou naplněny. Možno 
se hlásit už jen na náhradnická místa ale ještě s velkou nadějí na účast (nejlépe 
mailem). Všichni přihlášení dostanou včas pokyny k cestě emailem.   

 33. lesní hry - 9. - 11.9.2011 pořádá trasa Čtrnáct.  
I když je konání lesních her kvůli připravovanému zákonu s pracovním názvem "114 za 
14" stále ohroženo a musíme je připravovat v určité ilegalitě (viz  webové stránky LH), 
tak se pilně hlaste (k 10.7. přihlášeno 22 lidí), protože míst ubývá a počet účastníků 
není neomezený. Určitě uděláme vše pro to, abyste se neocitli ve vězení. Vláďa Roith 
14   

 53. velkou Stezku uspořádá Trasa 11 se zakončením 30.10. (11.11.2011 mínus 11 dnů) 
ve Veselíčku u Milevska. Další informace a přihlášky budou na schůzi. Tabulka tabu 
noclehů 53. VS (k 10.7. má tabu noclehy nahlášené 18 tras).  

 Mirek Prokeš zve na absolvování 53. Stezky na kole:  
Cyklotrasa Stezky je tradiční od roku 1977, kdy vznikla jako rozšíření pěších tras 
Stezky. Má snadno předvídatelný průběh a styl. Jedeme přátelskou a příjemnou 
krajinou, skoro vždy po vyznačených cyklotrasách nebo stezkách či místních 
komunikacích té nejnižší třídy, občas terénem, tj. po kvalitních polních a lesních 
cestách, vyhýbáme se frekventovaným a hlavním silnicím. Nemůžete se pak divit, že 
pojedeme až do Hajan a pak to vezmeme přes Mnichov rovnou do Katovic. Po cestě tu 
a tam navštívíme něco zajímavého z přírodních nebo architektonických památek, 
cukráren a romantických hospůdek, doplňování tekutin nevyjímaje. Stravování za vlastni ve  venkovských 
restauracích a od místních hokynářů. Noclehy se odehrávají ve vzdělávacích nebo sportovních objektech, ve 
vlastním spacáku, skoro vždy s možností použití teplé sprchy – to vše zdarma nebo za symbolický poplatek. 
Co nás čeká na říjnové Stezce? Snad ještě kus babího léta a rybniční krajina jižních Čech. Vzhledem ke státnímu 
svátku stačí si zařídit jen jeden den pracovního/školního volna. Předběžnou přihlášku pošli na 
mail prokes@united.duha.cz nejpozději 10. 9. 2011. Info, dotazy, upřesnění apod. Mirek Prokeš,  603 438 822, 
skype a icq mirek.prokes. Na setkání na cyklostezce se těší Mirek Prokeš 

http://takpraha.cz/
http://33lesni-hry.ctrnactka.net/
http://takpraha.cz/2011/111030tabu53vs.php
http://takpraha.cz/2011/111030tabu53vs.php
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Čt 27. 10. - Praha-Zličín – Rudná – Loděnice (11 km) – Vráž – Beroun (18) – Králův Dvůr – Zdice (28) – Libomyšl (35) 
– Lochovice – Rejkovice – Jince (48) – Hluboš – Trhové Dušníky – Příbram (60) 
Pá 28. 10. (státní svátek) - Příbram – Jerusalem – Konětopy – Slivice (5) – památník Vojna – Milín – Lazsko – 
Tochovice (13) – Horčápsko – Březnice (18) – Hudčice – Bělčice (27) – Hutě – Kocelovice – Lnáře (36) – Hajany – 
Blatná (45)  
So 29. 10. - Blatná – Pole – Kadov (7) – Vrbno – Záboří (12) – Mečichov – Hlupín – Sedlo – Mnichov – Katovice (23) 
– Pracejovice – Strakonice (28) – Podsrp – Modlešovice – Čejetice – Sudoměř (38) – Ražice – Heřmaň – Skály – 
Protivín (50) – Záboří – Sedlec – Temelín (62) – Týn n. Vltavou (69)  
Ne 9. 10. - Týn n. V. – Koloděje n. Luž. (4) – Chrášťany – Dražíč (11) – Nemějice – Svatkovice (16) – Bílinka – 
Bernartice (20) – Veselíčko (23) – za 4 dny celkem 200 km. 
Zpět zvláštním vlakem, příjezd do Prahy cca v 21 hodin. 

 Zde je TAKové fórum http://takpraha.cz/diskuse.php. 
 
Inzerce:    
 Jana Klimszová doporučuje: Dobrý den všem. Pokud uvažujete, hledáte nebo třeba toužíte po tom,  pořídit si 

velkého psa, pak mám pro Vás nabídku. Chovatelská stanice Katčina smečka má stále volné 3 kluky Hovawarta k 
odběru od 9.7.2011. Všichni tři mají, po rodičích, obrovský pracovní potenciál. Jsou vychováni v rodině s dítětem, 
na zahradě RD (tzn. žádný kotec). Jedná se samozřejmě o psy s PP, načipované, tetované, očkované, odčervené, 
vymazlené....  
Hovawart je uznávaný pracovní pes se širokou škálou využití. Pes milé a vyrovnané povahy, s výrazným 
protektivním a bojovým instinktem. Je sebevědomý, dokáže dobře snášet stresové situace, středně 
temperamentní a má velmi dobrý čich. Vyvážené tělesné proporce a oddanost k rodině jej spolu s jeho povahou a 
schopnostmi předurčují jako vynikajícího společníka, hlídače, ochránce, také však ke stopování a záchranářským 
činnostem. Je snadno cvičitelný, má vyníkající paměť, je značně pohyblivý a vytrvalý.  
Pokud Vás to jen trošku zaujalo, bližší informace najdete na katcinasmecka.cz, vrh "D". Z vlastní zkušenosti Vám 
tyto psy mohu jen doporučit, určitě nešlápnete vedle. Nezávazná návštěva je samozřejmostí. Michal Růžička   

 Jestli se někomu podaří být v červenci, konkrétně v pondělí 25.7. v Praze, vřele doporučuji koncert Charlieho 
McCoye s Robertem Křesťanem a Druhou trávou. Charlie McCoy je opravdicky PAN HARMONIKÁŘ. Vstupenky za 
290,- Kč v předprodeji a 350,- Kč na místě za cca 2 hodiny bluegrassového nářezu i klidnějšího folku a světové 
country. Fakt to stojí za to. Monika Misíková 20  

 Mirka Nečová dává tip na dobré papání, pojedete-li přes Čimelice. Hned další vesnice směrem na Prahu - KRSICE, 
Schwarzenberský panský dvůr. (A pokud byste jeli via Morava přes Pardubice, pak je to rozhodně "Mohelničák" - 
restaurace  s non-stop bufáčem, kde jsou k mání ty "echt" syrečky, nikoli ovšem olomoucké, ale loštické.)  

 Ahoj turisti, posílám možnost last minute ubytování na Šumavě volný termín od 1.7. do 29.7. 2011. kapacita 2 
osoby (+ 1 matrace na zemi). Cena pro Last minute je 178,- za osobu. Vybavení kuchyně - varná deska, lednička, 
varná konvice, MW trouba. S přátelským pozdravem Tomáš Svoboda, Jaroškov 42, 384 73 Stachy, mobil: 603 
256 926, skype: t.svoboda73, http://jaroskov.webnode.cz 

 Sháním úporně a zatím marně úzkou starou tzv. "americkou" registračku s roletou -existuje v šíři cca 39,5 cm - na 
šanony. Na výšce až tak nezáleží a přiměřené opotřebování předpokládám. Za rozumnou cenu s nadšením 
odkoupím! Nepřekáží někomu doma, ve sklepě, v kanceláři? Už se v těch papírech topím... TAK moc díky a krásné 
dny Wickie Ryvolová 4. 

 
 
Krásné prožití letních dovolených přeje 
JaVor 
 
 
P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky 
(uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 
 
Kalendář akcí 2011  
červenec 

   11. července - letní schůze na Cindě 
   17. - 24. července - Bystřička, tentokrát v chatové osadě Heřmanice v Podještědí / Veronika Jiravová 20 

srpen 
   12. - 14. srpna - Luďkovy Alpy / Luděk Ledvina 16 

září 

http://takpraha.cz/
http://takpraha.cz/diskuse.php
http://www.katcinasmecka.cz/
http://takpraha.cz/2011/110725charlie-mccoy-vltavska-pozvanka.pdf
http://jaroskov.webnode.cz/
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   9. - 11. září - 33. lesní hry / Vláďa Roith 14 
říjen 

   15. - 16. října - 12. zakončení cyklosezóny / Monika a Karel Moravcovi 16 
   27. - 30. října - 53. velká Stezka se zakončení ve Veselíčku / Žán, Jirka Vlada sr. 11 

listopad 
   11. listopadu - Taneční Martinské posvícení v hotelu Svornost, Dolní Počernice / T1 

prosinec 
   12. prosince - koledování u Apolináře / T1 
   14. prosince - Stříbrná harfa (?) / Saša Havránková 3 

 
   TAKové schůze 11.7. letní, 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 

 
Pracovní kalendář akcí 2012   
4. - 8. května - 54. Stezka, Primátorský rybník u Litomyšle / T12 
8. - 10. června - 13. Tykolka / Moravcovi 16 
Schůze: 2. ledna, 15. února VV (?), 5. března, 2. dubna, 14. května, 4. června, 9. července (?), 3. září, 1. října, 5. 
listopadu, 3. prosince 

http://takpraha.cz/
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Klubovna Mikulova 1574, 149 00 Praha 4 – Jižní Město 
Poradník Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz, +420602136839 
Finanční záležitosti Jana Stádníková, +420286880824, +420604916266, e-mail: stady@atlas.cz, účet č. 
1061106866/5500, Distribuční adresa: takpraha@googlegroups.com  

Motto:   Slunce nás potěší, déšť nás osvěží, vítr nás povzbudí, sníh nás rozradostní. Ve skutečnosti neexistuje špatné 
počasí, jsou jen různé druhy dobrého počasí. (John Ruskin) 
 
Zprávy z rady:    
 Pravidelná schůze bude v pondělí 5. září v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1. 
 Rada vyzývá všechny příznivce TAKu k zamyšlení se nad příspěvky do 4. almanachu, který bude vydán k 50. výročí 

založení TAKu. Redaktoři almanachu prosí o krátké úderné texty na téma "Jak jsem potkal TAK". Redakční tým 
bude shromažďovat informace o všech TAKových akcích, o všech členech TAKu a samozřejmě fotografie. Během 
září nás redaktoři osloví konkrétněji a budou žádat (opakovaně a často) příspěvky.  

 
Stalo se:    
 Letní schůze na Cindě 11.7. měla krásné počasí a hojnou účast, viz foto... 
 Luďkovy na letní Alpy (Nizké Taury -  oblast Ankogel), byly v termínu 12. - 14.8. Trasa: Maltatal, 

Kölnbreinspeicher, Malta hotel (1900 m) - Osnabrückerhütte (2022 m), Grosselendscharte (2674 m) - 
Kleithapscharte  (2528 m) - Hannover Haus (2722 m), Neděle - Luggetörl (2384 m) - Mindenerscharte (2459 m) - 
Tauernbachfall (1347 m), Bahnhof Böckstein (1100).  
Vodopády a úzké tunely v Maltatal.  Pohodlně podél jezera k Osnabrückhütte. Stoupání podél vodopádu. Počasí se 
kazí. Teplo ale mlha a občasné přeháňky hustého deště. Výhledy jen občas. V neděli azuro. Cesta značená na 4 
hodiny. Po 2 a půl hodině v sedle Mindener opět udávány 4 hodiny. Díky časové rezervě odjezd zpožděn jen o půl 
hodiny. Metro stíháme. 

 K pořadatelství 54. velké Stezky, která se bude konat na jaře 2012, se přihlásila Dvanáctka a byla jednomyslně 
odsouhlasena. Zakončení bude 8.5.2012 na hrázi Primátorského rybníka, který nyní funguje jako (pokud nenaprší) 
suchý protipovodňový poldr, a je ca 2,5 km od vlaku v Litomyšli.  

 
Informace:    
 33. lesní hry - 9. - 11.9.2011 pořádá trasa Čtrnáct - webové stránky LH. Lesní hry opět ohroženy!! 

Přátelé, tentokrát se opravdu nejedná o mystifikaci, ale konání 33. Lesních her je skutečně ohroženo! 
A to zákeřným nepřítelem zvaným "malý zájem". Pokud by totiž zůstal zájem na dosavadním počtu přihlášených, 
bylo by velmi problematické je zaplatit a tudíž bychom, ač velmi neradi. museli jejich konání odvolat. Protože už 
samozřejmě máme zamluvenu a objednánu řadu služeb, potřebujeme vědět, jestli se zájem přece jen nezvýší a 
nemuseli objednávky včas zrušit, abychom tak minimalizovali škody.  
Proto žádáme ty , kteří eventuálně ještě váhají, či odkládají přihlášky na poslední chvíli, aby co nejdříve v tomto 
týdnu navštívili:¨http://33lesni-hry.ctrnactka.net/prihlaska.htm a nenechávali to až na schůzi (tam pak můžete 
event. zaplatit). Děkuji. 
K tomu bych měl ještě malou poznámku:  když Čtrnáctka pořádala před 
osmi lety 25. LH, tak se tenkrát ke mně donesla zvěst, že byly obavy, že 
budou velmi náročné. Kdo se jich zúčastnil, jistě ví, že tomu tak nebylo, ani 
letos tomu tak nebude. Konec konců, už jste snad slyšeli, že by se v českém 
vězení někdo udřel?? 
Za pořadatele 33. LH z Trasy 14 Vláďa Roith 

  Koncert pro TAK - Míla Fuxa Band - Krock na Stezce - bude v úterý 20. září v KC Vltavská v sále Elektra od 19 
hodin. Vstupenky zamlouvejte u Lenky Borgesové, budou k dispozici na zářijové schůzi, po dohodě i jinde.  

 27. - 30.10. - 53. Velká Stezka se zakončením ve Veselíčku, pořádatelé Jirka Valda st., 
Žán a Trasa 11. Zápisné činí 230,- Kč TAK, 250,- Kč neTAK, vlak zpět se dvěma 
bufetovými vozy 190,- Kč. Zakončení bude ve Veselíčku 11.11.2011 v 11 hod 11 min 
velitelského času (-11 DNÍ + 11 × 11 MINUT). Další informace a přihlášky budou na 
schůzi. Tabulka tabu noclehů 53. VS (ke 4.9. má tabu noclehy nahlášených 21 tras). 
Přihlášky je možné stáhnout na první stránce TAKového webu nebo v sekci Poradníky. 

 Zde je TAKové fórum http://takpraha.cz/diskuse.php. 
 
Ze společnosti:    
 Stálo by za to dozvědět se, co dělali a kde byli lidičky z tras o prázdninách, že? 

 
Inzerce:    
  Je sice léto, ale můžeme se ochladit myšlenkou na krásné zasněžené pláně v 

http://takpraha.cz/
mailto:tak.praha@email.cz
mailto:stady@atlas.cz
mailto:takpraha@googlegroups.com
http://takpraha.cz/2011/f110711/index.htm
http://33lesni-hry.ctrnactka.net/
http://takpraha.cz/2011/111030tabu53vs.php
http://takpraha.cz/diskuse.php
javascript:win=open('../2011/fruzne/110920fuxa-koncert.jpg', 'menu','width=740,height=654,location=no,resizable=no,status=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes'); win.focus();
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italské oblasti Alta Valtellina. Střediska jako je Bormio, Livigno a Santa Caterina jsou kvalitní a prověřená. Chtěli 
bychom se tam vypravit v termínu 3.2. až 8.2.2012. Detaily zájezdu jsou uvedeny v letáku na stránkách. Jestliže 
uvažuješ o účasti, ozvi se prosím (pokud možno brzy). Přihlášky přijímá Blanka a Miloš Neumanovi 14. 

  Volný byt v Paříži: 16. – 22. září,  22. – 26. září; 30.9. – 3. října; 21.10. – 7. listopadu; 21.11. – 11.12. a 22.12 – 6 
1.2012.  1-2 osoby: 700Kč/noc nebo 3500Kč/týden (7 nocí), 3-4 osoby: 1000Kč/noc nebo 5000Kč/týden (7 nocí). 
Byt je dvoupokojový, 48 m2, s kompletně vybavenou kuchyní a velkým balkonem situovaným na jih. V ložnici je 
dvojpostel 200x160 cm, v obýváku pohovka a měkký koberec. Přikrývky a polštáře pro 2 osoby k dispozici, nikoliv 
však povlečení a prostěradla, ty prosím s sebou. Internet (kabel a WiFi) a neomezené telefonování na pevné linky v 
Evropě a Severní Americe zdarma. Byt je situován 5 minut od stanice RER B  Robinson, odkud je spojení do centra 
(20 min), na letiště CDG (1h, některé vlaky přímé, u jiných 1 přestup bez změny nástupiště), letiště Orly (45 min, 2 
přestupy). Parkování v kryté garáži k dispozici. Bližší informace a klíče předá Zdena Rozsívalová. 

 
Krásný zbytek léta přeje 
JaVor 
 
P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky 
(uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 
 
 
Kalendář akcí 2011:    
Září 
9. - 11. září - 33. lesní hry / Vláďa Roith 14 
říjen 
15. - 16. října - 12. zakončení cyklosezóny / Monika a Karel Moravcovi 16    
27. - 30. října - 53. velká Stezka se zakončení ve Veselíčku / Žán, Jirka Vlada sr. 11 
listopad 
11. listopadu - Taneční Martinské posvícení v hotelu Svornost, Dolní Počernice / T1 
prosinec 
12. prosince - koledování u Apolináře / T1 
14. prosince - Stříbrná harfa (?) / Saša Havránková 3 
TAKové schůze 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 
 
Pracovní kalendář akcí 2012 
3. - 5. února - 34. Spanilá jízda 
4. - 8. května - 54. Stezka, Primátorský rybník u Litomyšle / T12 
8. - 10. června - 13. Tykolka / Moravcovi 16 
24. - 26. srpna - Keblany exĎáblíci / Veronika 20 
Schůze: 2. ledna, 15. února VV (?), 5. března, 2. dubna, 14. května (?), 4. června, 9. července (?), 3. září, 1. íjna, 5. 
listopadu, 3. Prosince 
 

*** SCHŮZE 2011-09-05 
schůzi v Tyršáku vedl Petrof. Po počátečních zmatcích, kdy o nás na vrátnici na počátku nového školního roku nevěděli, 
jsme zakotvili v tradiční P1 ve 2. patře. 
 
*** STALO SE 
** Krátké reference o pěkných a vydařených červnových akcích: 
* CJT - Jirka Valda,jr: déšť nás zahnal na nocleh do hospody 
* TYKOLKA - asi 40lidí si pochvalovalo pěkné počasí 
* LPH - byla větší účast než loni a povedly se 
* VÍTÁNÍ LÉTA - samé pozitivní zprávy 
** CINDA - 11.7. i otevřená hrací TAKová schůze se vydařila 
** KEBLANY - Řezák neměl negativních informací, jen konstatoval, že začíná být víc retro akcí než táborů :) 
** Polosoukromé akce s TAKovou účastí se rovněž vydařily: 
* Ferraty (T6,14,...) -  (referoval Miloą Neuman) 
* Bretaň, Burgunsko - Irena Koutská (referoval Řezák) 
* Alpy - (Luděk Ledvina poslal pěkné povídání) 
*** AKCE 

http://takpraha.cz/
mailto:tak.praha@email.cz
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** LESNÍ HRY - 9.-11.9.2011 - Dohlašujte se (zatím přihlášeno 28 osob, vyrovnaný rozpočet začíná někde u 34) Vláďa 
Roith: Nebojte se, chystáme normální lesní hry! 
** Míla Fuxa a Krock - 20.9. - Lenka Borgesová má lístky ještě asi pro 12 stolů (x 4ľidle) 
** ZAKONČENÍ CYKLOSEZONY - nebyly spec. podrobnosti 
** 53. STEZKA - 26.-30.10.2011 - Přihláška a nejdůležitější věci jsou na TAKových stránkách. Uzávěrka bude na říjnové 
schůzi, dohlášky a storna nejpozději na VRadě 17.10. Zakončení bude ve Veselíčku 30.10. přesně podle velitelského času 
(dá se očekávat, že někdy po 13hSEČ). Stezkový vlak odj. v 17.30 (grafikon zatím nezveřejněn). 
** Martinská tancovačka - pá11.11. 2011 T1 zve o5 do hotelu Svornost v Počernicích. Vstupné 200/80Kč (vč. husy/bez 
husy) 
** SPANILKA - 3.-5.2.2012 - bude v Krkonoších a snad i na Luční b.(PaS) 
** Livigno s Miloąem Neumanem - út7.2.-ne12.2.2012 - Miloš oznámil posun termínu 
** NORA - 24.-26.2.2012 - i nadále zůstávají noclehy zdarma (VlastiMilec/t13) 
***RŮZNÉ 
* Petrof informoval o lepšící se duševní kondici Honzy Maňáka (začíná číst a pracovat s kompem, samostatně 
telefonuje) 
* Helena nabízí k pronájmu garsonku na Barrandově (M 732 259 883) 
 
...a to bylo skoro vše 
 
ivši 
 
 

http://takpraha.cz/
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Poradník Jana Vorlová, e-mail: tak.praha@email.cz, +420602136839 
Finanční záležitosti Jana Stádníková, +420286880824, +420604916266, e-mail: stady@atlas.cz, účet č. 
1061106866/5500, Distribuční adresa: takpraha@googlegroups.com  

Motto:   Je oznámena potopa světa do dvou dnů. Svět panikaří, lidé se ze zoufalství vracejí ke starým vírám, přeplňují 
chrámy a prosí Boha o záchranu. Stařičký rabín vstoupí do synagogy plné lidí, které nikdy předtím neviděl, jak s hlavami 
pokrytými modlitebními šálami kývají sebou sem a tam a mumlají jednu modlitbu přes druhou. 
"Zbláznili jste se, mrhat čas modlením?" vykřikne na ně. "Zbývá vám osmačtyřicet hodin naučit se, jak žít pod vodou." 
 
Zprávy z rady:    
 Pravidelná schůze bude v pondělí 3. října v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1. 
 Rada zve šéfy tras na tradiční podzimní Velkou radu, která bude v pondělí 17. října v restauraci Haštalský dědek od 

18:30 hodin. 
 Rada vyzývá všechny příznivce TAKu k zamyšlení se nad příspěvky do 4. almanachu, který bude vydán k 50. výročí 

založení TAKu. Redaktoři almanachu prosí o krátké úderné texty na téma "Jak jsem potkal TAK". Redakční tým bude 
shromažďovat informace o všech TAKových akcích, o všech členech TAKu a samozřejmě fotografie. Během října nás 
redaktoři osloví konkrétněji a budou žádat (opakovaně a často) příspěvky.  

 
Stalo se:    
 33. lesní hry - 9. - 11.9.2011 pořádala Čtrnáctka (ředitel vazební věznice Smrčiny pkl. Mgr. Petr Beránek - Vláďa 

Roith 
zástupce ředitele - Zdeněk Větrovec, dozorci - Jana Vorlová, Michal Martina, Helena Tichá, Mirek Tichý, vazební 
lékař - Helena Tichá, kulturní referent - Jana Vorlová, starší vězni (kápa) - Stáňa Dufková, Radka Chloupková, 
MUDr. Helena Kestřánková, Jakub Blaťák, kuchařka - Nataša Roithová, pomocná kuchařka a myčka Zanussi - Stáňa 
Dufková). Webové stránky LH, kde jsou informace a video od Luďka Ledviny a fotoalbum... 
Milí pořadatelé, dík za péči o zadržené podezřelé, kterým jste připravili nehynoucí zážitky. Po poněkud strastiplné 
štvanici jsme si užili zajímavých her, krásného prostředí, dobrého jídla a všestranné péče našich dozorců i kápů. 
Ještě jednou dík. Jarmila Ledvinová 16  

 Koncert pro TAK - Míla Fuxa Band & Krock na Stezce v úterý 20. září v KC 
Vltavská v sále Elektra byl zcela vyprodán a příjemně prožit. Děkujeme 
kulturní referentce Lence Borgesové.  
 

Informace:    
 Kočárková rallye sobota 1.10.2011 Vyšehrad - Přátelé, kamarádi, letošní babí léto nám umožňuje opět exhumovat 

kdysi tradiční akci. Vězte tedy, že se uskuteční 3. ročník obnovené Kočárkové rallye. Vítáni jsou všichni rodiče, 
prarodiče, jejich děti a vnoučata, ale i různí TAKoví i makoví strýčkové a tety.  
Sraz v 13:00 hodin u ústí dětského hřiště na pražském Vyšehradě (jihozápadně od rotundy Sv. Martina). 
Souřadnice GPS: 50°3'47.785"N, 14°25'14.802"E. Disciplíny budou startovat od 14:00 hodin.  
Tatínkové s dětmi se utkají v tradičních disciplínách: o nejhezčí úsměv, vycházka, o nejsilnější kopulační pohyb a 
samozřejmě rychlostní zkouška. Zdůrazňuji, že se utkají tatínkové s dětmi, maminky mezitím sedí na dekách, 
degustují, moudře hovoří, příp. fandí. S sebou tedy kromě obsazených kočárků také deky, jídlo, pití, hry, prostě 
vše, co se hodí na piknik. A mocnou víru v přízeň počasí. 
Chcete-li se tedy aktivně zúčastnit, potřebujete kočárek, dítě v kočárku, tatínka či 
někoho jiného, komu je matka ochotná svěřit své robě. Chcete-li se zúčastnit pasivně, 
jste také vítáni, tedy přístup mají i bezdětní diváci, časomíry, porotci, zásobovači, 
prostě všichni, kdo budou mít chuť dorazit na piknik. Máte-li ve svém okolí kamarády 
či známé, které by Kočárová rallye lákala, neváhejte je přizvat! 
Těšíme se na hojnou účast! Když mi dáte vědět (Kačka Režná), že dorazíte nebo 
nedorazíte, budu ráda. 
Všichni Režní T20, s laskavým svolením Šimona licencovaní pořadatelé (foto z 1. 
obnoveného ročníku). 

 27. - 30.10. - 53. Velká Stezka se zakončením ve Veselíčku, pořadatelé Jirka Valda st., 
Žán a Trasa 11.  
Přihlášky – hromadné (individuální jen v krajním případě)  je možno posílat emailem 
na adresy (raději na obě): Ing. Bohumil Ježek - jezek@ot.cz, telefon 602 201 512, Ing. 
Jana  Klimzová - jana@klimsza.com nebo osobně na schůzi 3. října 2011 
Základní vložné je možno posílat na číslo účtu TAKU  1061106866  / 5500. Do variabilního symbolu je třeba napsat  
53 + číslo trasy (např. 5301 - Jednička či 5311  - Jedenáctka). V případě zaslání peněz na účet TAKu podejte Žánovi 
emailem zprávu, že jste tak učinili. Konec  řádných přihlášek je na říjnové schůzi TAKu 3.10.2011. Případné 

http://takpraha.cz/
mailto:tak.praha@email.cz
mailto:stady@atlas.cz
mailto:takpraha@googlegroups.com
http://33lesni-hry.ctrnactka.net/
http://takpraha.cz/2011/f110911/index.htm
http://takpraha.cz/2009/f090516/index.htm
http://takpraha.cz/2009/f090516/index.htm


 

P O R A D N Í K  - říjen 2011 
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 

2 

mimořádné situace budou vyřešeny na Velké radě TAKu 17.10.2011. Do Velké rady budou přijímány storna a 
vraceny poplatky, pak už se peníze vracet nebudou.  
Zápisné činí 230,- Kč TAK, 250,- Kč neTAK, vlak zpět 190,- Kč. 
Zakončení bude ve Veselíčku 11.11.2011 v 11 hod 11 minut velitelského času (-11 DNÍ + 11 × 11 MINUT).  Tedy 
30.10.2011 v 13:01 hodin. 
Program zakončení bude přísně tradiční - myš, král, trasová soutěž na téma"Takový jsme byli při založení trasy". 
Téma zakončení - "Návrat ke starým dobrým časům Stezky". 
Stezkový vlak zpět - odjezd je zatím určený na 17:30 hod. Nádraží je cca 2 km od zakončení. Příjezd do Prahy cca 
21:00 h. Doba jízdy odhadem 3 až 3,5 hodiny, grafikon zatím nevydán. Lokomotivy T435 + T458, vůz Daak (na kola - 
dvounápravový menší než vloni, velký služebák byl vloni nevyužit), velký jídelní vůz s výčepem (stejný jako vloni, 
jen v novém nátěru), 8 vozů Balm (vozy jako vloni, 1 vůz 68 míst k sezení), 1 vůz Balm - bistro (48 míst k sezení + 
výčep). Vozy budou topit.  
Informace a přihlášky... Přihlášky je možné stáhnout na první stránce TAKového webu nebo v sekci Poradníky. 

 V pátek 11. listopadu srdečně zve Jednička na tradiční tancovačku, tentokrát na Taneční Martinské posvícení do 
hotelu Svornost, Dolní Počernice. Vstupenky jsou za 200 Kč s husou a za 80 Kč bez husy. Poukázka budou k mání na 
schůzi u Pavla Stulíka. 

 V úterý 10. ledna 2012 bude v Gongu pro TAK hrát skupina Ginevra. Vstupenky 
budou brzy u Lenky Borgesové. 

 Zde je TAKové fórum http://takpraha.cz/diskuse.php. 
 
Ze společnosti:    
 22. září v 9:39 připlaval Veronice, Jiříkovi a Václavovi z Dvacítky syn Jeník. 
 Telefon Honzy Maňáka 734 331 401. 
 V TAKové distribuční poště je registrováno 255 emailových adres. 

 
Inzerce:    
 Zvu vás srdečně na koncert našeho komorního sboru Fenix, který se koná v 

sobotu 8. října v 16:00 v kostele na Karlově. Nebude to koncert ledajaký, nýbrž 
poměrně významný - obnovená premiéra pozapomenutého opusu F. X. Brixiho 
Corona stellarum duodecim Beatae Mariae Virginis (Koruna dvanácti hvězd Blahoslavené Panny Marie). Tato 
dvanáctidílná skladba byla napsána k poctě Panny Marie, a pokud se nám podařilo zjistit, nebyla od doby Brixiho 
provedena v celku, tedy všech 12 skladeb najednou. Náš sbor pod vedením sbormistra Dr. Romana Michálka si na 
to troufá, tak jestli přijdete, uvidíte a uslyšíte. 
Dokonalý to nebude, jsme amatéři a sbormistr z nás šílí. Ale budeme to určitě zpívat s láskou a všichni se na to 
těšíme. Eva Švestková 8  

 Ve čtvrtek 13.10. Míla Fuxa Band od 20 hodin v Balbínce 
 Přátelé, kamarádi a lide TAKový, kapela Druhá Sláma si vás dovoluje pozvat na hudební 

posezení  v úterý 18.10. od 18,00 hodin do Salmovské literární kavárny v Salmovské ulici (tram 
zast. Štěpánská, metro B - Karlovo nám., metro C - I. P. Pavlova). Salmovská literární kavárna je 
velmi příjemné místo, leč 1/ má omezenou kapacitu, proto vás prosím, abyste svůj případný 
zájem dali vědět e-mailem na adresu hadockal@login.cz; 2/ její použití není zadarmo, a tak vás 
v průběhu večera požádáme o příspěvek na uhrazení nájmu ve výši 70 Kč, což vás – doufám – 
od návštěvy neodradí. Srdečně vás zve Aleš Dočkal (T5)  
Pro ty, kdo kapelu Druhá Sláma neznají - i když se všichni členové kapely hlásí k 5. Trase TAKu a 
"Tomíček" Charvát je dokonce jejím demokraticky zvoleným Osvíceným Diktátorem, kapela Druhá Sláma žije svým 
vlastním muzikantským životem. Je to již velmi letité těleso, neboť jeho základní pilíře, kapelník Petr Sláma (sólová 
kytara, zpěv), jeho žena Jitka (zpěv, perkuse) a Ondřej Masopust (basa) spolu hráli již jako náctiletí v dobách 
portovního dávnověku ve skupině Funebráci. "Tomíček" Charvát (doprovodná kytara, zpěv) v té době hrával se 
skupinou Sumci a Jirka" Bunda" Nohel (housle) se skupinou Assonance.  Všichni se pak sešli začátkem 80. let v 5. 
Trase TAKu, a založili skupinu Fregata. Služebně nejmladším členem kapely je Aleš Dočkal (banjo, zobcové flétny, 
harmoniky), který je v kapele "teprve" od roku 1997. Zhruba do stejné doby se datuje vznik nového názvu Druhá 
Sláma i počínající výlety kapely z již poněkud těsného folkového dvorečka do jiných hudebních žánrů. Navzdory 
prakticky typickému bluegrassovému nástrojovému obsazení je tak možné kromě oblíbeného „stezkařského“ 
repertoáru uslyšet i povědomé melodie známé z provedení např. Dire Straits, Marka Knopflera, Eagles či dokonce 
Rolling Stones. A rozhodně nezanedbatelný je i nepřeberný vlastní repertoár z dílny Petra Slámy (hudba) a Honzy 
Dvořáka (texty). (V Poradníku na webu je ukázkové video.) 

 Podzimní výměna oblečení, Cikorka, pondělí, 31.10. od 19 hodin. Provětrejte skříně a přineste své zajímavé a 
kvalitní byť trochu okoukané šatečky a doplňky k výměně. Nezapomeňte - šatstva ne více než 10 ks na osobu, hodí 

http://takpraha.cz/
http://takpraha.cz/2011/111030vs53informace.php
http://takpraha.cz/diskuse.php
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se ramínka a láhev oblíbeného nápoje. Vítány jsou též juniorky! Občerstvení a káva s čajem na místě pro všechny. 
Maximální kapacita - dva tucty dam, tož se hlaste, Irena Koutská. 

 Monika Misíková hlásí příznivcům jazzu a vesele uvolněné atmosféry, že ve středu 2.11. od 19:00 v KC Vltavská za 
150 Kč bude opět Jazzový triatlon = Tradiční festival jazzových kapel - Original Indigo, Steamboat Stompers, 
Classic Jazz Collegium. 

 Listopadová Salmovská - čtvrtek, 3.11. 2011 od 17.30 hod. Útulná a přívětivá kavárna v Salmovské č. 16 nad 
kostelem sv. Ignáce přivítá  opět známou sestavu zkušených a oblíbených muzikantů. Jako host  vystoupí tentokrát 
folkový zpěvák Radim Flender. Hlaste se Ireně Koutské. 

 Lyžování v italské oblasti Alta Valtellina. Střediska jako je Bormio, Livigno a Santa Caterina jsou kvalitní a 
prověřená. Vypravíme se v termínu 7.2. až 12.2.2012. Detaily zájezdu jsou uvedeny v letáku na stránkách. Přihlášky 
přijímá Blanka a Miloš Neumanovi 14. 

 Volný byt v Paříži: 21.10. – 7. listopadu; 21.11. – 11.12. a 22.12 – 6 1.2012.  
1-2 osoby: 700Kč/noc nebo 3500Kč/týden (7 nocí), 3-4 osoby: 1000Kč/noc nebo 5000Kč/týden (7 nocí). Byt je 
dvoupokojový, 48 m2, s kompletně vybavenou kuchyní a velkým balkonem situovaným na jih. V ložnici je 
dvojpostel 200x160 cm, v obýváku pohovka a měkký koberec. Přikrývky a polštáře pro 2 osoby k dispozici, nikoliv 
však povlečení a prostěradla, ty prosím s sebou. Internet (kabel a WiFi) a neomezené telefonování na pevné linky v 
Evropě a Severní Americe zdarma. Byt je situován 5 minut od stanice RER B  Robinson, odkud je spojení do centra 
(20 min), na letiště CDG (1h, některé vlaky přímé, u jiných 1 přestup bez změny nástupiště), letiště Orly (45 min, 2 
přestupy). Parkování v kryté garáži k dispozici. Bližší informace a klíče předá Zdena Rozsívalová. 

 
 
Krásné podzimní dny přeje 
JaVor 
 
P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky 
(uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 
 
 
Kalendář akcí 2011:    
říjen 
   15. - 16. října - 12. zakončení cyklosezóny / Monika a Karel Moravcovi 16 
   27. - 30. října - 53. velká Stezka se zakončení ve Veselíčku / Žán, Jirka Vlada sr. 11 
listopad 
   11. listopadu - Taneční Martinské posvícení v hotelu Svornost, Dolní Počernice / T1 
prosinec 
   12. prosince - koledování u Apolináře / T1 
   14. prosince - Stříbrná harfa (?) / Saša Havránková 3 
TAKové schůze 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 
 
Pracovní kalendář akcí 2012: 
3. - 5. února - 34. Spanilá jízda 
24. - 26. února - Nora / Vlasta Milec T13 
4. - 8. května - 54. Stezka, Primátorský rybník u Litomyšle / T12 
8. - 10. června - 13. Tykolka / Moravcovi 16 
24. - 26. srpna - Keblany exĎáblíci / Veronika 20 
Schůze: 2. ledna, 15. února VV (?), 5. března, 2. dubna, 14. května (?), 4. června, 9. července (?), 3. září, 1. října, 5. 
listopadu, 3. prosince 
 

 
TAKová schůze 03-10-2011 (dtto bez diakritiky je dole) 
Schůzi zahájil Petrof, který přivítal Honzu Maňáka a "konečně" předal Boříku Prokešovi odměnu z Výročky. 
***STALO SE 
** 33. Lesní hry - 9.-11.9.2011 - kokořínsko 
Ředitel vazební věznice plk. Mgr. Beránek se pochlubil, že všech 27 výtečníků, kteří se na hry přihlásili, zadrželi a 
uvěznili. Předvedl vyrobené nástroje a konstatoval, že všichni utekli. Ohlasy vesměs kladné, snad jen občas si někdo 
posteskl, jak se při Kanadské štvanici pořadatelé snažili, aby se dalo opravdu zabloudit... Protože zadržených bylo jen 
zmíněných 27, byly hry prodělečné ca 1200Kč. 

http://takpraha.cz/
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Na schůzi byl napraven fakt, že nebyla předána štafeta dalšímu pořadateli. 
K pořádání 34.LH se přihlásila Šárka Fuchsová/t13. Hry by se měly vyznačovat spíše hravostí a mají pracovní název 
"Dobrodružství kriminalistiky". 
* 
** 3. Kočárková rallye - 1.10.2011 
Obnovenou kočárkovou rallye pořadatelsky zaštiťovala Káča Režná-Hlavatá/t20. Parádní "letní" počasí na Vyšehradě 
přivítalo soutěžící i přihlížející. Soutěžilo se v klasických disciplínách: úsměv na kontrolního dědka (Jirka Karbaš nejst.), 
vycházka (20min. bez možnosti kontroly času), RZ (rychlostní zkouška na ca 60m s otočkou) a o nejsilnější kopulační 
pohyb. Bohužel všechny soutěžní disciplíny dokončilo jen 6 kočárků, zbylí soutěžící se "ztratili" na vycházce. Naopak RZ 
si mimo soutěž užili i někteří borci, kteří své vozidlo mezitím poskytli svým mladším sourozencům. 
Příští ročník by měl být za 9 měsíců a má ho pořádat Šimon/t26 
Fotky Veroniky/t20 viz 
https://picasaweb.google.com/118022449095272165366/KocarkovaRallye?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPCdtLqH8pyi
Jg&feat=directlink 
Video http://www.youtube.com/user/4trasa#p/u/3/x6szhNcqLgM 
* 
** Sjetí LABE/ t10 
Bořík P. informoval o trasovém sjetí Labe na kolech směrem od Špindlu po proudu. 
* 
*** AKCE 
** 54. STEZKA - (26.)27.-30.10.2011 
Platilo se, dodatečné přihlážky a storna (bez sankcí) je možné podat ještě na VR 17.10.  
Grafikon vlaku není dosud znám. 
Bylo diskutováno o průhlednosti financování, což lze zhruba shrnout do následovného: 
- Příjmy a zvláště výdaje procházejí TAKovým účetnictví, kde jsou ke kontrole 
- Nikdo se nevyjádřil v tom smyslu, že vlak z5 je blbost, ačkoli je TAK drahý, že rozpočítané jízdné na jednoho Stezkaře 
vychází na násobně více, než činí obvyklé "ekonomické" jízdné, kterým se ohánějí mluvkové a mluvky železničních 
společností operujících na našem území. Jinými slovy valná část vložného ještě dotuje i TAK vysoké vybírané jízdné... 
- Pokud něco zbyde, je část peněz trasám rozúčtována a předána. (Jak s tím vedení trasy naloží, TAK nekontroluje). 
Zbytek případných přebytků TAK používá k vyrovnání schodků ztrátových akcí, na dobročinné účely atd. 
* 
** Martinská tancovačka - 11.11 
PaS/T1 měl rezervačenky do hotýlku Svornost v Dolních Počernicích 
Zájemci, hlašte se mu! 
* 
** TAKový BÁL - duben 2012 
na listopadové schůzi bude vybírán ráz a pořadatel 
* 
 
... a to bylo skoro vše 
ivši  
 

http://takpraha.cz/
https://picasaweb.google.com/118022449095272165366/KocarkovaRallye?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPCdtLqH8pyiJg&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/118022449095272165366/KocarkovaRallye?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPCdtLqH8pyiJg&feat=directlink
http://www.youtube.com/user/4trasa#p/u/3/x6szhNcqLgM
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Motto:    Reformátoři jsou nemocní, které mrzí, že se všichni cítí dobře, jsou hlídači ragú, které sami nejedí. (Voltaire) 
 
Zprávy z rady:    
 Pravidelná schůze bude v pondělí 7. listopadu v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1. 
  Velká rada byla v pondělí 17. října v restauraci Haštalský dědek. Kromě omluvené Vosmičky přišli zástupci všech 

tras a řešily se hlavně přihlášky na Stezku. 
 Po schůzi TAKu bude koordinační schůzka redaktorů almanachu k 50. Výročí založení TAKu. Rada prosí případné 

zájemce o tuto činnost, aby kontaktovali některého radního. 
 
Stalo se:    
 října proběhl na Vyšehradě 3. ročník obnovené Kočárkové rallye. Počasí bylo senzační a účast hojná, viz video 

Ivana Šimůnka. 3. ročník obnovené Kočárkové rallye se uskutečnil 1.10.2011 v 
odpoledních hodinách na Vyšehradě. Soutěžili především tatínkové, matky zcela 
výjimečně a zaskočil i jeden dědeček. Soutěžilo se v dnes již klasických disciplínách, kdy 
úsměv testoval dědek Jirka K., vycházka na 20min. se uskutečnila za letního počasí. Při 
RZ nedošlo k žádné havárii a v soutěži o nejsilnější kopulační pohyb vyhrál čerstvý 
tatínek Václav. Akce se velmi podařila, děkujeme pořadatelům Režným, těšíme se za 
cca 9 měsíců na další ročník. Fotoalbum...  

 15. - 16. října - 12. zakončení cyklosezóny v Kozích Horách, bylo slunečno, ale chladno 
- fotky... Myslím, že letošní cyklozakončení, které bylo asi 17., se opět povedlo. Když 
jsme vydrželi cestou tam tu zimu okolo Vltavy a Berounky, tak nás už nemohlo nic 
zaskočit. Skol, KaMo + MoMo. 

 27. - 30.10. byla 53. Velká Stezka se zakončením ve Veselíčku, pořadatele Jirka Valda 
st., Žán a Trasa 11. Slunečné podzimní odpoledne umocnilo bezvadné zakončení 
Stezky ve Veselíčku. Jedenáctka tančila a skotačila opravdu jako za starých dobrých 
časů 
Odkazy na fotoalba: TAKové album ze zakončení - Iva Kamarádová 1 - Pavel Stulík 1 (a 
videa) - Kateřina Stárková 13 - Karel Provázek 14 - Frank Piťha 15  

 
Informace:    
 V pátek 11. listopadu srdečně zve Jednička na tradiční tancovačku, tentokrát na Taneční Martinské posvícení do 

hotelu Svornost, Dolní Počernice. K tanci a poslechu bude hrát živá kapela doplňovaná vybranou reprodukovanou 
taneční hudbou (Jirka Klíma). Zájemci o vstupenky se mohou přihlásit, ještě jsou volná místa. Těšíme se na 
společnou zábavu. Vstupenky jsou za 200 Kč s husou a za 80 Kč bez husy. Poukázka jsou k mání u Pavla Stulíka. 

 V úterý 10. ledna 2012 bude v Gongu pro TAK hrát skupina Ginevra. Pozvánky za 150 objednávejte u svých šéfů 
nebo u Lenky Borgesové. (Po prvním prodejním dni je prodáno či zamluveno 61 pozvánek z 
251 kousků.) Doporučuje trasa 13, 14 a 23. 1. upoutávka... a 2. upoutávka... 

 Zde je TAKové fórum http://takpraha.cz/diskuse.php.  
 Spanilá jízda 2012 se koná v Krkonoších ve dnech 3. až 5. února. Přihlášky přijímají hejtmani 

nebo jejich zástupci na prosincové schůzi TAK (5. 12 spolu se zálohou 1 000 Kč. Přihlášením se tomu kterému 
hejtmanovi (A, B, C, D) dáváte najevo, kterému houfci byste dali přednost. Budeme se snažit Vaše požadavky 
respektovat. 
Vaši hetmani  

 Tabulka tabu noclehů 54. Velké Stezky, kterou Dvanáctka zakončí v úterý 8.5.2012 na Primátorské hrázi u 
Litomyšle, je s velkou parádou otevřena. 

 
Ze společnosti:    
 Od 1.10. je Kateřina Stárková 13 podruhé babičkou 

 
Inzerce:    
 Michal Řehák zve na tancovačku do KD Kyje (Šimanovská 47), kde zahraje v sobotu 5.11.2011 od 18 hodin všem 

TAKovým známá skupina Kdomáčas. Vstupenky jsou v předprodeji za sto, na místě za sto padesát korun. 
 V pátek 11.11. přijďte na Martinskou husu, Martinské pivo a Martinské víno, a třeba i něco jiného 

nemartinského. Tentokrát přijímáme objednávky jak na porci, t. j. 1/4 husy včetně příloh bez omezení za 350 
Kč/os, nebo na celou husu za 1400 Kč včetně příloh bez omezení, a je na vás, kolik se vás sejde u stolu (kvůli počtu 

http://takpraha.cz/
mailto:tak.praha@email.cz
mailto:stady@atlas.cz
mailto:takpraha@googlegroups.com
http://takpraha.cz/2011/f111001/index.htm
http://takpraha.cz/2011/f111016/index.htm
http://takpraha.cz/2011/f111030/index.htm
https://picasaweb.google.com/106260348422323130859/X1110TAK53StezkaVeselicko?feat=content_notification
https://picasaweb.google.com/110030714640917594693/11103053Stezka_Veselicko?authuser=0&authkey=Gv1sRgCP-_7bGn5-D4wQE&feat=directlink
http://pastulik2.rajce.idnes.cz/111030_53.Stezka_videa
http://pastulik2.rajce.idnes.cz/111030_53.Stezka_videa
https://picasaweb.google.com/102887619283720326444/StezkaVeselicko2011?authkey=Gv1sRgCPjCioTJ_JfpYg&feat=email
https://picasaweb.google.com/karel.provazek/20111030VelkaStezkaBechyne?authkey=Gv1sRgCMjXy_W4pPfwpwE
http://frank15.rajce.net/Stezka2011
http://www.ginevra.cz/
http://youtu.be/d0cuUqVlmrQ
http://youtu.be/fetYxr0fMrs
http://takpraha.cz/diskuse.php
http://takpraha.cz/2012/120508tabu54vs.php
http://www.kdomacas.cz/
javascript:win=open('../2012/fruzne/120110ginevra.jpg', 'menu','width=840,height=554,location=no,resizable=no,status=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes'); win.focus();
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židlí u stolu a prostření prosím oznámit, kolik Vás bude). Letošní husy mají váhu 3,4 kg v syrovém stavu, takže 
jedna husa je ideální pro 4 osoby (cca 400 g čistého upečeného masa bez kostí na jednu porci). Vaše případné 
rezervace prosím e-mailem na pivoklub@iol.cz nebo telefonicky na 222315777 Zve Aleš Dočkal 5.  

 Míla Fuxa band - Jedenáctkový koncert 11.11.2011 ve 20:11 hodin v Balbínce. 
 ToPe doporučuje - možná by mohla stezkaře zajímat ochutnávka čokolády nebo nějaké jiné akce mého střediska, 

mějte se pěkně Mgr. Martin Skála - Program akcí Psychopompos... - Mikulášská degustace čokolády... 
 Jako každý rok, i letos Vás zveme ve čtvrtek 24.11. kdykoli od 19,00 hodin na večeři ve stylu rodinné oslavy 

amerického svátku Dne díkůvzdání. Pečená krůta se vším, co k tomu patří, a na závěr nezbytný Pumpkin Pie, čili 
dýňový koláč. Cena jedné večeře je 350 Kč. K tomu budeme opět nabízet nejslavnější dva americké cocktaily 
Manhattan a Martini Dry a americké pivo. Vaše případné rezervace prosím e-mailem na pivoklub@iol.cz nebo 
telefonicky na 222315777. Aleš Dočkal 5. 

 Pátek 25. listopadu KROCK - vánoční koncert - Malostranská Beseda 
 V sobotu 10. prosince od 18:00 v Divadle U Hasičů se koná představení folklorních souborů Gaudeamus a 

Rosénka, ve kterém si dovoluji účinkovat (hrát na klarinet). Pozvánku zasílá Aleš Neuman... 
 Ahoj kamarádi lyžníci. Protože i letos stejně jako loni došlo ke střetu termínů na mé tradiční lednové hory v 

Novém Městě v Jáchymově rozhodl jsem se výjimečně zkusit hory v Jáchymově o týden posunout. Po domluvě s 
majitelem chaty máme nyní nový termín 20. - 22.1. 2012. Je to posunuto o týden později, než bylo zvykem. Cena i 
vše ostatní spojené s pobytem zůstává jako obvykle zachováno. Pivo zajistím, sníh doufám bude v hojném 
množství. Do chaty se vejde cca 30 - 36 lidí. Tímto Vás prosím o závazné přihlášení, co možná nejdříve. S těmi, kteří 
se již přihlásili na původní termín jsem již ve valné většině mluvil a jsem domluven. Vaše přihlášky mne adresujte 
buďto mailem nebo sms na  602 314 145. Jirka Rada 

 Lyžování pod Dachschtainem 25.-29.1.2012. Nejen pro účastníky úspěšných lyžařských zájezdů do Ramsau. Pro 
všechny, sjezdaře i běžkaře, kteří se smutkem vzpomínají na penzion u bizonů, (má se nyní bourat) mám dobrou 
zprávu. Parta kladenských atletů, která tam s Libajkou léta jezdila jako my, má na termín 25.-29.1.2012 najatý celý 
penzion s polopenzí za 35 € na den. Nabízí dvanáct volných míst a večerní zpívání. Podrobnosti o penzionu 
na www.bartlbauer.com a o spojení na organizátory na pepik.beran@seznam.cz. Pepik Beran 777 999 683  

 Lyžování sobota 17.3. - 24.3.2012 – Schladming - cena loňská  = 6200,- Kč; zahrnuje dopravu, celodenní stravu, 
ubytování.  Doprava z Prahy busem bez nočního cestování. Bus tam bude s námi a bude nás rozvážet na různé 
sjezdovky v areálu. Jinak skibus přímo u chaloupky. Doprava skibusem v ceně permice, ubytování 2 až 4 lůžkové 
pokoje. Sociální zázemí na chodbě. Pojede s námi kuchař, který bude vařit z čerstvých surovin, které tam dodají 
Rakušané. Skipas loni na 6 dní se skupinovou slevou cca 160 €. V ceně permice možno 1× lanovka a lyžování na 
ledovci Dachstein..  Bližší informace a přihláška (10. Listopadu) u Leoše Hořínka 602493755. 

 
 
Krásné podzimní dny přeje 
JaVor 
 
P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky 
(uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 
 
 
Kalendář akcí 2011 
listopad 

   11. listopadu - Taneční Martinské posvícení v hotelu Svornost, Dolní Počernice / T1 
prosinec 

   12. prosince - koledování u Apolináře / T1 
   14. prosince - Stříbrná harfa (?) / Saša Havránková 3 

 
   TAKové schůze 7.11., 5.12. 

 

Schůze 2011-11-07 
Vedl ji Petrof 
### STALO SE 
** ZAKONČENÍ CYKLOSEZONY  
Lenka si to pochvalovala a tvrdila, že si jí v nastalé zimě nikdo z nocležníků ve stanech nestěžoval. 
* 
** 53. STEZKA - (24.)-30.10. 

http://takpraha.cz/
http://takpraha.cz/2011/111107poradnik-psychopompos.pdf
http://takpraha.cz/2011/111107poradnik-cokolada.pdf
http://takpraha.cz/2011/111210poradnik-folklor.pdf
http://www.bartlbauer.com/
mailto:tak.praha@email.cz
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Jean/t11 poděkoval za zdařilý průběh. Nicméně si postěžoval na to, že ještě 24.10. neměly všechny trasy zaplaceno, 
tedy peníze nebyly na TAKovém účtu. Jako perličku uvedl, že ještě na Zakončení se našli jedinci, kteří se chtěli odhlásit :) 
- tedy alespoň chtěli z5 peníze za nevyužitý  vlak... 
Celá Stezka byla v plusu o ca 32kKč. 
Líbily se hodiny na věži kostela, ale organizátoři museli řešit i problémy s vodou a s elektřinou. 
Byly zmíněny drobné problémy s ozvučením (TAKový megafon zůstal patrně v klubovně). 
Dovolil bych si zde ještě dvě osobní poznámky.  
1. Peníze organizátoři potřebují a včas. (Z naší, 4.trasy, bylo přes 11% všech účastníků, kteří platili/skládali na účet 
nejrůznější varianty vložného - nakonec 25 různých částek - a peníze jsme byli schopni dát organizátorům na říjnové 
schůzi. Proč by to nešlo všude?)  
2. Na Zakončení by trasy měly chodit a pokud možno včas. Bylo by snadné moralizovat o TAKové sounáležitosti či o úctě 
k úsilí organizátorů, ale zkusím to trochu jinak: Snad jsou i na trasách důležitější věci - pro inspiraci třeba 
http://www.4trasa.cz/article.php/perry-procrastination-czech-201110 
* 
### CHYSTÁ SE 
** MARTINSKÁ TANCOVAČKA (T1) - 11.11.11 
Zatím zaplaceno přes 80 hus, účastníků bude stovka. Další viz Poradník 
* 
** KOLEDY u APOLINÁŘE - 12.12. od 18h 
O5 tradiční jedničková akce, zvonečky, svíčky... 
* 
** STŘÍBRNÁ HARFA - 14.12. 
Přihlašte se Saše Havránkové do 30.11. 
* 
** GINEVRA - 10.1.2012 
Lenka už prodala polovinu lístků 
* 
** Běžky na RAMSAU - 25.-29.1. 
Pepa Beran hledá pro doplnění kladenské party 12-14 lidí z tras. 
* 
** SPANILKA  
Hejtmani mají vymyšleny trasy (všichni by se měli potkat na Luční b.) 
* 
** VÝROČKA - pondělí 6.2. 
Bude nejspíše v Praze 
* 
** SCHNILKA  
Peníze vybírala Lenka Borgesová 
* 
* BÁL - 6.4.2012 
Odsouhlasen ráz "Tancujeme na Titaniku, aneb TAK se nepotopí" 
Jirka Klíma a PaS 
(Petrof slíbil, že se za TAK omluví za pozdní vrácení klíčů ředitelce ČOA, kde byl nácvik předtančení minule...) 
* 
 
...a to bylo skoro vše 
IvanS 
 

http://takpraha.cz/
http://www.4trasa.cz/article.php/perry-procrastination-czech-201110
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Motto:   Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám, nejprv panu hospodáři pak našim dítkám. Zdaleka se béřeme, novinu 
vám neseme, co jest se nám přihodilo v městě Betlémě. (Úryvek z české koledy)  
 
Zprávy z rady:    
 Pravidelná schůze bude v pondělí 5. prosince v Tyršáku, 2. patro, posluchárna P1. 
 Rada jednomyslně schválila dvě kandidátky a do TAKu byli přijati Irena Koutská T14 a Frank Piťha T15. 
 Rada srdečně zve na Výroční valnou hromadu v pondělí 6. února 2012 do restaurace Na Slamníku. Bližší informace 

naleznete v lednovém Poradníku. 
 Rada přeje všem TAKovým i příznivcům klidné prožití adventní doby, krásné Vánoce a úspěšný rok 2012. 

 
Stalo se:    

 V pátek 11.11. - Martinské posvícení se stalo akcí hodně navštěvovanou Takovou veřejností. V roce 2009 se 
listopadová diskotéka První trasy přesunula do hotelu Svornost v Dolních Počernicích zásluhou zde blízko bydlícího 
agilního Pavla Stulíka. Velký sál předválečného hotelu je pro tanec jako stvořený. V listopadu 2009 Kloboukovou 
diskotéku doplnil výstavou fotografií ToRo. Loni byla Puntíková diskotéka se soutěží o největší počet puntíků na 
oblečení. Sčítací komisaři neměli lehkou práci. Letos poprvé posvícení s možností povečeřet husu. Návštěvníků 
meziročně stále přibývá. Hůře se v tlačenici tančí, ale vyvažuje to možnost kontaktu s tolika kamarády. Sešlo něco 
přes 80 hus a přes 30 dietářů… Celý příspěvek v příloze. 

 Třináctka a Čtrnáctka byla tradičně v uherských lázních macerovat těla i žaludky. 
 
Informace:    

 Tradiční koledování v kapli U Apolináře, které pořádá Jednička, bude v pondělí 12. prosince od 18:00 hodin. 
 Stříbrná harfa se bude konat ve středu 14. prosince v Michelském lese. Sraz na stanici metra C Roztyly, v 18:00 

vyrážíme. Přijďte včas, těžko byste nás v lese hledali. Přihlášky do konce listopadu přijímá Saša 
Havránková 3. Celá pozvánka... 

 V úterý 10. ledna 2012 bude v Gongu pro TAK hrát skupina Ginevra. Pozvánky za 150 
objednávejte u svých šéfů nebo u Lenky Borgesové. (Zbývá posledních cca 50 pozvánek). 
Doporučuje trasa 13, 14 a 23. 1. upoutávka... a 2. upoutávka... 

 34. Spanilá jízda 2012 se koná v Krkonoších (sobotní společné spaní na Luční boudě) ve dnech 3. až 5. února. 
Přihlášky přijímají hejtmani nebo jejich zástupci na prosincové schůzi TAK (5.12.) spolu se zálohou 1000 Kč. 
Přihlášením se tomu kterému hejtmanovi (A, B, C, D) dáváte najevo, kterému houfci byste dali přednost. Budeme 
se snažit Vaše požadavky respektovat. 
Vaši hejtmani  

 O víkendu 24. - 26. února bude Nora, zájem o účast hlaste Vlastimilcovi. 
 13. nebo kolikátý ročník Shnilé jízdy se koná 2. – 4.3.2012. Budeme v Penzionu Jiskra, Nové hutě, Šumava (jako 

vloni). Přihlášky přijímá RuM, ale už moc volných míst není. Pokud se s Rudou domluvíte, bude žádat  zálohou 
500,- Kč (nevratná, omlouvá jen vážný důvod). Cena ubytování s polopenzí je cca 390,- Kč osoba/noc. Doprava 
bude. Sníh prý bude (ale věřte rosničkám). SKOL za zakladatele RuM 
Miloš Neuman připomněl vznik Shnilek: v roce 1998 bylo několik TAKových na výpravě v Thajsku a nestihli se 
přihlásit na Spanilku, čehož velmi a nahlas litovali. I přichomítl se k lamentujícím Ruda, práskl do stolu a prohlásil, 
že bude jiná běžko akce. Tak se zrodila Shnilá jízda. V březnu by tedy 
měl být 15. ročník. 

 41. bál - Vážený lide TAKový,  
kontaktovaly nás loděnice firmy Harland & Wolff na Queen´s Islandu v 
blízkosti Belfastu, že v nejbližší době bude na vodu spuštěna replika 
lodi Titanik. Její slavnostní první plavba se má uskutečnit dne 
30.3.2012, tedy těsně před 100. výročím vyplutí jejího originálu. 
K této příležitosti TAK dostal přednostní právo zakoupit lodní lístky za 
velmi výhodnou cenu v celém rozsahu tehdejší nabídky, tedy od 
salónních kajut až po třetí třídu.  
Stejně jako před 100 lety nám k dispozici budou strojníci, topiči, 
elektrikáři, kotláři, hasiči, stevardi a stevardky, čističi oken, skladníci, 
stenografové, kuchaři, maséři, myči nádobí a vyhlášení číšníci 
restaurantu přilehlé horní paluby. Jedinečný taneční parket na horní palubě bude samozřejmě vybaven všemi 
nádherami jako tehdy, chybět nebude ani balkon, ze kterého je nádherný výhled na celý parket. K tanci a poslechu 

http://takpraha.cz/
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mailto:takpraha@googlegroups.com
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nám věhlasní umělci budou hrát dobové taneční skladby a melodie. Jsme přesvědčeni, že se bude jednat o 
nezapomenutelný zážitek. 
Dovolujeme si proto v zastoupení kapitána lodi, kterým tehdy byl Edward J. Smith, a na jeho počest vás pozvat na 
tuto výjimečnou plavbu a akci s názvem „Tancujeme na Titaniku, aneb TAK se nikdy nepotopí“. 
Pavel a Jirka 

 Tabulka tabu noclehů 54. Velké Stezky, kterou Dvanáctka zakončí v úterý 8.5.2012 na Primátorské hrázi u 
Litomyšle (k 22.11. má tabu noclehy devět tras).  

 Zde je TAKové fórum http://takpraha.cz/diskuse.php.  
 Redaktoři Almanachu k 50. výročí TAKu, jmenovitě Jirka Domlátil, Petr, Jirava, Veronika Jiravová, Tomáš Kubát, 

Vláďa Roith, Jana Vorlová a Václav Votruba, vás žádají o příspěvky. Pro inspiraci uvádím témata: 
- kdy a jak trasa vznikla, které Velké stezky se zúčastnila poprvé, 
- co udělala trasa pro TAK (které Stezky, Lesní hry, Bály a další akce jste organizovali, atd.), 
- povídání o trase (třeba odkud se rekrutuje vaše členstvo, jak se scházíte, vaše tradiční i netradiční akce, prostě 
vše, co chcete, aby si o vás mohli přečíst i všichni ostatní), 
- zajímavé fotky, hlavně historické. 
Redaktoři preferují několik krátkých článků než jeden dlouhý. Příspěvky zasílejte JaVoru nebo kterémukoliv 
redaktorovi. Odteď! 
 
Ze společnosti:    

 Smutná zpráva pro všechny, kteří ho znali, ve středu 9. 11. 2011 umřel Ánri T12. 
 
Inzerce:    

 Jana Stádníková dává na vědomí, že její zeť (Eldorádo o. s.) pořádá 2 zimní turnusy v Harrachově pro děti 6 - 16 let 
v době jarních prázdnin pro Prahu. Bližší info a přihlášky viz  http://tabor-sopka.cz  

 Krock hráli 25.11. v MB a v neděli 4. prosince bude Míla Fuxa Band hrát v Balbínce. 
 V úterý, 6. prosince se v kavárně ČAS (U lužického semináře 15, Praha 1 - Malá strana) koná Mikulášské knižní 

fórum. Zastavte se v tom adventním čase v ČASE.! Přineste s sebou pěkné a již vícekrát přečtené knížky a odneste 
si jiné, neznámé… k tomu bude svařené víno, perníčky a vydechnutí uprostřed předvánočním shonu v milé 
společnosti. A snad nastane i trochu hudby. Jen lehce upozorňuji, že maximální počet titulů k nabídnutí je tucet. 
Zájemce prosím o přihlášení mailem. Těším se na vás! Irena Koutská  

 V sobotu 10. prosince od 18:00 v Divadle U Hasičů se koná představení folklorních souborů Gaudeamus a 
Rosénka, ve kterém si dovoluji účinkovat (hrát na klarinet). Pozvánku zasílá Aleš Neuman... 

 Dovoluji si Vás opět pozvat na tradiční vánoční koncert Gaudim Pragense do Betlémské 
kaple v pondělí 12.12. od 19:30 hodin. Zdravím srdečně, Petr Vršek - pozvánka...   

 KČT Praha Karlov – oddíl TurBan vás zve na 3. ročník dálkového pochodu IVV "Od metra 
k metru" v pondělí 26. 12. 2011 - pozvánka...  

 Lednové hory v Novém Jáchymově 20. - 22.1. 2012 - viz listopadový Poradník. Jirka Rada. 
 Lyžování pod Dachschtainem 25.-29.1.2012, viz listopadový Poradník. Pepik Beran.  
 Pozvaní na 7. mezinárodní zimní sraz turistů a 46. slovenský zimní sraz turistů a TOM KST, 

který se koná pod záštitou předsedy Prešovského samosprávního kraje a primátora města 
Levoča v termínu 2. - 5.  února 2012. Propozice... a přihláška...  

 Lyžování sobota 17.3. - 24.3.2012 – Schladming - viz listopadový Poradník. Leoš Hořínek. 
 Vašek Řehák doporučuje Auto - mat  
 Prosba o pomoc při hledání ukradeného vodníka v příloze...  
 Tonda Peterka doporučuje http://vlak.wz.cz/fotogalerie_nb.html#ceska_republika  
 Pepa Brzák doporučuje zajímavý adrenalin - Vážení sportovní přátelé, dovoluji si Vás oslovit s nabídkou sportovně-

zábavné akce pro Vás a Vaše malé i velké přátele, kterou na Vaše přání kompletně zorganizuji. Jsem instruktorem 
parašutismu a instruktorem létání ve větrném tunelu, který imituje volný pád. Možná jste již slyšeli, že tento 
větrný tunel máme nyní k dispozici v Praze - Letňanech. Další info na http://www.pbfireteam.cz/tunel.htm. Pro 
malé sportovce nyní nabízím jako Vánoční akci 4,5 minuty létání za cenu minut tří. V případě Vašeho zájmu mne 
neváhejte kontaktovat s jakýmkoli dotazem. K případným dotazům: 
- ano, veškeré vybavení (kombinéza, helma, brýle) bude zákazníkům zapůjčeno 
- ano, létání ve větrném tunelu je bezpečné, po celou dobu je zákazník "jištěn" instruktorem 
- ano, tunel je vybaven kamerami - video je možné bezplatně "stáhnout" na USB disk 
S přáním pěkného dne Jaroslav Hrstka, instruktor tunelového létání, 724 205 
534, jarda@pbfireteam.cz,letani.v.tunelu@pbfireteam.cz 

 
Krásné dny v Adventu přeje 
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JaVor 
 
P.S. Velmi prosím pořadatele i účastníky o krátké zprávy a fotky z různých úžasných a jedinečných akcí TAKových (před i 
po), ale i Trasových na tak.praha@email.cz. Nekomerční inzerci, jakož i různá oznámení a pozvání, přijímám taky 
(uveďte, zda chcete inzerát umístit i na TAKové stránky). 
 
 
Kalendář akcí 2011:    
prosinec 
TAKová schůze 5.12.  
12. prosince - koledování u Apolináře / T1 
14. prosince - Stříbrná harfa / Saša Havránková 3 
 
Pracovní kalendář akcí 2012 - ke stažení... 
3. - 5. února - 34. Spanilá jízda - Krkonoše / hejtmani 
6. února - Výroční valná hromada / radní 
24. - 26. února - Nora / Vlasta Milec T13 
2. - 4. března - 15. Shnilá jízda, Nové Hutě / Ruda Mráz 16 
4. - 8. května - 54. Stezka, na Primátorské hrázi v Litomyšli / T12 
8. - 10. června - 13. Tykolka / Moravcovi 16 
22.7. - 12. srpna - Keblany Ďáblíci / Tomáš Stříhavka TOM 
24. - 26. srpna - Keblany exĎáblíci / Veronika 20 
Schůze: 2. ledna, 6. února VV, 5. března, 2. dubna, 14. května (?), 4. června, 9. července (?), 3. září, 1. října, 5. listopadu, 
3. Prosince 
 
Příloha: 
TANEČNÍ HLÍDKA MARTINSKÁ 11.11.2011 
Martinské posvícení se stalo akcí hodně navštěvovanou Takovou veřejností. V roce 2009 se listopadová diskotéka 
První trasy přesunula do hotelu Svornost v Dolních Počernicích zásluhou zde blízko bydlícího agilního Pavla Stulíka. 
Velký sál předválečného hotelu je pro tanec jako stvořený. V listopadu 2009 Kloboukovou diskotéku doplnil výstavou  
fotografií ToRo. Loni byla Puntíková diskotéka se soutěží o největší počet puntíků na oblečení. Sčítací komisaři 
neměli lehkou práci. Letos poprvé posvícení s možností povečeřet husu. Návštěvníků meziročně stále přibývá. Hůře 
se v tlačenici tančí, ale vyvažuje to možnost kontaktu s tolika kamarády… 
Když jsme kolem 19 hodiny v pátek 11.11.2011 přijeli do hotelu Svornost v Dolních Počernicích, zábava už běžela. 
Vnímáme tváře kamarádů z trasy na různých místech sálu a na první pohled je patrný nárůst počtu Takových lidiček 
z jiných tras proti loňsku. Jako návštěvníci tanečních v kavárně Čas na Malé Straně registrujeme mezi hosty 
tanečního mistra Lájoše, jeho tanečnici a restauratérku Stáňu. Stěží nacházíme dvě volná místa u stolu. Zdraví se 
s námi Pavel Stulík s Ivankou – organizátoři akce. Strategicky se usadili u stolu nejblíže ke vchodu do sálu a vítají 
příchozí. Někteří lidé u stolů pořádají husičku se zelím a s bramborovými a houskovými knedlíky. Někteří ještě čekají 
nebo jídlo zapíjejí většinou pivem. Povídání s kamarády, koukáme na to bílé oblečení vyhlášené pro dnešní akci jako  
symbol Martina na bílém koni – příchodu sněhu. 
Parket se zaplňuje. Reprodukovanou hudbu střídají živé vstupy Bédi Nováka a Dolejš bandu naší trasy. Láďa 
s kytarou sněhobíle oblečen, Béďa se zvláštní čapkou – připadá mi jako Večerníček. Sálem se míhá Láďa Kánský, též 
bílý s jakýmsi bobřím ocasem. Jaromír Hru má bílou košili přizdobenu useknutou husí hlavou, tedy z plyšáka. Helenka 
Hlu s bílou čelenku s hvězdičkou ve vlasech. Hodně walsů, občas ča ča, foxtroty, jive, hodně blues, polky a valčíky, 
jedno tango (jednu délku sálu jsme v tangu omylem odtančili na čaču – za to jsem se pak lehce styděl). Taky něco pro 
mne neidentifikovatelného – takže ploužák. Začalo taky něco jako country – takže volná hopsanda. Na parketu je 
velmi husto, většina lidí tančí ohleduplně, ale občas šlapák přijde. Nejhorší jsou dámské podpatky na vlastní noze. Na 
začátku další skladby z reprodukované hudby se po sobě ohlížíme, co že to vlastně je za tanec. Páry tančí v uličkách 
mezi stoly i u vchodu a před barem. Mezi tančícími se proplétá ToRo s foťákem a cvaká a cvaká. Dokonce jej vidím 
stát na jednom stole – hledá záběr z výšky. 
Dolejš band se doplňuje o hosty. Jedou pecky naší trasy. Láďa hudbu prokládá vyprávěním a komentáři, přitančí 
dvojice k pódiu, Láďa přidrží mikrofon a zpívají do něj všichni tři. Bobek, Spirituál… V jednu chvíli Láďovi nějak nejde 
nájezd do písničky, kterou má v plánu. Zastavil to poprvé, podruhé. Hledí na sebe s Béďou, Béďa vylepšuje na 
klávesy. Tady jsem zahlédl soudržnost a vzájemnou podporu Jedničky – k Láďovi s mikrofonem přiběhl z parketu 
tančící pár – myslím, že to byla Věra Svo a Vašek Hol a společnými silami a silnými hlasy tu písničku rozezpívali. 
Snad bychom jen měli trochu zlepšit tu reprodukovanou hudbu, aby byla tanečně výraznější. Někdy se skutečně dost 
špatně hledalo, co to tanečně je. Teda musím přiznat, že jsem měl tři piva, ale v tom to snad nebylo. 

http://takpraha.cz/
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Husou kulinářské zázraky neskončily, tradičně se rozdával chleba se sádlem a s cibulí. Teda tanečnice z nás asi moc 
velkou radost z cibulového dechu neměly, ale ta chuť! Ten chleba byl pomalu snad ještě lepší než pečená husa. Také 
byly k dispozici panáčky griotky a ještě jednoho lepidla – Va Mič mne kritizoval, že jsem jej tam loupl na exovku. 
Následovala tradiční Jedničková mazurková série. Tančil celý sál, pomalu jsme se do kola všichni nevešli. Pavel 
vyzval přítomné Martiny, aby předstoupili. Byl tu náš Martin Němec, jiný se nepřihlásil. Dlouhé čestné taneční kolo 
v uzavřeném kruhu, tanečnice se u oslavence střídají. Jitka Wa přináší vlastnoručně upečený dárek – ořechové? 
rohlíčky. Je jich plná krabice, Martin obchází kruh tanečníků a nabízí. Já stál až v druhé řadě, já nedostal, ale 
vypadaly krásně. Fanfáry pro návštěvníka, který dnes měl narozeniny. Poděkování manželům Stulíkovým za 
organizaci akce. 
Kolem jedenácté večer Láďa Dol hlásí konec hudby, Béďa ještě preluduje na klávesy. Platíme útratu u baru, jsem 
příjemně překvapen cenou. Čeká nás cesta domů. Pavel Stu informuje přítomné o termínu Martinského posvícení zde 
v listopadu 2012. Pavle a Ivanko, děkujeme, bylo to moc pěkné! 
Lubor Šmíd 
 
Taneční Martinské posvícení 2011 (z pohledu organizátorů) 
děkuji za hezký večer všem zúčastněným, takovou pohodu jsem už dlouho nezažil. Zásluhy na tom má hodně faktorů 
(budu stručnější než bych chtěl, ale tlačí mne čas...) 

1. personál hotelu nám byl nakloněn už při objednávce před rokem a při každé návštěvě koncertů Steamboat 
Stompers jsme se kontrolovali vzájemně jak vypadá situace. Ze strany hotelu byl jen požadavek upřesnit počet 
husích večeří týden předem. Jejich upřímné těšení se, nám dávalo naději v úspěch. V závěru i promptně 
reagovali na naše zvětšující se počty husích večeří (i po dohodnuté uzávěrce…). 

2. včas jsme se domlouvali na výrobě vstupenek a poukázek s Jitkou Šafaříkovou – (Komoňovou), která i když to 
bylo v čase její svatby, tak mi připravila návrhy včas. Já je jen malinko upravil a vyhlásil do trasy mailem prosbu 
o tisk. První se ozval Vašek Holík a slíbil, že vytiskne patřičné a ještě to přiveze na Kulatiny (v Benecku). Hned 
jsme se dohodli. Následně se mi hlásilo hodně lidí s návrhem pomoci s tiskem (ještě jednou díky všem za snahu 
pomoci). 

3. V TAKu jsem naše taneční Martinské posvícení (dále jen MP) prosazoval prakticky od začátku t.r., dostalo se do 
kalendáře TAKu. Větší potíže vznikly po mailu podnikatele z Pivovarského domu, který na 11.11.11 lákal lidi na 
Martinskou husu (za 350 Kč) s poznámkou, že se v TAKu nic podobného neděje. Ozval jsem se veřejně do TAKu, 
bránil naši akci a následně trefně reagoval ještě Pavel Hrabal odpovědí dotyčnému. Možná i to pomohlo 
k většímu zájmu lidí z TAKu..... 

4. Distribuci lístků, poukázek se ujala Ivanka a já (na TAKu)…. Při hotovostním placení to bylo nejjednodušší, 
někteří se domluvili i na placení převodem na účet… Trochu více práce bylo s telefonickými žádostmi 
(rezervace) objednávajících husí večeři a my některé lidi (nejen z TAKu, ale i z jiných tras) neznali. Nakonec se 
sešlo něco přes 80 jídel a přes 30 dietářů. Provozní hotelu nás ujišťovala, že je kapacita sálu 150 lidí. 

5. Hudbu jsme domlouvali s Jirkou Klímou (přes PC), s Béďou Novákem (el. varhany včetně repráků, zesilovače) a 
Láďou Dolejšem (Dolejš band). U reprodukované hudby budeme muset udělat probírku, ne vždy se reprodukce 
povedla. Lákali jsme i hudebníky z jiných tras, jediný Franta Kahoun přispěl se svým klarinetem. Z naší trasy se 
přidali k již zmíněným kytaristi Vl Kánský, Va Mičkal, Mi Švejka a s housličkami St Hejda. Maximalistická přání o 
banju, base… nevyšly. Snad příště…. 

6. Samotný večer byl ve znamení bílé barvy, jako symbol Martina na bílém koni. I když někteří opět bloudili, díky 
své turistické zdatnosti nakonec do cíle dorazili. Hezké povídání (včetně fotodokumentace a pohyblivých 
obrázků) o tomto večeru napsal Lubor Šmíd a poslal mailem. Já pro změnu doma zapomněl foťák… Přispěním Ji 
Wa byl obdařen oslavenec Martin N. domácími upečenými rohlíčky, které následně rozdal. Rohlíčky dostali i 
hudebníci. O přidané stoly zmenšený taneční parket vyhnal některé tanečníky mimo parket a při mazurkách 
byla tlačenice parádní. Začínám uvažovat o verzi mazurek ve dvou soustředěných oválech… Přesto, že jsme si 
dovolili nabídnout chleby se sádlem a panáky s griotkou a višňovým Berenzenem, ušetřili jsme díky příznivým 
podmínkám hotelu nemálo peněz do fondu trasy. 

7. Rozhodli jsme se pokračovat v tradici MP i v příštím roce s několika úpravami. Uvažujeme o zvětšení parketu, 
případně zmenšení počtu lidí (do 100), nebo připojení vedlejšího sálku (s krbem), pečlivější výběr 
reprodukované hudby (poprosím i další pomocníky…o kontrolu/výběr) a možná i zvětšení počtu objednaných 
chlebů (tuto pochoutku nabízí hotel ve svém jídelníčku po našem objednání na předloňské Diskotéce). Také by 
nebylo od věci zařadit výstavu fotografií našich fotografů … uvažujte o tom. 

Na příští Taneční Martinské posvícení máme zamluvený termín v pátek 9.11.2012 opět od 18 h v hotelu Svornost 
Sepsal Pavel Stulík v Újezdě n.Lesy 13.11.2011 (za přispění Ivanky) 
 

http://takpraha.cz/
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TAKová schůze 2011-12-05 
v Tyršáku ji vedl Petrof 
Tancechtiví věnujte pozornost informaci o Bálu! 
 
*** STALO SE 
** Tancovačka v Dolních Počernicích 
viz Poradník. Počet tancechtivých vyústil v četné žďuchance :) 
Pořadatelé uvažují o omezení počtu rezervačenek. Příští tancovačka tamtéž v pá 9.11.2012 
* 
** Maďarské lázně 
viz Poradník pořádalo několik tras, ale byli lidé i z dalších. 
* 
*** CHYSTÁ SE 
**  Koledy/t1 - 12.12. 
viz Poradník 
* 
** Stříbrná Harfa - 14.12. 
viz Poradník 
* 
** GINEVRA - 10.1. 
Lenka Hlásí, že lístky ještě jsou - objednávejte 
* 
** Spanilka  
Čtyři trasy se setkají na Luční boudě. (Pivo za 56Kč snad nezhořkne.) 
* 
** Výročka  - pondělí 9.2 
bude Na Slamníku 
* 
** Bál - 30.3. 
Jirka přednesl projev, který je v příloze 
Předtančení: Začne ve středu 25.1 od 20 do 22 hodin. Do bálu celkem 10 nácviků. 
Kde: Sokol Karlín, ulice Malého 1. Už se tam několikrát nacvičovalo 
S kým: Jana Dohnalová bude krotit ty, kteří se přihlásí 
Nahlaste se Jirkovi Klímovi (jklima@upcmail.cz) mailem, aby věděl, kolik předtančujících bude. 
Předpokládá se, že v KC Vltavská bude 250 lidí, kteří si koupí lístky za 200/220/250 (TAK/neTAK/na místě) 
*  
** Parník  
Jirka Domlátil poslal anketu 
* 
** 54. STEZKA 2012/05 
Hlaste JaVorce TABU noclehy! Ušetříte dalším trasám zbytečně projeté kilometry. 
v kolik bude Zakončení a kdy odjede vlak z5 se zatím neví. 
* 
*** RŮZNÉ 
- Noví členové TAKu Irena Koutská/14 (č. odznaku 523) a Frank Viťha/15 zavedli příjemnou tradici: Irena všem 
přítomným nabídla jednohubkové závitky z angl. slaniny se zeleným pepřem a buchtu naslano s ořechy, zatímco Frank 
panákovou loterii (někdo měl mošt, jiný whisku). 
- Mirda oznámil, že přebytek z Vojanek (5.300) poukázal do Lhotic na TAKovou rozhlednu. Děkovný dopis od starosty 
dodá. 
- Mirda dále pozval na dvě akce do kavárny U Melouna: 20.12. od 17h tam budou hrát děti na violoncello (nejen 
Mirdovo vnučky, ale i docela malé) a 12.1. tam proběhne vernisáž aktů (jméno fotografky bych určitě zkomolil) 
- Irena připomněla výměnu knížek (viz mail) - 6.12. kavárna Čas 
- Tonda Peterka se zmínil o TJ Banka - viz jeho dnešní mail, Beruna Kopoldová poznamenala, že pro TAK platí nižší ceny 
 
... a to bylo skoro vše 
Iš  
 

http://takpraha.cz/

