Proslov majitele TAKu na oslavách u příležitosti 55. výročí založení
Turistického akademického klubu konaných ve dnech 19. – 21. 10. 2018
v Penzionu U Skály v Kytlici – Dolním Falknově.
Tak jsem TAK přemýšlel, jak zahájit dnešní večer oslav výročí takového spolku jako jsme my.
Pátral jsem tedy na internetu, jestli tam najdu NĚCO, co by se nám, alespoň trochu, přiblížilo.
A přátelé, našel jsem. Předem předesílám, že budu zmiňovat čísla, zejména jedno, ale
prosím v žádném případě to nespojujte s čísly vašich Tras.
Tedy, jak jsem řekl, našel jsem, a to v numerologii tuto charakteristiku, řekněme, subjektu,
který má:
vysoké mentální schopnosti a studijní potenciál, bystrý intelekt, energii, chápavost,
vnímavost, pojmovou představivost, originalitu, veselost, optimismus a radost ze života.
Vyznačuje se také silou, nezávislostí, jistotou, svobodou, nadšením a schopností postarat se
sama o sebe, rád se obklopuje lidmi. Lidé pod jeho vlivem mají dobrý vkus na oblékání.
Jak jistě uznáte, je to charakteristika na nás jak ušitá. V našem Klubu je nebo bylo i mnoho
rozličných a významných profesí. Pátral jsem dále, opět s tím, jestli najdu něco alespoň
trochu podobného. A zase našel. Osobu, která byla jedním z největších cestovatelů,
sportovců, hudebníků, filozofů, vědců, učitelů, vynálezců, dramatiků, básníků a kriminalistů…
Předchozí uvedenou charakteristiku má v numerologii číslo tři. Když jsem se nad tím vším
zamyslel a dal si jedna a dva dohromady, přišel jsem na zajímavý vztah, který kupodivu
charakterizuje právě číslo tři.
Povím vám tedy zajímavý příběh. Všichni jistě znáte takové pojmy, jako jsou Turistický
akademický klub a Divadlo Járy Cimrmana.
Obě instituce mají tříslovné názvy, TAK byl založen v roce 1963, divadlo Járy Cimrmana v roce
1966, tedy o tři roky později. Pamětníci jistě vzpomenou, že hlavním iniciátorem vzniku TAKu
byl Honza Novák a hlavním iniciátorem vzniku Divadla Járy Cimrmana byl pan Jiří Šebánek.
Jméno Jan Novák má 8 písmen, jméno Jiří Šebánek má 11 písmen, tedy o tři písmena více,
dalším výraznou osobou TAKu byl Tonda Rosický a jméno Antonín Rosický má 14 písmen,
tedy o tři písmena více než jméno Jiří Šebánek. Vznik TAKu byl zpečetěn v salonku Academia
pražské restaurace U Fleků, Divadlo Járy Cimrmana pak bylo iniciováno a domluveno
v budově Československého rozhlasu na pražských Vinohradech. Restaurace U Fleků sídlí
v Křemencově ulici č. 11, zmíněná budova rozhlasu sídlí v Dykově ulici č. 14, tedy opět rozdíl
tří!
Nyní jsme v severní části Čech, kde se vedle sebe v řadě nacházejí tři pohoří: Lužické hory
(kde jsme nyní), Jizerské hory, kde v obci Liptákov byla nalezena pozůstalost po Járu
Cimrmanovi a Krkonoše, kde se konala první akce TAKu a v polské části Krkonoš na hradu
Chojník při zakončení Raidu, vlastně byla iniciována myšlenka na založení TAKu. Jen tak
mimochodem, nebudete mi věřit, ale hrad Chojník je od Liptákova vzdušnou čárou vzdálen
přesně 33.333 m (měřil jsem to třikrát!).
Jára Cimrman byl tedy objeven v obci Liptákov a TAK se ustanovil/objevil v obci Praha. Praha
má 5 písmen, Liptákov 8 písmen, tedy o tři více!

Divadlo Járy Cimrmana má na repertoáru celkem 15 her a TAK má v současné době 21
aktivních (víceméně) Tras, tedy o dvakrát tři více.
Jestli si vzpomenete, tak původní pojmenování Divadla znělo Divadlo Járy da Cimrmana,
tento název má 21 písmen, Turistický akademický klub má 24 písmen – tedy o opět o tři více!
Ale jsou zde i shody. Jak jsem zmínil, výchozím impulzem pro vznik TAKu byly rajdy, které
pořádal Akademicki klub turystyczny z Wroclavské polytechniky, ve zkratce tedy "AKT" a
impulzem pro rozjezd Divadla Járy Cimrmana bylo první úspěšné předvedení hry s názvem…
"Akt"!
Závěrem mi dovolte ještě osobní shodu: jméno Jára da Cimrman má 13 písmen, tedy přesně
tolik, kolik má písmen jméno současného majitele TAKu.
Je všechno jenom náhoda??

Vláďa Roith

P. S. zaslané emailem dne 22. 10. 2018
Opět jsem si ověřil, že opravdu není možné na TAKu vyslovit (i bez jakýchkoliv vedlejších
úmyslů) číslo menší jak 27, aniž by toho někdo okamžitě nezneužil…

