ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011
Vážení a milí,
určitě nemá smysl vyjmenovávat všechny akce, které proběhly od minulé valné hromady.
Stejně bych určitě na nějakou zapomněl. Pokud vím, tak všechny proběhly bez problémů a jejich
účastníci i pořadatelé byli spokojení, co je pro TAKové akce normální. Ale přesto si neodpustím pár
slov o několika, které mě potěšily nejvíc.
Aprílový bál s kapelou MTO, kterou si prosadili naši mladí. Obavy mnohých z nás starších byly
velké, ale nakonec byla většina ohlasů velmi kladná. Zdá se, že občas stojí za to něco risknout. Hezky
o bálu napsali v dubnovém Poradníku Wicky s Waškem. V květnu díky Jirkovi Domlátilovi po mnoha
letech opět vyplul TAKový parník a doufám, že obnovená akce bude zase tradiční. Vítání léta bylo
vloni tak zdařilé, že s ním byl konečně bez výhrad spokojen i náročný pořadatel Mirda Hoza.
Pohodových PanTAKovek se zúčastnilo zase víc sportovců než v roce 2010 a hlavně přibylo těch
nejmladších, což je moc dobře. K tomu zdařilá Bystřička, která díky stále vzrůstajícímu zájmu bude
muset být letos už možná zase ve dvou bězích, tábory v Keblanech a třeba i již 3. ročník obnovené
kočárkové rallye jsou příslibem toho, že TAK tu bude ještě dlouho. Na závěr ještě poděkování
Jedenáctce za to, že na 53. Stezce se mimo jiné po mnoha letech opět objevila TAKová vlajka, vzlétly
lampiony štěstí a dokonce se přesně v 11.11 úžasem zastavily i hodiny na věži kostela ve Veselíčku.
Byla prostě pohoda.
Blíží se 50. narozeniny TAKu, ke kterým bychom si rádi dali nový Almanach, ale... Zatím
příprava dost drhne. Musíme přidat jak my, v redakční radě (ta ostatně není stále uzavřená...), tak i
vy, přispěvatelé. Už před mnoha týdny jsem vyzval šéfy tras, aby poslali povídání a fotky, dosud se mi
však ozvala pouze jediná – Devítka, která se však pouze omluvila, že to zatím nestihla...
Za rok budou opět volby. Začněte už dnes přemýšlet o tom, zda by nebylo prospěšné doplnit
radu TAKu o další zástupce těch nejmladších tras. Ale zkuste přemýšlet i o tom, proč bude letos
oceněn jen jediný z nás za ještě větší slávu TAKu.
Na závěr si neodpustím malou statistiku. Probíral jsem se naším adresářem a napadlo mě
trochu si s ním pohrát. V adresáři je 173 jmen členů TAKu, z toho u 150 je uvedeno datum narození.
Když jsem pár desítek minut počítal, došel jsem ke zjištění, že průměrný věk člena TAKu je téměř
přesně 59 let. Zajímavé je i věkové rozložení – 4 z nás jsou do 30 let, 12 do 40, 3 do 50, 40 do 60, 87
do 70 a 3 nad 70 let. Nejmladšímu je 24 a nejstaršímu 74 let!
TAK to už by mohlo stačit. Děkuji, že jste dnes přišli, děkuji všem pořadatelům akcí i všem
jejich účastníkům a děkuji radním, že to se mnou vydrželi další rok. A Janě Stádníkové dík za skvělou
péči o naši kasu.
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