Vyklizení klubovny – brigáda
Ahoj všem,
jak už se objevilo ve zprávě ze včerejší schůze, tak končíme s nájmem klubovny
v Mikulově ulici k 31. 12. tohoto roku a nejpozději k tomuto datu ji také musíme
předat majiteli - Městské části Praha 11. Jen na vysvětlenou - s nájmem
končíme z několika důvodů: klubovna je již poměrně dlouho nevyužívaná,
sloužila hlavně jen jako skladiště táborových věcí. A hlavně - před rokem nám
majitel poměrně výrazně zvýšil nájem (se všemi poplatky to dělá dost přes
třicet tisíc ročně). Jednotlivé táborové oddíly neprojevily zájem o její větší
využívání a již téměř všechny věci si i odvezly. Takže těch více jak třicet tisíc
radši použijeme na činnost TAKu, či jinou bohulibou činnost
Ale i když si tábory věci odvezly, tak se v klubovně za těch více jak 25 let, co ji
máme v nájmu, nahromadilo dost věcí (hlavně nábytek), které je potřeba před
předáním vyklidit.
Proto Rada vyhlašuje na sobotu 15. prosince brigádu a vyzýváme dobrovolníky
z řad členů, ale i příznivců TAKu, aby pomohli s jejím úklidem.
Sejdeme se v 8:30 před klubovnou (Mikulova 1574/9, Jižní Město). Práce
budou spočívat hlavně v rozebrání starého nábytku (skříně, skříňky, stoly…) a ve
vynesení všeho před dům.
Papíry (staré mapy, turistické průvodce apod.) a plasty odneseme do
kontejnerů. Rozebraný nábytek bude nutné odvézt do nedalekého sběrného
dvora (necelé dva kilometry).
A tady je druhá výzva – zda není mezi členy a příznivci TAKu někdo
větším přívěsným vozíkem nebo s vhodnou dodávkou, který by byl ochoten v
uvedený termín přijet a věci do sběrného dvora postupně odvozit (na benzín
nebo naftu TAK samozřejmě přispěje).
Prosím tedy, aby se dobrovolníci a případně i motoristi nám co nejdříve (ještě
tento týden) ozvali a to buď mně, nebo komukoliv z Rady.
A závěrem ještě prosím majitele klíčů od klubovny, aby se také ozvali (tedy
pokud tak dnes už neučinili).
Děkuji a přeji všem příjemný předvánoční čas.
Vláďa Roith

