TAK – Poradníky 2001
Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha
IČ: 00199214
Adresa: pošt.př. 398, 111 20 Praha 1
Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město
PORADNÍK leden 2001
SCHŮZE - bude 8.ledna v 18:00 opět na strojní fakultě v Dejvicích, Praha 6, Technická 4, tentokrát v
místnosti č. 133.
ZMĚNY - Tomář Häckl TD.: 2493-0001, TZ.: 6678-5412.
Z TAKové schůze 4.12.2000 Od: IS ivsi@iol.cz MaPe (petr.lebenhart@hygpraha.cz ) prodával TAKové
plátěné odznaky (novým členům první zdarma, další po 33 Kč).
Co se týče klubovny: Petrof přinesl nové nabídky, které probere Rada.
VÝROČNÍ SCHŮZE - 5.2.01 - bude v Menze VŠE...
DOLOMITY - 9.-14.3.01 - 12ka nabízí volná místa 3300 + 3000 za permici (rehakp@hotmail.com )
TANCOVAČKA - potleskem bylo poděkováno organizátorům za pěknou akci, načež Marcela s jemností a
asertivitou sobě vlastní prohlásila, že je připravena promptně předložit vyúčtování akce a že předpokládá, že
to bude za stejných podmínek jako loni, tj. výtěžek bude věnován na dobročinné účely ve prospěch dětiček z
ARKADIE. Po té většina přítomných protáhla obličeje a začala usilovně vzpomínat, zda akce byla avizována
jako TAKová nebo akce M.M. A závěr? Odhlasováno, že peníze dětičky z ARKADIE dostanou, nicméně
anketa o nejsympatičtější Marcelu se nekonala.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Nutno do konce ledna zaplatit příspěvky (80,- + 105,- Kč za časopis) Mirkovi
Dvořákovi.
BÁL - 6.4.01 - se bude konat opět v Dejvicích ve stylu "Duch posledního století 2. tisíciletí křesťanského
kalendáře)". Lístky by měly být již na výročce 5.2.01 v nezměněných cenách, tj. 150/180/200 Kč
(TAK/neTAK/na místě). Předtančení započne již v lednu - hlaste se Veronice (veronika.jiravova@mt.com).
Tancovačka v Mánesu - dětem posláno 10 078.- Kč (účet Arkadie 15900639/0300). Děkujeme všem
účastníkům za skvělou atmosféru a pohodu, která se na tomto večeru vytvořila. Zároveň děkujeme za
finanční ocenění dárků, které jako poděkování účastníkům tancovačky poslaly děti z Arkadie, i za zakoupení
originální grafiky Ex libris, která byla poskytnuta k prodeji a navýšila vybranou hotovost ve prospěch
postižených dětí. Naší snahou, stejně jako vloni, bylo minimalizovat náklady na akci a získat pro děti co
nejvyšší částku. Díky pochopení skupiny Eldorado, zvukaře i všech zúčastněných organizátorů se to
podařilo. V loňském roce jsem byla vedením TAKu vyzvána, abych zisk z akce poslala Arkadii ze svého účtu,
protože TAK nemůže posílat dary a vyúčtování tedy účtováním TAKu neprošlo. Braly jsme jako
samozřejmost, že pro tento rok platí stejná pravidla. Pokud se něco změnilo, mělo to být řečeno před akcí,
nemuselo dojít k nedorozumění na schůzi TAKu 4.12., kde pro nezasvěcené mohl vzniknout dojem, že
nechceme akci vyúčtovat a považujeme ji za svoji soukromou aktivitu (vyúčtování obou tancovaček
předáváme Janě Stádníkové). Přejeme Vám hezké vánoce a lásku a toleranci i do dalšího tisíciletí. Marcela
a Veronika
SPANILÁ JÍZDA - 2.-4.2.2001 - Jeseníky sever - se beznadějně přeplnila hned na prosincové schůzi. Nedali
jste se odradit náročností akce. Přihlášení dostanou bližší informace poštou. Omlouváme se všem
odmítnutým zájemcům, ale na přihlášky je vyhlášen STOP STAV. Pokud někdo již předem myslí na to kudy
trasu zkrátit a vyhnout se noční jízdě, Sněžníku či Smrku doporučujeme se odhlásit - vracíme téměř celé
vložné! V žádném případě nemůžete za sebe automaticky poslat náhradníka. Vzhledem k vzrůstající oblibě
se hledá organizátor ochotný zajišťovat třetí trasu. Honza Popel a Petr Vojtěch.
SHNILÁ JÍZDA 2001 - 1.ročník - se koná 2.-4.3. na rozdíl od Spanilky z jednoho místa. Hospoda ”U
Němečka” v Dobré u Stožce. Ubytování, snídaně a večeře v domácí kvalitě TAM. Spacáky nejsou nutné, ale
hodí se. Program podle sněhu - Nové údolí - stopy v Německu oblast Třístoličníku nebo dál v oblasti Kvildy.
Přihlášky + záloha 100 na lednové schůzi. Zve vás Rudla Mráz.
TURAS zve na sobotní odpoledne 6.1.2001 a to: 17:00 pevnost Vyšehrad, 19:30 - 22.TURASÍ BÁL PARAS
Vyšehrad (od žel.mostu) hraje Steamboat Stompers, Česnek, Julia, Cimbálka,... 24:00 bar TITANIC - rest. U
koule (vedle tanč.domu) do 5:00.
INZERCE - Přebytky z 15kového Mikuláše: červený svetr Benetton a tmavomodrá mikina Climatex, velikosti
pro křehkou ženu. Volejte Petra Vojtěcha - TZ: 41090619 --- Jirka Navrátil (TF 2051 5468) hledá
opraváře/výrobce skládací tyčky (vzpruhy) ke stanu --- Magda Součková nabízí 1+1 u nich ve vile (dcery
jsou již zadány).
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TAK – Poradníky 2001
Ať je vám hezky v novém roce, novém desetiletí, novém století, novém tisíciletí a nebo třeba hned zítra.
Ahoj Honza Jeřábek
PORADNÍK Únor 2001
SCHŮZE - bude VÝROČNÍ v pondělí 5.2.2001 od 18:00 v Menze VŠE na Žižkově.
ZMĚNY - petr.havranek@sitzn.cz --- Jarka Žežulová mob.:0603-142626, jarkazez@atlas.cz
Z TAKové schůze 8.1.2001 Od: IS ivsi@iol.cz Lyžování Livigno-Retské Alpy 30.1.-3.2. Apartmany a doprava
za 4000,- Kč. Info Vašek Holík 0603 554091 nebo 33372556
Shnilá jízda je stejně jako Spanilka již obsazena.
Bál bude asi 6.4. Petr Havránek a spol. se snaží, aby bál nebyl prodělečný. Zájemci o předtančení - hlaste
se na veronika.jiravova@mt.com . Šéfové tras hlaste na Výročce zájem o lístky..
Pohoří Gorgany (Ukrajina) 1.-8.7.01 pořádá CK Hory a lidé (avízovala Beruna Kopoldová)
Mirda Hoza informoval o znovuzprovozněné HANAPETROVĚ boudě v Krkonoších (info tel. 02/2220062)
KLUBOVNA - Pepa Brzák informoval o prověřování nabídnutých kluboven. Nicméně se zdá, že potřeba
klubovny pominula a že vezmeme za vděk Pepou Havránkem nabídnutými skladovacími prostorami pro
Keblanský inventář a Rada se bude scházet v hospodě...
KČT - Mirek Dvořák (dvorak@uzlabina.cz nebo tel 72760782) vybírá příspěvky do konce ledna ve výši 80,Kč, chtiví časopisu Turista si připlatí dalšich 105,- Kč.
ODZNAKY - Pepa Brzák (brzak@vse.cz ) inzeruje malé TAKové odznaky. V poslední době přijatí členové,
kteří nedostali číslovaný odznak, nechť se o něj rovněž přihlásí.
POJIŠTĚNÍ - Byla diskutována možnost hromadného pojištění členů TAKu proti následkům úrazu. Další na
Výročce.
PROMÍTÁNÍ NOVÝ ZÉLAND. Protože jsem zjistil, že s Jirkou Klímou, který své zážitky z Nového Zélandu
promítal před vánoci, mám minimum obdobných záběrů, a někteří se zajímají i o naše zážitky, budu promítat
video z naší cesty po Novém Zélandu dne 8.2.2001 v 18:00 hod v zasedačce SSZ, Praha 4, U Michelského
lesa 370 (jedna zastávka bus 106, 113, 114, 170, 182 od metra Kačerov směrem k Thomayerově nemocnici.
Za železničním podjezdem vlevo podél náspu dráhy cca 100 m. Luděk Ledvina.
ZE SPOLEČNOSTI - Trasa 3 na svém silvestrovském dýchánku byla postavena dosavadní šéfovou Dinou
Nevolovou před obtížný organizační úkon. Dina totiž z důvodů pracovní zaneprázdněnosti dala k dispozici
místo vedoucího trasy. Přítomní členové trojky obratem využili sníženou imunitu Tomáše Kubáta, kterého na
tento post dosadili. Přes problémy co nám Dina na konci tisíciletí přivodila, chce trojka i touto cestou Dině
poděkovat za několikaleté vzorné vedení trasy. Kubát
NORA - Bývalí drsňáci vzchopte se, a pojďte to také zase zkusit, vyhovíme si - taky jsem to loni přežil a je to
fajn. Připravovaný termín 23.-26.2.2001. S Podolákem uvažujeme kraj kolem Landštejna (bude-li dole sníh)
nebo Beskydy či Javorníky. Volejte Lojza Bláha TZ 02 7404 2667 nebo email: abdo@seznam.cz
INZERCE - Hledám vhodné prostory (např. tělocvičnu) pro skupinu lidí, kteří chtějí hrát 2x týdně florbal.
Kdekoli v Praze. Noví zájemci také vítáni. Volejte prosím 0602/608765 - Lenka Vojtěchová. -- MaPe
(petr.lebenhart@hygpraha.cz ) shání i poškozený dřevěný sud (50-100l).
KINEZIOLOGIE - Jarka Žežulová Vás zve na úvodní přednášku o Kineziologii - ONE BRAIN ( není to
kinologie ) dne 28.2., v 17,30 hod, na adrese: Praha 6, Masarykova kolej č.1, hlavní vchod, galerie za šatnou
vpravo. ( Kdo chodí na schuze TAKu, kolej zná ).
MARMOLADA - JIŽNÍ DOLOMITY - 9. - 14.3.2001 (4dny lyžování - sobota až úterý) - ubytování v 6 - 8
lůžkových apartmánech se soc. zařízením a kuchyňským koutem, cena: 3350,- . Je nutno se přihlásit co
nejdříve ! Cena obsahuje dopravu vlastním autobusem během celého pobytu a ubytování, nezahrnuje
skipass max. 180 000 ITL (cca 3.400,- Kč) V ceně je započteno povinné pojištění CK. Milena Soperová
,Nezamyslova 10, Praha 2, 128 00 tel: 0602 33 60 30 , 02/6927910 (večer) E-mail:m.soperova@atlas.cz
Ahoj Honza Jeřábek
PORADNÍK Březen 2001
SCHŮZE - bude v pondělí 5.3.2001 od 18:00 opět v Dejvicích v posluchárně č.133
ZMĚNY - Petr Řehák e-mail petr.rehak@centrum.cz --- Soňa Vašicová TZ.: 2421 3203 (-3840), e-mail:
ratio.vasicova@volny.cz --- Jana Stádníková e-mail: stady@atlas.cz --- Blanka Chvojová (15) vyměnila
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konečně mechanický psací stroj Consul za počítač TZ.: 2193-2123 e-mail: bchvojova@msoud.pha.justice.cz
ZPRÁVY Z RADY - podává Pepa Brzák: Půltá stezka - organizátor, místo a termín. Kdo to chce udělat.
Velká stezka popřemýšlet o místě a na březnové schůzi se o tom pobavit
Možnost koupě velmi zlevněných Almanachů za 50,- Kč.
nový člen TAKu za 18 - Ing. Lenka Vintrová nar 6.2.1961, r.č. 615206/0629 bydliště Praha 4, Hněvkovského
1/1372, tel. 7923830 zam. MATANA, a.s. tel. 24828184-6 --- za Čtyřku Václav Lomič ul.Jana Zajíce 17, 170
00 Praha 7.
Z TAKové schůze 5.2.2001 Od: IS ivsi@iol.cz Schůze začala tradičně později, tentokrát asi od 18.48. Pepa
Brzák přednesl zprávu o činnosti, kterou doplnil Pepa Havránek o TOMíky a Hasič o Horooddíl. Jana
Stádníková informovala o hospodaření (největším propadem byl Bál, nejvyšší zisk vykázala, díky zvýšené
účasti a nižším fakturám za dopravu, Stezka). Mirek Dvořák pak přednesl Zprávu revizní komise. Všechny
shorauvedené dokumenty, jakož i Plán činnosti 2001, budou přiloženy k březnovému Poradníku.
Různé (jednou větou) - Vlci hledají do Keblan zdravotníka - Miloš Neuman stále nabízí 2 místa do Dolomit Petr "Řezák" Řehák prodával Adresáře 2001 - Předávány TAKové odznaky (novým) členům
DISKUSE - Proběhla diskuse o "Pravidlech TAKem garantovaných akcí" s výsledkem, že Pepa Brzák
projedná věc s právníkem a navrhne další postup. Jde o to, kdy TAK má dát akci záštitu (např. "razítko"/IČO,
pojištění?, finanční krytí případné ztráty) a kdy (a kdo, tj. schůze/Rada) má rozhodnout jak naložit s
případnými přebytky.
BÁL má nový definitivní termín pátek 20.dubna 2001 od 19:30 v Masarykově koleji. Bohužel školní akce mají
přednost, proto jsme byli odsunuti. Lístky se prodávaly již na Výročce. Tímto moc děkuji za výrobu Pacínkovi
a spol. Po špatných zkušenostech s půjčováním lístků budeme všechny lístky vydávat oproti penězům v
patřičné výši. Ceny lístků zůstávají jako loni 150,-Kč TAK; 180,-Kč neTAK a 200,- Kč na miste. Celý večer
nám bude hrát skupina Kapři se zvukařem, který se velmi osvědčil na tancovačce. Jejich živé výstupy budou
prokládány reprodukovanou hudbou. Zkrátka protančíme snad celým 20.stoletím. Letos je téma Bálu trochu
širší, ale doufáme, že o to rozmanitější budou vaše kostýmy. Zkuste se obléci třeba podle doby, kterou máte
nejraději. 29.1.2001 začal nácvik předtančení. Opět nacvičujeme s Martinem. Párů je již dost, proto vyhlašuji
STOP STAV!!! Tímto prosím nové zájemce ať se již nehlásí. Mějte se báječně a pátrejte ve skříních a na
půdách, ať Vám to zase sluší. Těšíme se na Vás Veronika a Petr.
XXV. Letní Pantakové hry - Soběslav - 15.6.-17.6.2001 (termín na 95%). Vzhledem k poklesu počtu
účastníků se snižuje cena = účastnický poplatek: dospělý (od 15 let) - 140,- Kč do červnové schůze, 160,- Kč
na místě, dítě do 15 let - 80,- Kč do červnové schůze, 90,- Kč na místě. Cena za ubytování na ubytovně či v
kempu bude oznámena později (lůžko v ubyt. cca 120,- Kč za noc, chata 4 lůžka cca 320,- Kč za noc). Já,
Martin Valent (Hecíři a Duha), jsem ochoten opět zajistit ekonomiku akce. Pokud je TAKu zájem ji uspořádat,
je nutno sehnat sportovního ředitele a dostatek pořadatelů.
APRIL NA SNĚHU - v Krkonoších 30.3.-1.4. (možno i jinak) horská chata Hanapetr - Dolní Dvůr. Objednávky
přímo u správce Fr.Krejčí 0438-432142. Ostatní informace Mirda Hoza tel.: 2222-0062.
HALIČ - Týden na kolech v Haliči je od 29.06. do 8.07.2001. Kdo má zájem volejte Pepovi Brzákovi. Počet
účastníků je omezen. Kdo dřív přijde ten dřív ....
PROSBA - Obracím se na TAKové společenství s prosbou o vrácení klíčů ke klubovně. Když jsem konečně
měl po několika letech všechny klíče pohromadě někomu jsem je půjčil s tím, že mně je určitě vrátí a od té
doby vždy stojím před panelákem a čekám až přijde nějaký radní který je ssebou náhodou má a můžeme se
začít radit (příčina je Vám všem jistě jasná - všeobecná stařecká skleróza). Pepík B.
LESNÍ HRY - Všem příznivcům Lesních her - 23. lesní hry se budou konat 14.-16. září 2001 - rezervujte si
čas. Ráz lesních her: Jak jsem vyhrál válku. Přihlášky budeme rozdávat na červnové schůzi, budou též na
internetu. Přihlášky budeme vybírat na záříjové schůzi. Informujte prosím i kamarádky a kamarády ze svých
tras. Za pořádající třináctou trasu Ivan Ištván Švach
TURAS ZVE - na Jarní Křivoklát 30.3.-1.4. Chýno u Tábora - Choustník - Červená Lhota - ...
Plážový ples AFRIKA (Lucerna 6. dubna) je za dveřmi! Kdo máte v kalendáři zatržený bál 6. dubna,
nemusíte nic škrtat, i když ten TAKový byl přesunut o 2 týdny později. Od 1. 3. jsou u Mirka Prokeše
(0603.438822) nebo na Duze (Senovážné nám. 24, tel./fax 24102-375, kancelar@duha.cz ) lístky a nejlepší
místenky (ke žbrdlení). Xtání jsou po 170, xezení pak za 210 kaček. A jdou na dračku! Neboť hraje YoYo
Band, Orchestr Josefa Hlavsy, Niabinghi Warriors a to není vše. Speciálně upozorňuju i 2. generaci TAKu:
nenechte si to ujít! Chodí se tam v letním (šortky, trika, letní šaty, tropické helmy) nebo v tradičním šatu
afrických národů od galábíje po pygmejskou sukénku. Poslední šance i pro ty, kdo chtějí nabídnout pomoc s
výzdobou, výlepem letáků a plakátů po Praze (první seance již o víkendu 3. a 4. 3. v Humanistickém centru
Narovinu v kulturním sále v 1. patře smíchovského nádraží, pokyny dává Dana Feminová na tel.
0602.117482) či s pořadatelskou službou - režijní lístek xezení budete mít zadarmo!
Mirek Prokeš.
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INZERCE - Evka Durdilová z trasy 12 hledá za sebe náhradníka na lyžařský zájezd s cestovkou ALPA do
Francie oblast Risul autobusem, ubytování 6 lůžkový apartman s dobrými kamarády, vlastní vaření v
kuchyňce. Cena příznivá. Odjezd v pátek 9.3. cca v 18 hodin od metra Radlická. Eva utrpěla úraz na lyžích,
je doma, tel. 24 92 19 61. --- Kdo zapomněl na ustředění Spanilé jízdy igelitku s obleky (černá tepláková
souprava, ponožky,..) a kuchyňský nůž, nechť volá Petra Vojtěcha, 41090619, 4447 0832 --- Lucka
Činátlová-Pokorná by si ráda vypůjčila krosnu na dítě..
Ahoj Honza Jeřábek
Plán činnosti na rok 2001
Únor
Spanilá jízda, Rychlebské hory, Honza Popel 1.2. - 4.2. Dolomity, Miloš Neumann, 12.2. - 16.2. Nora ?
Jaro
Půltá stezka
Zahájení cyklosezony
Cyklo VHT čarodějnice u Rudly Mráze
Červen
PanTakové hry
Vítání léta, Mirda Hoza
Červenec
Cyklo VHT na kolech polskou Haličí, 30.6. - 7.7.
Cyklo VHT Zlenice u Rudly Mráze
Dětské tábory
Srpen
Dětské tábory
Září
Lesní hry, Ištván, Šárka
Podzim
Stezka 43
VHT Cyklo, závěr sezony
Přehled o činnosti TAKu za rok 2000.
Leden
schůze 3.1. na VŠE
nebylo nic
Únor
výroční schůze 7. 2. 2000, menza VŠE
Úkoly pro radu : narovnat smluvní vztahy s Místním úřadem Prahy 11 o pronájmu klubovny. V jednání o
možné nové klubovně, nebo zrušení klubovny vůbec. Táhne se po celý rok s velkými i malými přestávkami
až do dneška. Členové rady prohlédli celou řadu nabízených prostor, ale žádná nebyla rozumně vhodná
(cena, nutné stavební úpravy).
sledovat vyúčtování členských příspěvků nejpozději do konce prosince. Karel Obdržálek to pečlivě sleduje, v
listopadovém poradníku jsou uvedeni neukáznění neplatiči dořešit registraci změn stanov TAKu na MV
Konečně provedeno v podstatě díky Honzovi Maňákovi, který se už na to nemohl dívat a mně přivedl do
situace kdy jsem se za sebe musel hluboce zastydět a zajít na MV nechat se 3x znemožnit od různých
úřednic a nakonec kýžený dokument získat.
projednat a zhodnotit výsledky inventury a podat zprávu na dubnové schůzi. Provedeno v březnu. Pak lupiči
vykradli klubovnu a inventura se opakovala.
Spanilá jízda 4.2.2000 - 6.2.2000 na Šumavě, jako vždy krásná akce díky Honzovi Popelovi. Se zakončením
v hospodě U Němečka.
Březen
schůze 6.3. na VŠE
NORA byla podle Lojzy Bláhy báječná, na Internetu je popis.
Dvě promítání diapositivů cestovatelů Blanky Chvojové - Patagonie a Filipa Melichara - Indie.
Shnilá jízda , nová akce z iniciativy Rudly Mráze pro ty, kteří se z různých důvodů nedostali na Spanilku do
hospody U Němečka v Dobré na Šumavě.
Skupina TAKových lidí z tras 2,14,16 odjela na cestu kolem světa, Jižní Afrika, Nový Zéland a Australie ne
sice na 80 dní ale jen na 40. Bylo pozorováno asi tak přesně 2345 antilop impala tzn. že na jednoho
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účastníka připadá přibližně 180.384 kusů, 3 krokodýli tj. 0.23076 kusu na jednoho, 84,6 slonů tj. 6.66153 na
jednoho, 1 nosorožec tj. 0.07692 na jednoho účastníka. Komáry, opice, buvoly, lvi, ptáky, pakoně a
domorodce jsem zatím nepočítal. Zato nebyl viděn ani jediný kiwi, ale většina držela v náručí koalu a někteří
ochutnali i jeho eukaliptové listí. To nemluvím ani o klokanech. Snad to pro ukázku stačí. Informace pro
zvídavé jsou k dispozici.
Duben
schůze 3.4. na VŠE
Zahájení cyklosezony 8.4. - 11. 4. Pod Kozími Horami v Penzionu v údolí v Novém Kníně, opět jako již
několik let pod patronací Moravců.
Bál 15.4. v Masarykově koleji, Petr Havránek a Veronika Jiravová ve Stylu Woodstock 1969, málo účastníků
- ztrátový, místo 350 pouze 250. Finanční schodek 12 500 Kč.
20. 4. Vykradená klubovna, TAK přišel o diaprojektor, Karel Moravec bystře opravil zámky.
Květen
schůze 2.5. na VŠE
42. Stezka - Jindřichohradecko krajem úzkorozchodných železnic. Organizovala 15. Trasa, účast 805 lidí,
závěr byl pod dohledem patnáctkových uniformovaných ajznboňáků odjezd ze závěrečného setkání
pidivláčkem do Jindřichova Hradce. Termín 5.5. - 8. 5.
Cykločarodějnice přijely do Zlenic k Rudlovi Mrázovi v termínu 29.4. - 1.5. v hojném počtu a vypily podle
určitých náznaků celou řadu kartonů šampaňského, Rudlova oblíbeného každodenního pití.
Dokončena druhá inventura v klubovně.
Noví členové TAKu : Alena Grunerová trasa 15 (Vařečka) a Hana Kárová trasa 2
Červen
schůze 5.5. na VŠE
PanTakovky XXIV v Soběslavi v termínu 16. 6. - 18.6., organizátor Luděk Ledvina a Martin Valent
Tradiční společenská TAKová událost Vítání léta 20.6. ve Vojanových sadech, zařídil jako vždy Mirda Hoza.
Patnáctka na konci milénia, slavnostní vernisáž dne 15.6. v galerii ERAD u Jindřišky Schmarzové. Výstava
monumentálního obrazu s vyvedenými členy trasy 15 akademické malířky Bedřišky Uždilové, spojená s
hojností vína a obrovských obložených chlebíčků, které při konzumaci občas některému účastníkovi upatlaly
smoking
Červenec, srpen
schůze 26.6 v Harley klubu
Maďarsko- Slovenské pohraničí, VHT-CYKLO, v termínu od 30.6. - 9.7. organizoval Pepík Brzák, účast 16
lidí, překonána různá Maďarská pohoří se zakončením ve sklepích tokajského vína.
Julské Alpy na vodě, raftech a nafukovacích Pálavách, 4.7. - 9.7. s Rudlou Mrázem.
Poslední weekend v červenci u Rudly Mráze ve Zlenicích na kole, kde se opět zlikvidovalo asi půl hektolitru
Rudlova oblíbeného nápoje.
Alpy s Luďkem Ledvinou v termínu 11.8. - 13.8. Hochkonig, opravdová Cizinecká legie, účastníci se celý
následující týden pohybovali po schodech pozpátku a to i ti kteří se nemusí ještě dívat do občanky.
Třetí weekend v srpnu Polabskou rovinou na kolech k Pepovi Brzákovi do Skochovic.
Tři běhy táborů na Ďáblíku
Výprava za zlatem do Kitty Mountains nedaleko Dablik city, 25.8. - 27.8. při příležitosti výročí 20 roků od
prvního tábora na Plíhalce, Petr Kobián, účast cca 50 lidí, bylo narýžováno 2.7531 kg zlatých nuggetů.
Dřívější holčičky a chlapečkové, nyní již rodiče se svými holčičkami a chlapečky a dřívější rodiče nyní
dědečkové a babičky bez rozdílu propadli zlaté horečce a s chtivostí v oku rýžovali, lezli do cizích klaimů a
pak utráceli nuggety v obchodech, barech a hazardních hrách. Bohužel nevěstinec měl sanitární den. Snad
příště na to bude Petr více pamatovat.
Září
schůze 4.9. na VŠE
22. Lesní hry, organizovala 20. trasa v termínu 15. 9. - 17. 9. téma Rychlé Šípy, u Velké Chmelištné na
Rakovnicku , hlavní organizátor. Veronika Jiravová s velkým ohlasem a několikanásobným děkováním
organizátorům. 23. Lesní hry, jak s Patrikem Ryanem vyhrajeme válku v roce 2001 o to se postará Ištván se
Šárkou Fuchsovou.
Přátelské setkání v hospodě U Káči ve Hvozdnici, 16. trasa 6x50 + 1x60 To je dohromady 360 roků, v
termínu 9.9. - 10.9. Velká účast a nonstop oslava do rána.
Místo Běstvinského čuníka byly Lahrovy boudy v termínu 27.9. - 1.10. Organizovala Eva Švestková a Jiří
Semecký.
Říjen
schůze 2.10. na VŠE
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A půl na Sedlčansku-Prčicku 12. 10. - 15. 10 Jirka Klíma a Jirka Papež.
Zakončení cyklo sezony tentokrát ne v režii Moravců, ale Michala Borgese u Rozvědčíka na Berounce U
Nezabudic.
Himaláje - Nepál, členové tras 2,16,17 za čtyři týdny prolezli několik národních parků v Himalájích Langtang,
Annapurna sanctuary a Solokhumbu. Překonali dohromady cca 201.783 výškových km, tzn., že na jeden km
připadá přibližně 0.2777777… kg brutto váhy jednoho účastníka při celkové váze účastníků cca 723.678 kg
brutto. Dosažené výšky v letadle nejsou ovšem započítány. Podrobnější statistiky mám v počítači. Jako např.
počet rozdaných propisovaček a bonbonů podle národních parků a pohlaví obdarovaných, množství vypitých
piv, čangů a rakší atd.
Listopad
schůze 6.11. na SF v Dejvicích
Tancovačka 2000 v Mánesu 25.11. v bíločerném rázu. Organizátoři Marcela Mostecká a Veronika Jiravová .
Pidistezka 15. trasy s oslavou 520 tin 10 členů této starobylé trasy spojená s prohlídkou stříbrných dolů na
Příbramsku.
Promítání Luděk Ledvina, Jihoafrická republika 15.11.
Prosinec
Schůze 4.12. na FS v Dejvicích
Mikuláš 15. trasy v Rokytnici/Jizerou na Braunovce.
Promítání Blanka Chvojová Patagonie a Antarktida 7.12.
Na Stříbrnou harfu si zahráli Prokešovi v Ďáblickém lese
Promítání Jirka Klíma, Jihoafrická republika, Austrálie, Nový Zéland 14.12.
PORADNÍK Duben 2001
SCHŮZE - bude v pondělí 2.4.2001 od 18:00 opět v Dejvicích v posluchárně č.133, Rada se sejde ve středu
19.4. v 17:30 u Ládi Hlavatého na FJFI v Břehové ul.č.7.
ZMĚNY - Petr Lebenhart TZ: 96 336 740
ZPRÁVY Z RADY - podává Honza Maňák: květnová schůze bude ve středu 2.5. od 18:00 v Dejvicích
Rada navrhuje, aby byly z hlediska financí 2 kategorie akcí (problematika pojištění se projednává): kategorie
TAKem garantovaných akcí (Stazka, Bál, PanTAKovky, Lesní hry, dětské tábory) a další, pokud to pořadatel
bude chtít a Rada schválí. Tyto akce se musejí vyúčtovat, TAK financuje případnou ztrátu a případný výtěžek
jde do pokladny TAKu.
kategorie TAKem Negarantovaných akcí - ty se vyúčtovávat nemusejí, ztrátu si vyřídí pořadatel sám, o
výtěžek se postará pořadatel. Tyto akce mají nárok na uveřejnění v Poradníku, mohou používat jméno TAKu,
ale nedostanou razítko.
nový člen TAKu za Patnáctku : Bedřiška Uždilová, 19.12.1954, Praha 2, Záhřebská 18, TD.: 2252-1609,
TZ.:8191-3916.
Z TAKové schůze 5.3.2001 Od: IS ivsi@iol.cz CYKLOSEZONA - Moravec potvrdí, zda Kozí hory v termínu
7.-8.4.01 budou.
DOLOMITY (Ortles se 6kou) - 30.6.-8.7.01 za 6000 (strava, doprava, ubyt.) info: Leos Hořínek tel.
(0603)404417.
RAFTING (Adige, Pasirio, Aurinko) - 13.-18.7.01 za 5000Kč, další info Rudla Mráz
Francie - září, říjen sport. pobyt u moře (Narboune): kola, tenis, voleybal, surf 10 dní v chatičkách za 5000
Kč info: Beruna Kopoldová.
UKRAJINA Beruna Kopoldová bude vědět více...
STEZKA ...a 1/2 - 11.-13.5.01 - Pořadatelé se přihlásili stejní jako loni, tj. Jirkové Klíma a Papež. Bude v ČR
na sever od 50. rovnoběžky...
TAKove schůze - Za uvolnění posluchárny od 18.00 do 19.00 platíme, choďme proto včas...
Na závěr schůze obšírně informoval Míša Borges o akci Klubu turistů ZTS Martin "Prechod Velke Fatry" a
jejím letošním 44. ročníku, jehož se i tentokrát zúčastnila řada lidí z TAKu.
Za pěkného počasí se jedná o pohodovou akci, za špatného o akci extrémní a pokud je ještě horší - jde o
přežití. Souhrn je tragický: Jeden z pořadatelů umrzl. Ztratil se Tonda Peterka, který měl nakonec při vší
smůle, kdy spadl několik desítek metrů z hřebene a spletl si směr kam vlastně padá, nakonec štěstí, když
dorazil do Revúce. Štěstí naopak asi scházelo Mileně Řezníčkové ze 4. trasy. Na Milenu, která byla ostatně
na této akci již poněkolikáté, budu vzpomínat vždycky jako na příjemnou, neokázalou kamarádku, která,
když to bylo třeba, dělala - např. sedla do auta a prostě jednoduše zajistila perfektní stezkové noclehy,
namísto aby pracovala na své kariéře, či trávila čas s rodinou. IvanS
6 | 15

TAK – Poradníky 2001
BÁL pátek 20.dubna 2001 od 19:30 v Masarykově koleji. Konečně máme dostatek lístků na prodej. Moc se
omlouváme za zdržení distribuce, které vás doufám neodradilo. Prosím zájemce o lístky, aby se mi ozvali a
domluvíme se na předání. Těšíme se na Vás.
Za pořadatelský team Veronika Kontakty: veronika.jiravova@mt.com , TZ: 72 123 157, mobil: 0603/558 768,
TD:83 93 32 35
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE - kompletní nabídka letošních kursů, a spousta dalších informací, je k
dispozici na www.psl.cz . I letos se koná originální kurs DEJA VU, určený pro lidi, jimž už "vylétly děti z
hnízda". Termín: 15. - 24. června, místo: středisko PSL Doubravka u Chotěboře. Přihlášky a další informace
získáte v kanceláři PSL, Senovážné nám. 24, Praha 1,tel. 02/24 10 25 52 , e: psl@adam.cz (Nepochybuji,
že kladné) reference vám jistě rády poskytnou Jarmila Ledvinova, nebo Magda Součková. S přihláškou
neváhejte, rozhodně to stojí za to!!! Ahoooj, hezké jaro, Jana Jedličková (13).
INZERCE - ČMSS bude doplňovat 1 člověka: VŠE, praxe v marketingu, výzkum trhu, nové produkty, znalost
Nj nebo Aj, pracovitý a normální atd. Asi spíš mladší. Doporučte. Lojza Bláha
Ahoj Honza Jeřábek
MaPe se za nás loučil s Milenou ve strašnickém krematoriu...
Určitě to byla láska k přírodě a taky trochu romantiky v duši, které tě přivedly mezi nás do Turistického
akademického klubu. Brzy jsme poznali, že se v tvé drobné postavě nachází nemalá osobnost.
Obdivovali jsme tvojí energii a vytrvalost, když jsi večer přicházela z tůry, ke které sis ještě hodně kilometrů
sama přidala. Chtěla ses přece podívat až na tamten kopec, vždyť je nejvyšší v okolí a byla by přece škoda
na něj nevyjít.
Skromná a milá, vždy s úsměvem jsi dokázala něčím přispět k radosti a pohodě svým přátelům.
Slyším jak se mne tiše ptáš, zda není potřeba něco zařídit, udělat, zajistit. A mnohokrát jsi dokázala, proč
bylo tak snadné se na tebe spoléhat.
Zvykli jsme si tě vidět při předtančení na našich bálech, v běžkové stopě Spanilých jízd, na pohodovém
putování po stezkových trasách, s batohem na zádech v partě zdolávat Alpy. A také zpívat a tančit při
večerním posezení.
Vzaly nám tě hory, jež jsi měla tak ráda a osud, který ti připravil zkoušku nezdolatelnou. Vichřici, po níž se
kmínek tvého života již narovnat nedokázal.
Nevím zda slovenským horám někdy dokážu odpustit. Odpustit jim tu krutost a nespravedlnost. Odpustit jim
pro jejich krásu a romantiku, které jsi také podléhala.
Ale ty zůstaneš s námi a budeš v našich myšlenkách zas chodit po stezkách a stoupat s námi vzhůru a
znovu prožijeme ty hezké chvíle s tebou.
Sbohem Mileno, měli jsme tě rádi a moc nám scházíš. Vážení,
Připadla mi smutná povinnost informovat Vás stručně o neštěstí, které nás potkalo při 44. ročníku Zimního
přechodu Velkou Fatrou. Této akce organizované odborem turistiky KST ZTS Martin se pravidelně
účastníme (na vlastní nebezpečí) již několik desítek let. Letos jsme obsadili 2 skupiny. Naše prvá skupina
byla vedená zakladateli této akce bratry Ivanem a Vladem Štefkem (z KST ZŤS Martin), z Prahy nás jelo
celkem 8, dále se k nám připojili 3 košičtí kolegové v čele s Džusym a Pepa Trávníček z Martina.¨Druhá
skupina byla vedena bratry Zacharovskými (z KST ZTS Martin) a jela den po nás, z TAKu (organizačně
kočíroval Michal Borges) zde byli většinou členové horooddílu, cyklisté a jejich příznivci celkem 22 lidí. Jejich
postup byl ovlivněn naším varováním, které jsme jim sdělili našimi mobily (jakožto jediným dorozumívacím
prostředkem v dané situaci) a tak po redukci vrcholové části zvládli Fatru bez potíží.
Naše skupina se dostala po úvodní mírnější části za Križnou do pasti, náhlé zhoršení počasí s nárazy větru
(v zádech od Križné s rychlostí až 90 km/h), s minimální viditelností a sněžením nám nedovolilo návrat.
Snažili jsme se dojít přes Suchý na salaš Martina. Postup vpřed byl navíc komplikován chybějícími, resp.
zlomenými tyčemi. Milena Řezníčková byla na Fatře již popáté a byla připravena zvládnout tento náročný
úsek spolu s námi. Příroda a nešťastné okolnosti způsobily, že spadla z Ostriedku (1 590 m) do lavinového
svahu a zahynula (dle pozdějších informací – prakticky okamžitě).
Obdobný pád prožil Tonda Peterka se šťastným koncem, Ivan Štefko bohužel takové štěstí neměl a zahynul.
Snažili jsme se naše kamarády nalézt ze všech sil, ale přes neustálé pokusy jsme nebyli úspěšní. Fyzické a
duševní útrapy (omrzliny, vyčerpání, …) nám ubraly síly v boji s přírodou. I snaha HS byla později, v
důsledku velkých potíží (které měli sami se sebou), bezvýsledná. Hledání jsme ukončili v nočních hodinách a
noc jsme přečkali nouzově v salaši Martina. Další postup byl doporučen HS –sestoupit dolů a vyhnout se
hřebeni.
Tragedie mohla mít ještě větší rozměry. Zůstáváme tu se vzpomínkou na Milenu a Ivana, nezapomeňme na
tuto krutou daň přírodě v horách, která byla nakonec silnější než naše odhodlání a snaha Mileně a Ivanovi
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pomoci.
Jednáme o zhotovení pomníčku Mileně, tak jako kolegové z Martina Ivanovi a jejich umístění na Ostriedku.
V Praze 23.3.2001
PaS
PORADNÍK Květen 2001
SCHŮZE - bude ve středu 2.5.2001 od 18:00 v Dejvicích v posluchárně č.133.
ZMĚNY - Honza Chlouba TZ.: +420 2 2495 1130
Z TAKové schůze 5.3.2001 Od: IS VELKÁ STEZKA - 27.-30.9.01 - Bylo hlasováno o třech návrzích, přičemž
těsnou nadpoloviční většinu získal návrh České Středohoří se zakončením asi v Ploskovicích za garance
T17, druhé dva návrhy "Posázaví" (Světlá n/S., T16) a "Pálava" (T12&13) snad někdy příště...
LPH - snad 15.-17.6.01 v Soběslavi - Luděk Ledvina hledá jednotlivé ředitele (příp. generálního na své
místo). Avizoval novou disciplínu "Závod horských kol jihočeskými blaty" na 20-30km. Pro pokrytí nákladů
LPH je třeba alespoň sto lidí...
RŮZNÉ Schůze schválila proplacení TAKového věnce pro Milenu R.
Kategorie akcí (viz Poradník) - nikdo nenavrhl lepší řešení
Pojištění TAKových akcí - bude projednáváno příště: zdá se, že sjednání hromadného pojištění není
jednoduché, protože některé akce mohou mít ráz extremních sportů, na jiné akce dojíždějí nepřihlášení
účastníci apod. Rovněž zatím nemáme k dispozici srovnání podmínek jednotlivých pojišťoven...
Klubovna na JM stále existuje a výhružné dopisy zatím přestaly docházet...
PROMÍTÁNÍ - Filip Melichar (26) zve všechny na promítání diáků a vyprávění (ne)všedních zážitků z loňské
cesty do Austrálie, a to vždy ve středu v 18:30 do posluchárny Věž na PrFUK (3. Patro, Albertov 6, Praha 2):
9.5.2001 - Po zemi z Prahy do Singapuru --- 16.5.2001 - Austrálie I - jižní pobřeží, Perth - Sydney včetně OH
--- 23.5.2001 - Austrálie II - Sněžné hory (Mt. Kosciuszko), vnitrozemí, východní pobřeží.
PATNÁCTKA NABÍZÍ - následující tipy na prázdniny: Plavba po Otavě (z Annína) od 1.do 8. července 2001 s
vodáky Slavie Praha. To jest nabízí se odvoz lodí i osob autobusem s vlekem tam a zpět a pohodová
dovolená v dobré společnosti. Plavidlo si musíte zajistit sami. Přihlásit se lze zapsáním na vyvěšený list v
loděnici Slavie v Podolí (u stanice Dvorce), příp. dotazy u Ivana Fridricha.Vyzkoušet si to můžete na
jednodenním zájezdu 2. června na Lužnici.
V druhé polovině července se chystáme za polární kruh do Norska a Švédska, cílem jsou Lofoty (zatím část
mé rodiny a pár lidí z 15ky). Vybíráme mezi turistickýma cestovkama, buď s CK S.E.N. 13.-29.7. ("Lofoty a
Abisko" - viz http://www.cksen.cz ) nebo s CK Adventura 19.7.-5.8. ("Do kraje půlnočního slunce" - viz
http://www.adventura.cz) s možností půldenního raftingu na řece Sjoa. Cena něco přes 13 tisíc. Pokud se
někdo chcete připojit, ozvěte se pokud možno hned (ivan.fridrich@spojprojekt.cz nebo tf domů 24257873,
zam. 67196606, 0602 368425).
INZERCE - Jana Hlavatá, povoláním učitelka hledá místo z finančních důvodů. Angličtina, PC, řidičák.
Kontakt: tel 6275571, hlavati@volny.cz . --- Ing. Jiří Valda ml., tel. domu 41443619, email: valda26@email.cz
:1} pronajme byt 2+kk v Praze Libuši, cca 15 minut busem od metra Kačerov, 6.p v rekonstruovaném
paneláku, částečně zařízený, cena 8000 Kč na měsíc + poplatky 2} hledá práci na HPP, vystudoval ČVUT
stavební, rozumím PC HW i SW velice dobře, ŘP sk. B, nejlepší by byla práce v oboru či s počítači, a ještě
lepší flexibilní pracovní doba a nástup cca květen 2001 --- Z.Rozsívalová postrádá od zahájení cyklo v
Kozích Horách igelitku s mytím, šitím, léky a vůbec KPZ a čelenkou s rukavicemi Zn. chorobná závislost na
věcech --- Hanka Činátlová, 2. trasa.(tel. 0723 534 800) shání pro vnučku sedačku či krosnu na záda, aby s
ní mohli vyrazit do přírody bez kočáru. Kdysi jich po trasách kolovalo dost, tak se prosim rozhlédněte po
půdách a komorách. Až odroste a bude chodit sama, čestně vrátí. Díky předem za zprávu --- Jarka Žežulová
Vás zve na pokračování přednášky z Kineziologie (i s praktickou ukázkou ). Téma: stres, poruchy učení.
17.5.2001, 18.00 hod, Praha 6, Vítězné nám. 4, Dům armády, 2. patro, č. dveří 201.
POZVÁNKA - Bedřiška Uždilová (15) zve na vernisáž své výstavy (obrazy) 3.5. v 18:00 na Staroměstské
radnici, Sál architektů (4.patro s výtahem), výstava potrvá do 30.5.2001.
Ahoj Honza Jeřábek
PORADNÍK Červen 2001
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SCHŮZE - bude pondělí 4.6.2001 od 18:00 opět v Dejvicích v posluchárně č.133.
ZMĚNY - Láďa Hlavatý TZ.: 24358294.
Z TAKové schůze 2.5.2001 Od: IS TAKový BÁL - byl pěkný a po delší době výdělečný (potlesk!) - cca 2000
Kč bude převedeno do TAKové pokladny.
LPH - 15.-17.6.01 - Luděk Ledvina rozdával hromadné přihlášky pro trasy. Zájemci o pokojíčky či o chatky
ozvěte se Martinovi Valentovi. Dejte vědět, kdo se chcete zúčastnit VCL, aby pořadatelé nebyli, jako loni, v
přesile. Ředitelé soutěží - hlaste se! Máte-li možnost zajistit ceny, kontaktujte LL.
43. STEZKA - 27.-30.9.01 - Zakončení bude na 99% v Ploskovicích v zámecké zahradě. Na červnové schůzi
nahlaste odhad účasti..
FOTKY z AUSTRÁLIE - 15.5-10.6.01 Filip Melichar (T26) zve do NTM v Kostelní ul. denně kromě pondělí 917 hod.
PADÁK - 8.-10.6.01 - Honza Maňák hledá zájemce o "seskoky na padáku" (spíše na PK) za 1900Kč.
RAKOUSKO - srpen 2001 - potvrďte přihlášky Luďkovi Ledvinovi.
KLUBOVNA - Pepa Brzák se s Ivanem Fridrichem účastnili jednání na úřadě. Navrhli nájem ve výši 1-5 Kč
za čtvereční metr a měsíc - uvidíme co na to Úřad, jeho Zastupitelstvo atp.
POJISTNÉ - Ivan Fridrich seznámil přítomné se stavem. Ukazuje se, že nejlépe bude realizovat pojištění
přes KČT (info o TAKové grupě dá Mirek Dvořák). Možné je též kolektivní členství TAKu, které by však
znamenalo změny Statutu, min. o 80Kč vyšší příspěvky...
Pepa Beran informoval o privatizaci obsazených panelákových bytů za "státní" ceny (info 855 41 66).
BÁL - PODĚKOVÁNÍ - na bále TAKu 20.dubna proběhla za souhlasu pořadatelů sbírková akce "POMOZTE
DĚTEM" (zapečetěná kasička s logem kuřátka se záchranným kruhem) a bylo vybráno celkem 746,70 Kč
(nemluvě o složenkách, které zmizely). Jedná se o velký charitativní projekt ČT a NROS a všechny vybrané
penízky budou do korunky rozděleny potřebným postiženým nebo opuštěným dětem.Výčetka = protokol by
měl doputovat k V.Jiravové. "Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti děkují všem dárcům a
přispěvatelům z TAKu za podporu 3.ročníku stálé sbírky POMOZTE DĚTEM." Připojuji se s poděkováním a
zdravím. O.Jirasová secretary@nros.cz tel.33 35 18 31, fax.33 35 47 08. PÍSNIČKOVÝ KONCERT Martin
Kaplan a Pepík -Jacek- Fiala Vás všechny opět zvou na 7.června v 19.30 Slepecká škola Loretánské nám.
19 ( Vedle hospody ,,U černého vola").
VÍTÁNÍ LÉTA - Vojanovy sady - bude v úterý 19. června od 19.00. Jak je všeobecně známo, jedná se o
uznávanou společenskou událost picknikového typu a ti, kteří přijdou v ,,džínách" nebudou vpuštěni. Mirda.
2. CYKLOSPANILÁ JÍZDA - Tonky Tykolové se koná ve dnech 22.-24.6.01 v Hrubém Jeseníku. Krásné lesy,
rybníky a téměř rovina. Ubytování Stezkové = spacák + karimatka, bližší informace a přihlášky u Moravců na
tel. 7910607, 0603-744534.
THE SWINGS (Švestka junior)- 22.6 - pátek 20:00 - Večery s hudbou na Dobešce. Pánské vokální kvarteto.
dobové kousky, jazzové evergreeny i méně známé songy z let 30. až 50.
ELDORADO - Skupina, kterou mnozí z vás znají z tancovaček, Vás upřímně zve na křest svého nového CD
v prostorech Mánesa, ve středu 6.6.01, v 19:00.
JAK SI KDO USTELE - TAK SI LEHNE - pozvánka na prohlídku vyšehradského hřbitova (Slavín) ve čtvrtek
14.6.. Sraz v 17:30 u kostela sv.Petra a Pavla, provádí tajemník Slavobudu, zve Pepa Beran.
INZERCE - Filip Melichar nabízí filmy --- Leo Hořínek (HorinekL@radiomobil.cz , M:0603/404417) našel na
1/2 Stezce fotoaparát (asi trasa "L"). Zájemce by měl tušit, jakou značku postrádá.
Ahoj Honza Jeřábek
PORADNÍK Červenec 2001
SCHŮZE - bude pondělí 9.7.2001 od 18:30 hodin v zahradní restauraci"Na tý louce zelený", je to v údolí
Kunratického potoka na kraji lesa hned za areálem krčské nemocnice. Od zastávky autobusů č. 114, 193 (a
několika dalších řady 300) "Zelená louka" je to 5 minut doleva po cestě k lesu. Točí se Krušovice za 14 Kč, k
jídlu též něco bude, hudba a zpěv je povolena (ba vítána). Jenom máme přijít pokud možno včas, za
hezkého počasí bývá plno!
ZMĚNY - Vašek Lomič e-mail: vlomic@click.cz --- Rosenauer Jan TD: 047-2774757, TZ: ------ , M: 0603112301, e-mail :rosenauerovi.1@post.cz --- Rosenauerová Alena TD: 047-277-4757, TZ: 047-568-2487,
2491 , e-mail: alena.rosenauerova@mnul.cz
ZPRÁVY Z RADY - podává Honza Maňák: Rada zjistila, že nezná všechny šéfy tras - ozvěte se Radním.
17.9. v 18:00 bude v klubovně Velká Rada - kromě jiného dohlášky a storna Stezky. Rada JM nám přiklepla
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klubovnu za 10 Kč/m2/rok, což bylo s díky akceptováno.
Z TAKové schůze 4.6.2001 od: IŠ ivsi@iol.cz Klubovna - schválen "rozumný" nájem - Hurá.
STEZKA ...a 1/2 - pěkná, tři trasy
43. STEZKA - 27.-30.9. - Posílejte Honzovi Maňákovi (manak@volny.cz) tabu noclehy! Zakončení bude v
Ploskovicích od 13h., vlak odjede z Ploskovic po 18h. Do záříjové schůze dodejte Honzovi přesné (a
závazné) počty lidí do vlaku, peníze a přihlášky. Ceny: 60Kč (TAK, studující, civilkáři,...), 90Kč neTAK, +50Kč
vlak, +20Kč penále za přihlášku po záříjové schůzi.
RŮZNÉ - NORSKO (Lofoty...) s Adventurou od 19.7. - info ivan.fridrich@spojprojekt.cz --- RAKOUSKO od
5.8. hlaste se Luďkovi Ledvinovi do červencové schůze (550 Kč)
PANTAKOVKY - Bylo cca 150 účastníků (zdálo se ,že vcelku spokojených). Dětí méně než obvykle (asi 20)
ale potěšitelně velké procento teenagerů. ( Ty děti také nějak stárnou ale kupodivu pořád jezdí). Nezmění-li
se nějak drasticky ekonomické podmínky tak napřesrok mohou být Pantakovky zas. Děkuji všem , kdo
pomohli s organizací i sponzorům, kteří dodali ceny pro vítěze. Zvláštní poděkování v této oblasti zejména
firmě WIKY, která pro děti dodala ceny v rozsahu a kvalitě skutečně nebývalé. Nálezy z Pantakovek : Kdo
postrádá bílé tenisky, 1 pantofel plastikový, velkou osušku, ručník nechtĄse mi ozve tz 4712742, td 6926457
email ledvinal@ssz.cz Luděk
LESNÍ HRY - 14.-16.září 2001 - Přihlášky písemně na zářijové schůzi nebo elektronicky: na adrese
http://trasa13.takpraha.cz/lh/ . Prosíme o včasné přihlášky (objednávka autobusů). Díky, Ištván
VLČATA tímto děkují všem těm, kteří strávili víkend 22. - 24.6. stavěním tábora v Keblanech. Odměnou
vysloužilým Apačům, Robinsonům a Ďáblíkům byl týden bez dětí v táboře. Protože pokud to nevíte, tak tam
je na mou duši pěkně.
Cyklotrasa 43. Stezky 27. - 30. 9. 2001 - Máchovou stopou do Českého středohoří: 27. 9. Praha - Lhota
(koupání) - Kokořín, 28. 9. Houska - Máchovo jezero (koupání) - Polomené hory - Zahrádky - Č.Lípa, 29. 9.
Kamenický Šenov (Kamenné varhany) - úzkokolejný skansen Zubrnice - Ústí n.L., 30. 9. České středohoří Litoměřice - zámek Ploskovice . Hlaste se mi do 20. 8. se zápisným 150 Kč (z toho 60 je za zvláštní vlak),
pak budu muset odjet do 9. 9. do Jižní Afriky na Světovou konferenci OSN proti rasismu (reprezentovat
evropské protirasistické organizace) a bude se se mnou špatně komunikovat. Díky za pochopení a ahoj na
Stezce. Mirek Prokeš, Pod Pekařkou 35, 147 00 Praha 4 , tel./fax 61212054 nebo 24102-375, mobil
0603.438822 E-mail prokes@duha.cz + prokes@hotmail.com
INZERCE - 4kař hledá pro tuzemský prázdninový víkend nafukovací člun pro 2+4děti (info MaPe tel.
96336740, petr.lebenhart@hygpraha.cz ) --- Filip Melichar prodává filmy --- Blanka Chvojová shání starší
dětskou sedačku na dámské kolo (tel. 6522600, 21992123) --- Ing.Jiří Šlemr alias Můra nabízí zaměstnání
odborné prodavačky náplní do počítačových tiskáren ve firmě Ecotoner s.r.o. na adrese: Slavojova 11, Praha
2 (pod Nuselským mostem). Požadavky: Žena, radši vyzrálejšího věku, vztah k technice, stačí umět česky,
zkušenosti z obchodu vítány, zodpovědná, pořádná apod., neměla by být sklerotická. Prac. doba Po - Pá 917 hod. Nástup ihned. Tel.: 691 66 93, 0606-150 148
ZE SPOLEČNOSTI - Vašek Lomič hlásí návrat ze Západní Papui. -- skákání padákem nakonec přežili
Honza Maňák a Jarda Trypes --- a hlavně: Jana Jedličková a Pavel Dočkal se 2.6.2001 vzali za
povzbudivých slov Petrofových a přání spousty TAKových a jiných.
Svobodné panny a dívky, zase jedna slibná mužská partie fuč! Svobodný pán Ing.Tomáš ze Součku (28 let)
pojal sobě za choť spanilomyslnou pannu Veroniku z Kozelkova (23 let). Dokonáno jest ! Vrchní rada Mirek a
penzionovaná Magda ze Součku. 23.6.2001
TAK ať jim to všem pěkně vyjde. Mějte se hezky o prázdninách a opatrujte se.
Ahoj Honza Jeřábek
25. Letní PanTakové Hry
Soběslav 15.-17.6. 2001
přehled výsledků
Sedmiboj

VCL

Muži

Muži

1. Berkovský Oldřich (6)
2. Bouška Jiří (6)
3. Jedlička Martin (16)

Ženy

1. Procházka David (16)
2. Šustera Jiří (15)

1. Čechová Anna (FRED)
2. Metlická Hana (HEC)
3. Rezková Katka (1)
3. Kolář Bořek (13)
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Ženy

1. Škrabálková Marie (15)

Kuželky

Družstva

1. Trasa 13A
2. Trasa 13C
3. Trasa 1A

Muži

1. Dyk Petr (13)
2. Lozan Ondřej (26)
3. Švach (13)

Ženy

1. Soukupová Naďa (1)
2. Šmidtová Lenka (13)
3. Dyková Tamara (13)

Fotbálek

Muži

Ženy

1. Trasa 16
2. FRED

Volejbal

1. 8 trasa
2. 1 trasa
3. 16 trasa

Nohejbal

1. HEC
2. 16 trasa
3. 1 trasa
Ženy

1. Šmidtová Lenka (13)
2. Šelelyová Denisa (16)
3. Petráková Jana (13)

ženy

1. Petra Svobodová
2.-3. Míla Nováková
2.-3. Martina Cukrová

Ping – Pong:

Petangue:

1. HEC
2. Trasa 16B
3.Trasa 16A

Muži 1. Šmidt Karel (13)
2. Novotný Jiří (1)
3. Pokorný Petr (16)
1. Vaněk Jaroslav (16)
2. Tichý Zdeněk (14)
3. Svatá Dana (16)

Cyklo cross-country
muži

1. Martin Jedlička
2.Tomáš Tazler
3.Karel Cukr

Ringo 1. Ušoun team
2. Trasa 16B
3. Trasa 26
4členná družstva

1. 14A Neuman Aleš, Tichý Mirek, Tichá Helena, Halašková Iva
2. 14B Neumanová Blanka, Halašková Naďa, Chloupek Petr, Chloupek Pavel
3. 16 Kábrtová Adéla, Kábrtová Barbora, Sklenářová Petra, Vilím Franta

Píč Cup
1. Valent Martin (HEC)
1. Šelelyo Petr (16)
2.
PORADNÍK Září 2001
SCHÙZE - bude v pondìlí 3.9.2001 od 18:00 opìt v Dejvicích v posluchárnì è.133
LESNÍ HRY - Apeluji na všechny, kteøí se chtìjí úèastnit letošních Lesních her, aby se pøihlásili do záøijové
schùze – musíme znát jejich poèet pro objednávku autobusù. V záøí zveøejníme na stránkách Lesních her ()
pravidla TAKového kriketu, všem úèastníkùm vøele doporuèuji, aby se s nimi seznámili vèas. Ištván
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ŠASTNÝ NÁVRAT - Wickina Ryvolová a Vašek Lomiè (4. trasa) oznamují, že èerstvý letošní deník z
expedice k lidožravým Papuáncùm je k vidìní na adrese:
http://www.dobrodruh.cz/book/bookindex.asp?id_book=319 pod názvem: Indonéská dobrodružství II - West
Papua.
INZERCE - Vít Šetina se potøebuje zbavit cca 60,- ATS v mincích. Má nìkdo zájem? Tel. domù 7924887
veèer. --- Prosím, kdybyste nìkdo vìdìl o práci pro mého manžela Pavla, dejte nám vìdìt na email
Pavel.Doc@seznam.cz (nebo na mou adresu). Pavel hledá práci na HPP, s víceménì pevnou pracovní
dobou, ne na smìny a bez víkendu, alespoò trochu slušnì placenou. Vyuèen SOU stavební elektromechanik pro rozvodná zaøízení øidièák A,B,C,D,T. Rok øídí autobus MHD - úspìšnì absolvované
psychotesty pro øidièe z povolání, èistý výpis z karty øidièe, bez nehod 5 let - mechanik elektronik pøes
spojovací a digitální systémy 4 roky - elektromontér, anglicky pasivnì, rusky - aktivnì, PC uživatelsky:
Windows, Microsoft Office 2000, e-mail, Internet, FOX PRO, OBIS, AUTOCAD. Díky Jana Doèkalová (13),
roz. Jedlièková --- prodám zánovní batoh "TREK SPORT TATRAN 60" za 950,- Kè" Michal MUSIL trasa 4, tel
zam.: 57314 939, e-mail:musilm@ips.cz .
Ahoj Honza Jeøábek
PORADNÍK Říjen 2001
SCHŮZE - bude v pondělí 1.10.2001 od 18:00 opět v Dejvicích v posluchárně č.133
ZMĚNY - Jarda Kohout TD.: 5181-6926.
ZPRÁVY Z RADY - podává Honza Maňák: Rada se domnívá, že kvalita Poradníku poněkud upadá, a proto
žádá všechny dobrovolníky, aby posílali Honzovi Jeřábkovi svoje zprávy z akcí, názory, připomínky,
hodnocení a další nápady. Vše raději stručně a v digitální formě, ať s tím Honza nemá příliš práce a ať se to
vejde do obvyklého rozsahu.
Láďa Hlavatý hledá 2 lidi do redakční rady nového almanachu TAKu, který by měl vyjít k TAKovým
čtyřicátinám.
Rada se konečně dopátrala šéfů všech tras. Tady jsou:
1 - Pavel Stulík,
2 - Karel Obdržálek,
3 - Tomáš Kubát,
4 - Petřík Lebenhart,
5 - Petr Němec,
6 - Jiří Halfar,
7 - Vlastimil Hyksa,
8 - Eva Švestková,
9 - Tonda Kadlec,
10 - Bořík Prokeš,
11 - Žán Ježek,
12 - Petr Řehák,
13 - Petr Havránek,
14 - Vláďa Roith,
15 - Ivan Fridrich,
16 - Luděk Ledvina,
17 - Honza Maňák,
18 - Petr Hasič Kříž,
20 - Veronika Jiravová,
26 - Jiří Valda
STEZKA - Závěr je v zahradě zámku Ploskovice v Ne 30.9. od 13 hodin. Program bude tradiční, tj. rytíři tras,
Myš Stezky, Král Stezky a trasová soutěž, tématem trasové soutěže je historické setkání, způsob zpracování
je zcela volný, doba by neměla překročit 3 minuty. Občerstvení bude zajištěno, je pamatováno i na mobilní
záchody. Stezkový vlak bude odjíždět ze stanice Ploskovice po 18.hodině, zastavovat bude v Litoměřicích,
Všetatech, Nymburku, ve Vysočanech a na hlavním nádraží v Praze, kde by měl být kolem 21.30 hodin. Těší
se na vás Sedmnáctka.
ZAKONČENÍ CYKLOSEZÓNY - 6.-7.10 na Berounce "U rozvědčíka" Týřovice. Info M.Borges TD.: 7923-830,
Lenka Vintrová e-mail : mikac@iol.cz .
LYŽOVÁNÍ I - Nabízíme možnost dobrého lyžování v lyžařském středisku LIVIGNO (18. 1. - 23. 1. 2002,
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apartmány, vlastní vaření, 3700,- Kč + permice 89 eur) a osvědčené "severní" Dolomity (18. 2. - 24. 2. 2002,
penzion s polopenzí 4600,- Kč + permice 106 eur). Bližší informace : Blanka a Miloš Neumanovi, TD.:
81971189, e-mail: neuman@egp.cz .
LYŽOVÁNÍ II - Ivana Černohorská (14) nabízí: 5 dnů lyžování v italských Dolomitech, odjezd
18.2.večer,návrat 24.2.ráno,ubytování v údolí Val di Sole ve Fucine v bungalovech s vybavenou kuchyní a s
příslušenstvím, - cena permanentek po slevách 100 Euro.Cena zájezdu/jízdné,ubytování,průvodce/ 3900 Kč.
Přihlášky co nejdříve se zálohou 1000 Kč,nejpozději do 31.10. mobil 0604714096, tel. práce 67310706,
cernohorska@lobkovicovo.cz
INZERCE - Mincí italských a řeckých se ráda zbaví Helena Volfíková, naopak přijme rakouské šilinky, tel.:
8385-1808, 0602/614157.
Ahoj Honza Jeřábek
PORADNÍK Listopad 2001
SCHŮZE - bude v pondělí 5.11.2001 od 18:00 opět v Dejvicích v posluchárně č.133
ZMĚNY - Vít Žežula TZ.: 9625-1140
ZPRÁVY Z RADY - podává Honza Maňák: Při distribuci Poradníku dá plno práce tu spoustu exemplářů
vytisknout, nalepit adresy, oznámkovat a rozeslat. Přitom téměř 3/4 z nás již má e-mail a stačilo by několik
ťuknutí na klávesnici počítače a měli byste Poradník doma (nebo v práci) a rychlejc. Papírových exemplářů
Poradníku by mohlo rapidně ubýt a s tím by ubyla i ta velká práce s rozesíláním. A ještě k tomu by se dalo
ušetřit na poštovném několik stovek každý měsíc. Rada proto apeluje na všechny vlastníky e-mailu, aby
sdělili svoji mailovou adresu do systému, který obhospodařuje Ivan Šimůnek, pokud ji tam ještě nemají, a
pokud tam již adresu mají, aby zkontrolovali, zda je správná. Záměrem je, aby co nejvíce lidem chodil v
průběhu příštího roku Poradník už elektronickou cestou. A aby byl tento apel podpořený také něčím
silnějším, než je snaha šetřit práci druhého, Rada navrhuje, aby každý, kdo dostává Poradník poštou, platil
značně vyšší roční příspěvky TAKu, protože pro takové se nakonec spotřebovává i značné množství peněz
na poštovné. Hlasovat o tomto návrhu se předpokládá na výročce začátkem února.
Kdo by věděl o sálu v hospodě, kam by se vešlo 80-100 lidí, kde za sál na večer nechtějí horentní sumy
peněz (zhruba do 5000 Kč, něco bude i za konzumaci a večeři) a kde bychom mohli uspořádat v Po
4.2.2002 výročku, kontaktujte některého z radních.
44.Stezku v roce 2002 uspořádá v květnu trasa Čtyři a bude to jako tradičně na Šumavě.
Podzimní tancovačka se z důvodu nemoci Marcely Mostecké patrně odkládá až na jaro.
O uspořádání bálu v r.2002 projevila zájem Jarka Maňáková.
Již na minulé schůzi rozdával Honza Maňák pětistovky trasám jako příspěvek k zajištění Stezky, protože
Stezka dopadla finančně dobře. O 500 Kč se ale nepřihlásily trasy 8, 9 a C. Pokud se nepřihlásí ani na
listopadové schůzi, zvýší Honza o tyto částky výnos ze Stezky a vrátí je do pokladny TAKu. Kdo chce
peníze, musí si o ně alespoň říct.
PORADNÍK - už delší dobu cítím, že Poradník jsem schopen dělat pouze jako kompilát ze zpráv, které
dostanu buď mailem nebo nějak jinak, což není to pravé ořechové, aspoň já to tak cítím, vzpomínaje přitom
na Rádiny Poradníky. Pokud by se našel někdo, kdo by dělal Poradník s větším zaujetím a invencí, rád se s
ním domluvím na předání, spolupráci, kooperaci, vzájemné pomoci nebo něčem dalším, co by bylo ku
prospěchu všem, TAKu zejména. Pokud vás přitom napadá, že bych třeba mohl zapšknout po poslední
kritice Poradníku, tak to není šťastná myšlenka. To ne, nezapškl. Tohle je asi tak maximum co stíhám a
přemýšlím o tom už delší dobu. Honza Jeřábek
DÍKY ZDENĚ ROZSÍVALOVÉ jsem kulturní člověk. Zve mne totiž několikrát měsíčně do divadla a ještě se
nabízí, že mi obstará lístky. Úžasné! Naposled jsem byl v Divadle v Dlouhé na Vánoční povídce aneb Jak
jsem se ztratil. Jedná se vlastně o koláž písniček šedesátých let na téma povídky Ludvíka Aškenazyho a je
to podle mne skvělé. Jestli se chcete půldruhé hodiny dobře bavit a nic neřešit tak tohle je ta pravá hra.
Navíc tam můžete vzít i své potomky někteří z nás i vnuky, neboť je to vlastně hra pro děti. Možná je to ten
důvod proč se mi to líbilo. La Hla. Dojmy z Lesních her 2001 - ”Kam jdeš?” ptali se mne kolegové, když jsem
se objevil na fakultě s báglem v onen deštivý pátek 14.9. ”Do lesa .” ”Kam do lesa?” ”Nevím.” Nevěřícně
zakroutili hlavou. Tak tenhle dialog jste možná také zažili., ale kupodivu to nebylo tak hrozné. V noci
nepršelo, dokonce byla jasná obloha plná hvězd, takže Kanadská štvanice měla nádech romantické i když
trochu delší procházky. Trochu nepříjemný na letošních Lesních hrách pro mne byl pocit, že jsem vytlačován
ze svého domovského území. Byl jsem na prvních hrách a od té doby mnohokrát, ale letos poprvé jsem měl
dojem, že už to není tak úplně můj podnik. O čem mluvím? Prostě a jednoduše, my v pozdním mladém věku
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jsme tam byli v menšině! A to je možná dobře. Co závěrem. Snad to, že (jako vždycky kdy nepodlehnu své
lenosti a pohodlnosti) jsem byl rád, že jsem jel. Bylo to bezva. Díky Ištváne a spol. LaHla, 359. australská
klokaní četa
SPANILÁ JÍZDA bude 8.-10.2.2002 - BESKYDY. Zájemci musí počítat s tím, že jde o náročný lyžařský
přejezd, vyžadující 1 den dovolené, začínající noční jízdou vlakem, s denními dávkami až 40 km s báglem
na zádech, se spaním v chatách na hřebeni. Přihlášky a zálohy budu přijímat na prosincové schůzi. Honza
Popel.
HORO TAK - na adrese http://dalky.cz/ začíná vycházet deník expedice HO TAK do Peru a Ecuadoru v r.
2000 (m.j. Machu Picchu, Titicaca, trek kolem Huascaranu, výstup na Chimborazo, výlet za velrybami do
Pacifiku, a.j.) s četnou fotografickou dokumentací. Tom Charvát.
SUPER LYŽOVAČKA - Adelboden - Švýcarsko - odjezd 26.02. 2002 večer, příjezd 3.03. 2002 ráno, 4 dny
lyžování, 7.700,- Kč (doprava, ubytování pension Alpenrose - 5 min. od všech kabinových lanovek,
polopenze, permice na 4 dny), pití za český- všechno. Jde o doplnění zájezdu obchodní akademie Vršovice
TAKovými lidmi. Informace : Rudla Mráz - 0602/ 213 329
NAĎA NABÍZÍ - V úterý 27.11.2001 v 18:00 Národním muzeu na Václavském náměstí se koná "Dřevěný
večer" s výtvarnikem a spisovatelem Martinem Patřičným (mimo jiné "Dřevo krásných stromů"). Hudební
host - Naďa Kohoutová. Vstup zdarma. --- V pátek 14.12.2001 v 18:00 tamtéž bude "Předvánoční večer"
(vstupné cca 50,-) s Martinem Patřičným a hudebním sdružením Fénix (verše a texty Ondřeje Fibicha). Další
akce a podrobnosti na www.patricny.cz. --- V pondělí 10.12.2001v 17:30 v ZŠ na Lehovci (Chvaletická,
Praha 9) opět přednáška a praktická cvičení "Dotykem ke zdraví" s MUDr. Janou Kombercovou na téma jak
zachovat v zimě zdraví a o akupunktuře, homeopatii, aromaterapii, astrologii a pod. Info Naďa Kohoutová
večer na telefonu 02/81864151.
INZERCE - HLEDÁM PRÁCI, brigádu (Na pol. úvazek, nebo jen nárazovou práci odpoledne či večer,
víkendy možné) v dopoledních hodinách chodím do jazykové školy na angličtinu, tudíž je pro mne těžké najít
normální práci. Prosím zda máte nějaký typ a můžete pomoci. KONTAKT: Kačka Mlčochová 0723/910380
nebo na mail : mlcoska@hotmail.com Díky moc. MOJE PRAXE:Technologie – tiskárna GRAF. STUDIO –
technologie/ produkční, práce DTP RECEPCE--- o --- kožené bílé tenisky, nemají tkaničky - poslední módní
model velikost - 44 (10) cena 600.- Kč ( Rozsívalová 24963338, rozs@vfn.cz ) , Kolářová Jaroslava
mail:Jaroslava.Kolarova@csa.cz .--- o --- Hledám práci, ve které se střídají alespoň dva druhy činností.
Mohu nastoupit ihned. Děkuji za jakýkoli tip či nabídku. Tel., záznamník : 02/81864151. Naďa Kohoutová (3)
Ahoj Honza Jeřábek
PORADNÍK Prosinec 2001
SCHŮZE - bude v pondělí 3.11.2001 od 18:00 opět v Dejvicích v posluchárně č.133
ZMĚNY -.Jirka Rada 0602/314145, e-mail radovic@volny.cz
ZPRÁVY Z RADY - podává Ivan Fridrich:
Rada se sešla 19.11. v téměř kompletním složení, omluven byl pouze Honza Maňák, z jižní Afriky to nestihl.
1. Novátorský návrh na konání výročky
Navrhujeme uspořádat výjezdní zasedání v nějakém hospodském sále na okraji Prahy. Po krátkém
oficiálním schůzovním programu by následovala TAKová slezina s muzikou, zpěvem a tancem. Poté by byla
možnost buď odjet domů nočním autobusem nebo tam přespat (klasicky stezkově ve spacáku na zemi) a po
ránu vyrazit na vycházku po okolí Prahy (podle okolností případně na běžkách). Výročka by proto byla v
pátek, a to 25.1.2002 (týden poté je přechod Fatry, další weekend Spanilá jízda, pak se už střídají pražské
jarní prázdniny). . Pepík Brzák má vytipovanou hospodu v Dolních Chabrech, kde pan hostinský slíbil udělat
různé dobroty dle našeho přání, třeba i v zabijačku (druhá varianta je v Klánovicích). Na prosincové schůzi
by se mělo rozhodnout, zda o tento styl výročky by byl zájem. Pokud tam nepřijdete, můžete sdělit do
pondělí 3.12. svůj názor mailem či telefonem komukoli z radních. V záloze je klasická výročka v menze VŠE.
ZPRÁVY ZE SCHUZE - od Ivana Šimůnka : 43. STEZKA - Stezka s rozpočtem 90 tis.Kč skončila ziskem
téměř 8.800Kč. Poznámka k soutěži “Dalibor”: Rozhodčí oceňovali soutěžící jednokorunovými mincemi (cca
400 ks). Zpět bylo vráceno 272 jednokorunových mincí doplněných jinými mincemi o 8.80Kč a 0,10 ATS.
TANCOVAČKA - letos nebude
BÁL - v pátek 5. dubna 2002 opět v Masarykově koleji od 20:00. Lístky budou nejpozději na lednové schůzi.
HORY - 19.-20.1.02 v Novém Městě n. Jáchymovem 150 Kč/noc. p. Rada 0602/314 145 nebo
radovic@volny.cz
DISTRIBUCE Poradníku v roce 2002 : Ve snaze podpořit distribuci Poradníku prostřednictvím e-mailu a
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omezit pracnější a dražší tištění a rozesílání prostřednictvím České pošty (viz minulý Poradník) navrhuje
Rada výraznější rozlišení členských příspěvků. Mezi “pošťáky” a “emajlisty” by byl rozdíl v ročním příspěvku
100 Kč (11x poštovné + trochu navíc), tj. základní členský příspěvek dospěláka s Poradníkem zasílaným
poštou by byl 300 Kč, bez této služby 200 Kč. Systém penále za pozdní placení by zůstal zachován. (Dosud
byl příspěvek 240 Kč pro prvního a 200 Kč pro další členy rodiny bez ohledu na způsob zasílání Poradníku).
Přemýšlejte, rozhodne se na výročce.
Kalendář akcí na rok 2002- Pokud už víte, čím byste chtěli (osobně či trasa) přispět do kalendáře akcí na
příští rok, sdělte to někomu z radních. Uvést můžete i trasové akce, pokud budou částečně otevřeny širší
TAKové veřejnosti. Vítány jsou zejména nové nápady, už dlouho se nekonalo něco typu Cesty na
severozápad, potopení parníku Bismarck či cesty pražským podsvětím.
SPANILÁ JÍZDA bude 8.-10.2.2002 v Beskydech. Přihlášky se zálohami budu přijímat na prosincové schůzi.
Zájemci (nebo jejich zástupci) musí podepsat, že se přihlašují na náročný lyžařský přejezd s denními
dávkami až 40 km s báglem na zádech. Nutno uvést telefonické spojení, adresu bydliště nebo lépe e-mail na
kterou má být poslána pozvánka před akcí, v které budou uvedeny podrobnosti, popř. je-li nutno brát spacák.
Minimální záloha na ubytování je 300,-Kč, pro ty kteří si koupí jízdenku na půlnoční vlak sami. Kdo má zájem
jet tímto vlakem vleže, nechť zaplatí dalších 300,-Kč, tj.celkem 600,-Kč a bude mu zakoupeno lehátko.
Honza Popel
Psalo se o nás - V Mladém světě č. 43/2001 je na 4 stránkách reportáž “Jak? TAK! aneb Stezka vedla
Středohořím” s mnoha barevnými fotkami. Reportáž s mnohými citacemi z Almanachu se tentokrát vydařila
(nebylo tomu tak vždy). Je znát, že autorka Michaela Matuštíková i fotograf Jaroslav Jiřička s třináctkou
skutečně šlapali a nechytali historky jen tak z třetí ruky.
Co se chystá - Bál bude (asi) v pátek 5.4.2002, pořádat jej bude trasa 20 (za přispění Jarky Maňákové) ve
stylu “intelektuálský bál”. Na předtančení se už nehlaste, je už prý plno!
44. Stezka — Šumava, odhlasován termín 8.-12.5. 2002. Zakončení ve Velharticích. Zahájení Stezky v režii
každé trasy, zpáteční vlak společný stezkový, odjezd asi z Nemilkova. Na prosincovou schůzi prosím trasy o
odhady počtu lidí do stezkového vlaku a celkového počtu účastníků (lze poslat e-mail na
petr.lebenhart@hygpraha.cz ).
Nekuřácká slezina Osmičky se koná 4.12. (úterý) v Lužické 25, cca v 19:30
The Swings - úterý 11.12. v 19:30 Dobeška. Předvánoční koncert. Zve Švestka Džejár (Pavel)
Vánoční koncerty komorního pěveckého sdružení Canticorum Iubilo: 19.12. (středa)v 19:00, Českobratrská
modlitebna Korunní 60, Vivaldiho Gloria, Česká mše vánoční J.J.Ryby 22.12. (sobota) v 19:000, Kostel U
Salvátora na Starém Městě (Salvátorská ul.), program stejný. Zve Vláďa Švestka Sejár (Vládík)
INZERCE - Jirka Domlátil nabízí před vánoci vína: Muller 34Kč/l, Vavřinec, Frankovka 36Kč/l tel. 02/244 84
294, 02/333 25 470 --- Mirda Hoza vyrábí nástěnné kalendáře rodinné i klubové v profesionální kvalitě z
dodaných fotek v nízkých nákladech (i v kusech) tel.: 2222-0062.
Ahoj Honza Jeřábek
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