TAK – Poradníky 2002
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 2002
SCHŮZE - bude v pondělí 7.1.2002 od 18:00 opět v Dejvicích v posluchárně č.133
ZMĚNY - Petr Havránek TZ.: 02/84810263, e-mail : www.radyprohobby.cz --- Řezáci TD86857143; --Ledvina, Luděk TD 24936794; --- Moravcovi, Monika&Karel TD72910607; ´ --- Švestková, Eva
eva.svestkova@seznam.cz ;
Z TAKové schůze 3.12.2000 Od: IS ivsi@iol.cz VÝROČNÍ SCHŮZE - 25.1.2002 - odhlasována jako výjezdní
(D.Chabry, Klánovice - bude upřesněno) s možným přespáním a sobotním výletem (běžky/pěšky?).
SPANILÁ JÍZDA - Honza Popel za slušného zájmu vybíral...
PŘECHOD SLOVENSKÉHO RUDOHOŘÍ - Mirek Dvořák avizoval na přelom únor/březen 2002
43. STEZKA (dozvuky a ohlasy) - Pepa Brzák ještě jednou poděkoval 17. trase za organizaci a upozornil na
článek v Mladém světě XLIII,2001(43),str.6-9
KČT - příspěvky - Mirek Dvořák vybírá (nejdéle do konce ledna 2002) příspěvky: základ 150 + možné
rozšíření 80,- (slevy na mapy, ubytování,...) + 105,- časopis Turista
PROMÍTÁNÍ - 11.12. 2001 první díl našeho promítání o cestě kolem světa tentokrát o USA. Když jsme se
vrátili, spousta lidí viděla náš záznam z celé cesty, ale to byl jen malý výběr a proto jsme se rozhodli vyprávět
a ukázat Vám obrázky více dopodrobna. Máte-li zájem dozvědět se více o Spojených státech očima dvou
cestovatelů jste zváni v 19.00 hodin na stanici Kotlářka a pak dále cca.150 m směr nahoru k nemocnici Na
Homolce, vpravo pak uvidíte dětské hřiště a tam je klubovna, kde všechno proběhne. PS: Zda máte zájem
volejte na tel::0723 / 910 380 Kačka nebo Petr 0604/293 473 nebo na mail mlcoska@hotmail.com Čeká Vás
promítání na dataprojektoru, povídání, občerstvení .... PS: Chystáme další pokračování LATINSKÁ
AMERIKA, AUSTRALIE, ASIE....
44. Stezka - Šumava, 8.-12.5. 2002. Zakončení ve Velharticích.
TABU noclehy jsou průběžně zde.
Na Cihlářské boudě v Krkonoších jsem zaznamenal více volných postýlek na tento víkend. Je to pěkná
prostorná a dobře vybavená bouda s dobrou kuchyní. Pokoje mají vlastní sprchu a WC, 2 noclehárny každá
tuším pro 16 lidí mají společné příslušenství na chodbě. Lyžování sjezdové v Peci p. Sněžkou (permanentka
2 dny 650 Kč), běžkové všude kolem. Je kousek pod hřebenem na straně do Černého dolu přes 1000m
vysoko. Ceny pokojů s polopenzí za osobu: dospělý 1 den 380, dítě 320, více dní dospělý po 350, dítě po
290. Totéž noclehárna: 290/230/270/210. Doprava vlastní. Autobusem nebo autem do Pece či Černého Dolu.
Pec je lepší, ale musíte stihnout vyjet vlekem Zahrádky, který končí v 16,00 hod, pak je to z kopce. Jinak
sněžný skutr vás rád doveze, ale bude chtít tak 1500!!! Z Černého Dolu je to 4-5 km do kopce, místy až
krpálu. Pro případné páteční po 16,00: Rolba by vám možná zdarma v pátek vyvezla bagáž z Černého Dolu
- nutno ale domluvit při objednávání ubytování!!
Moje doporučení V sobotu ráno (vleky od 9,00) od autobusu kousek po silnici do kopce k vleku Javor, autem
na kraji Pece rovně na parkoviště Zelený potok, (u něj po levé straně silnice za vraty je druhé o něco
levnější) téměř pod vlekem Javor. S bagáží vyjet Javor, lesní cestou vpravo na Smrk, ten sjet a bagáž dát
dole do uschovny. (Zde dolní stanice tří vleků.) Lyžovat celý den. Vyzvednout bagáž a před 16,00 vyjet
vlekem Zahrádky. Vlevo po rovině asi 500m k věži vysílače. Od něj vpravo dolů asi 500m k boudě Mír. Od
něho přes louku do jejího levého dolního rohu asi 350m a cesta vás dovede k Cihlářce - asi dalších 150m.
(První a jediná bouda pod loukou!) Zimní vchod je zezdola, tudíž je jí nutné objet zleva. Pro znalé: K vysílači
lze dojet z kopce od Muldy, bude-li jezdit. Pozor! Není vhodné pro malé děti vzhledem k nutnosti ráno šlapat
kopec k Míru. Jinak cesta natěžko nahoru trvá asi půl hodiny, od vysílače se už dá jet. Ikdyž - správce slíbil
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zájemce vyvést rolbou nahoru, když ji zaplatíme. Bude-li zájemců dost, vyplatilo by se i pro líné. Bágly opět
do úschovny. Večer do Pece je to z kopce.
Další informace o boudě jsou i na http://www.cihlarka.cz
Na této boudě jsou ještě k dispozici týdenní pobyty v termínech: 5.1.-12.1, 12.1-18.1, 27.1-3.2, 23.2.-2.3,
2.3.-9.3, a po 17.3. Máte-li zájem, telefonujte neprodleně přímo na boudu panu Janoušovi tel. 0439 896 340
nebo mobil 0603 112 282. Protože cena je takto domluvena pro členy TAKu, nezapomeňte zdůraznit, že jste
členy! Sobě i Vám přeju krásné počasí a dobrý sníh. Vašek Vlk Lomič, trasa 4
INZERCE - Tomáš Svoboda (T1) nabízí několik párů lyží:
- Rossignol 195 + vázání Marker M46 (nutno převrtat vázání) Cena 2.500,- Rossignol 185 + vázání Marker M40 (nutno převrtat vázání) Cena 2.000,- Rossignol 175 + vázání Marker M40 (možná kratší z hlavy nevím) Cena 1.500,(Ceny je možno usmlouvat i níž.)
Ať vám je hezky v novém roce
Ahoj Honza Jeřábek
PORADNÍK Únor 2002
SCHŮZE - Výroční schůze bude v pátek dne 25. 1. 2002 v Dolních Chabrech v hospodě na místním
fotbalovém hřišti od 19.00 hod. Je tam sál pro cca 90 lidí s krbem a ústředním topením. Celá schůze bude ve
stezkovém stylu se spaním ve spacáku. Druhý den předpokládáme výlet do Drahaňské rokle do údolí Vltavy,
nebo kamkoliv jinam na běžkách v případě, že bude sníh. Je objednaná večeře a trochu piva (tohle platí
TAK). Ostatní konzumace každý podle svých choutek. Ráno bude snídaně asi polévka, párek, čaj, káva a
pod. Rada potřebuje nutně vědět alespoň přibližný počet účastníků abychom mohli dohodnout počet večeří.
Také bychom rádi věděli jak a co s hudbou - zavolejte, napište komukoliv z radních. Přijďte proto známí i
neznámí hudebníci se svými nástroji. Doprava do Chaber je autobusem č. 162 ze Stírky. Výstupní stanice je
Měděnecká, pak pár desítek metrů zpátky vpravo ulicí Oseckou kolem fotbalového hřiště na křižovatku s
ulicí Dvorskou zahnout doprava jít na konec k zábradlí (cca 100 m) a opět udělat vpravo v bok a po
chodníčku k brance na hřiště. Zpáteční poslední autobus je ze stanice Osecká (jde se kolem ní při cestě
tam) ve 23.27. První ráno v 5.01, pak po půlhodinách. Také je možno se do Chaber dopravit autobusem z
Čimic, ale to si každý zájemce vyzkoumá sám. Kdyby se někdo úplně ztratil, což považuji za nemožné, (ale
kdo ví, možné je všechno) ptejte se domorodců na fotbalové hřiště. Majitel a radní : brzak@vse.cz ,
ivan.fridrich@spojprojekt , hlavaty@br.fjfi.cvut.cz .
ZMĚNY - Petr Havránek e-mail : hobby@c-mail.cz .
ZPRÁVY Z RADY - podává Honza Maňák: V souvislosti se snahou, aby bylo co nevíce Poradníků rozesíláno
mailem a co nejméně poštou (což je pracné a drahé), navrhuje Rada toto opatření: Snížení členských
příspěvků pro členy starší 18 let z 240 Kč na 200 Kč. Příspěvky členů do 18 let by zůstaly i nadále na 80 Kč.
Kdo bude požadovat zasílání Poradníku poštou, zaplatí navíc 100 Kč za rok (což je asi 9 Kč za 1 Poradník).
Poradník v elektronické podobě bude zdarma.
O tomto návrhu bude diskuse na výročce.
Spanilka 8.-10.2. už je obsazená.
Na přechod Velké Fatry zbývá posledních několik míst (tohle by asi bylo dobře ověřit u Jirky Čady z
jedničky).
ZPRÁVY ze schůze od Ivana : TAKová schůze 2002-01-07 byla krátká, Pepa Brzák rozdával pozvánky na
Výroční schůzi - viz výše, Zdeňka Rozsívalová upečené PF ve tvaru sovičky.
ALMANACH - posílejte příspěvky do nového A. - budou k diskusi na webu - viz níže.
45. Zimní přechod Velké Fatry bude, PaS informoval o zabezpečení, ale hory jsou hory.
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T1 chodí na hrací sleziny každé druhé pondělí v měsíci do nekuřáckého sálu Sokolovny v Podolí (poblíž
Plavečáku).
PORADNÍK - Pokud dostáváte Poradník prostřednictvím e-mailu i poštou i když jste mi snad desetkrát říkali,
že vám to stačí e-mailem, buďte prosím shovívaví a řekněte mi to po jedenácté, dvanácté, třinácté, ... Děkuji.
BÁL - Milá TAKová inteligence (tedy všichni), konečně jsme se dočkali a někoho napadlo uspořádat bál pro
nás intoše a vědce. V tomto dopise se vám dostane stručného pojednání o intelektuálech. Jak taková
intelektuální image (čti imáž) vypadá? V dnešní době je intelektuál (intoš, íčko, íqáč,...) většinou vnímán jako
podivná éterická bytost pobledlá v obličeji, pohublá, s kruhy pod obrýlenýma očima. Ale podívejme se, co
říká literatura: Akademický slovník cizích slov: ”intelektuál – rozumově, vědecky, teoreticky, umělecky činný
vzdělaný člověk” Petr Šabach, Hovno hoří: ”Fakt jsem nevěděl, jestli jsem perverzní, ale mně se líbily holky
čisťoučký, slušně vychovaný a zatím se na mě lepily pořád stejné intelektuální potvory s dlouhými vlasy,
které polykaly fermetrazin po hrstech, kouřily a měly enormní spotřebu kávy”. Tolik doporučená literatura. Ke
studiu je také vhodný filmeček ”Byl jsem mladistvým intelektuálem” (velmi zdařilé, mohu zapůjčit na CD) a
také pobyt v některých pražských podnicích, zejména Týnská literární kavárna, kavárna Blatouch (ul.
Vězeňská), případně bufet Filosofické fakulty UK. Jinak také můžete zvolit image vědce či vynálezce, ať už
konkrétního nebo obecně pojatého. Ale o tom až příště.... na vaši hojnou účast se těší 20.trasa Lístky budou
na Výročce.
NORA 2002 v některém z posledních dvou týdnů února, minimálně pátek-pondělí. Místo - buď po stopách
Spanilky v Beskydech nebo hory, kde jindy bývá málo sněhu. Zkušené i nezkušené zájemce sbírá Lojza
Bláha 7404 2667 (9-16 hod.) nebo mejl "ablaha@cmss.cz" .
VLČATA - vzhledem k tomu, že nás ubylo a po prázdninách odejdou další, máme několik volných míst pro
tábor v Keblanech, letos v termínu 21.7. - 4.8.2002 . Pokud víte o dětech , nejlépe ve věku 10 - 12 let, rádi je
přivítáme. Honza .
HoRo na WWW - na adrese http://dalky.solitaire.cz / je už kompletní deník i s fotkama z expedice horooddilu
TAK do Peru a Ecuadoru v roce 2000.
JiKo - V létě bych chtěl jet s asi 12-15 lidma s bycikly do Slovinska. Předpokládám Avií pro převoz kol tam a
zpět a stanů s proviantem trvale. Termín by byl na konci srpna, protože bych chtěl nakouknout na festival
hráčů na okarinu v posledním týdnu srpna. Doba 10 až 14 dní. Denně tak 50 max. 70 km. Podle terénu a
dohody. Rád bych zjistil, kolik lidi by se přidalo. Zájemcům bych poslal scénář. Jirka jiri.kostrba@reuters.com
tel. 2419 0453, 0606 857714, večer domů 7481 7121
INZERCE - Náš kamarád Honza Petřík shání pro asi 50-letého člověka brigádu. Ten člověk je ochoten dělat
cokoliv za dobrý peníz, ale přeci jenom by upřednostnil práci v oboru elektromechanik. Má zkušenosti a
všelijaké ty bezp. zkoušky taky. Nabídky hlaste přímo Honzovi tel: 0606/440 999. ----------- Ahoj kamarádikamarád Honza Schuh (alabamská sekce 4. trasy) hledá práci Už půl roku a zatim marne...CV ": Ing. Jan
Schuh, nar. 4.5.1950 v Praze, vzdelani VSZ, fakulta agronomicka, obor zootechnicky, praxe - biologická
laborator, laboratorni zvirata, vyroba a testovani leciv, predchozi zamestnavatele - VUFB, SUKL, Sevac,
Promed, Biopharm. Dalsi schopnosti : pasivne aj., nj., rj., ridicske opravneni B, uzivatelsky PC - Word, Excel,
internet.... Delal by ale i vsechno mozne jine (vyjma dealera a skladnika v supermarketu), pokud by se za
mzdu dala uzivit rodina (ramcove 15.000 hrubeho). Pali i mluvi mu to rychle - neni k zahozeni... Pokud byste
nekdo neco vedel, muzete mu zavolat na domaci tel. 22 51 67 81 nebo e-mail j.schuh@seznam.cz Diky
vsem Wickie Ryvolova, 4. trasa ----------- Valda jr. pronajme 2+kk v rekonstruovaném paneláku (5.p.) v P4Libuši (TZ 510 383 367, 0607 941 062, valda@tebodin.cz)
ZE SPOLEČNOSTI - S velkou radostí vám oznamujeme, že se 13.1.2002 narodil Pavlovi a Lence syn Jakub
(3,9kg, 54cm). Marcela a Vláďa Mosteckých
Ahoj Honza Jeřábek
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PORADNÍK Březen 2002
SCHŮZE - bude v pondělí 4.3.2002 od 18:00 opět v Dejvicích v posluchárně č.133
ZPRÁVY Z RADY - podává Ivan Fridrich: Rada se sešla 11.2.2002 u Ládi Hlavatého v počtu 4 radních
(kromě Honzy M.)
Radní jsou spokojeni s tím, jak se vydařila výročka v Dolních Chabrech včetně večeře, snídaně i následující
vycházky. Tipovací soutěž o počet přítomných / přespávajících vyhrál Karel Obdržálek, který se nejvíce
přiblížil skutečným počtům: 69 (z toho 57 členů TAKu) / 30. Na sobotní vycházku pak vyrazilo téměř v pravé
poledne posledních 15 vytrvalců.
Tištěné Poradníky budou poštou dostávat všichni jako dosud až do června t.r. (pokud sami tuto službu
neodhlásí a neudají svou e-mailovou adresu). Zářiový Poradník dostanou poštou už jenom ti, co si zaplatili
rozšířený členský příspěvek 300 Kč (viz usnesení z výročky).
Vyzýváme pořadatele, kteří chystají letos celoTAKové akce (PTH, LH a jiné, nám dosud možná neznámé),
ale i trasové akce otevřené TAKové veřejnosti, aby sdělili co nejdřív zamýšlené termíny. Rádi bychom vydali
termínový kalendář.
ZPRÁVY z TAKové VÝROČNÍ SCHŮZE - 2002-01-25 - od Ivana Šimůnka : Zprávy o činnosti Pepa Brzák
připomenul akce, jak rok plynul (=> pište do vznikajícího Almanachu, ať je to lehčí...)
Hasič hodnotil činnost asi 30 lidí Horooddílu (loni byly tři party v Jižní Americe = počin roku; akce v Alpách/F;
žebříček: 1. Pavel Snop, 2. Sandy Janů, 3. Straník; 8.2.02 by měla odjet skupina do Mexika)
Tomíci hodnoceni nebyli, neb Havránek/16 chyběl
Plán akcí 2002 přednesl Pepa Brzák
Revizní komise(Beran/12): nesešli jsme se, přijďte v březnu na schůzi!
Zvláštní poděkování bylo uděleno Pepovi Havránkovi (v nepřítomnosti, protože byl s trasou v Orličkách)
"...za péči o Keblany a mnohé z našich dětí a větší slávu TAKu"
FINANCE (Jana Stádníková) konstatovala nárůst za rok 2001 o 7 tis. Kč (potlesk)
KLUBOVNA je uklizena a k dispozici TAKovému lidu (besedy, ping-pong aj.). Klíče mají radní, najmě Ivan F.
PŘÍSPĚVKY (Honza Maňák) snížíme (potlesk!) 200 Kč všichni, 80Kč mladí příplatek 100Kč za klasický
"neelektronický" Poradník posílaný poštou , noví členové 50Kč; bývalí "neplatiči" 200 , penále za pozdní
zaplacení příspěvků od září +20/+40/+60/ prosinec +80Kč
JINÉ ZVĚSTI Podniková prodejna VÚPl ("moira") vznikla též v Praze v pasáži Jiřího Grossmanna.
Láďa Hlavatý vzpomínal nostalgicky na LAURU, kde by na rozdíl od Poradníku bylo i "něco ke čtení"
Bál: lístky jsou v prodeji - TAK/neTAK/na místě: 170/200/220Kč
Schůze se účastnilo 61 členů, 12 hostů, přespalo ca 30, na výlet se vydalo v sobotu kolem poledne 15. Z
TAKové kasy byla zajištěna výborná večeře (polévka, minutka, pivo) a snídaně.
PŘÍSPĚVKY- K dnešnímu dni (23.1.2002) zaplatilo členské příspěvky 30 členů TAKu a 3 TOMíci.
BÁL - Milá TAKová (ale i neTAKová) inteligence,
opět se vám hlásí propagační oddělení letošního bálu. Ráda bych vám dodala další inspiraci, náměty a
důvody proč jít na bál. Minulý díl bálové agitky jsem věnovala tématu intelektuál, dnes bych ráda něco řekla
o vědcích a vynálezcích a o možnostech ztvárnění. Vyslovíme-li vědec nebo vynálezce, často jedním
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dechem přidáváme šílený. A od této charakteristiky se může odvíjet váš kostým. Tedy vědci i vynálezci bývají
trochu podivíni. Jiskrný, lehce šílený pohled, potrhlé vystupování, brilantní myšlení. To nebude problém.
Stačí si vzpomenout na šíleného vynálezce v podání Rudolfa Hrušínského ve filmu Tajemný hrad v
Karpatech. Můžete se tedy upnout k této obecné charakteristice vědce, vynálezce, nebo ztvárnit konkrétní
osobu. Lze si vypomoct nějakou pomůckou pro vědecké bádání – dalekohled (hvězdárenský), rýsovací
prkno; maketou vynálezu, hodí se bílý plášť či naopak historický oděv... Věřím, že se mnozí z vás budou v
kostýmu cítit jako doma a že mnozí ani nebudou muset pracně nacvičovat vědecké (vynálezecké) image a
vystupování. Takže neváhejte a vymýšlejte kostým a hlavně přijďte. Zábava bude na úrovni, společnost
vybraná, hudba k poslechu ale hlavně k tanci. Ostatně je to na nás všech – jaké si to uděláme, takové to
budeme mít. A věřte, že organizační tým se snaží. Tak si nezapomeňte koupit včas lístek, aby nebylo
pozdě...
TAKový INTELEKTUÁLNÍ bál bude i letos v Masarykově koleji 5.dubna 2002 od 20:02 hod do ... K tanci,
poslechu i rozjímání bude hrát celý večer kapela PLEŠ . Lístky prodáváme již od VÝROČKY, přesto se
najdou některé trasy, které zatím neprojevily zájem :-( . Lístky možno zakoupit po dohodě každé pondělí po
předtančení v Karlíně nebo i někde jinde. Ceny lístku TAK 170,-Kč, neTAK 200,-Kč a na místě 220,- Kč .
Kontakt Veronika Jiravová - mobil: 0603/558 768 TZ: 72 123 157 nebo E-mail: veronika.jiravova@mt.com
.Tak neváhejte. těší se na vás organizační tým 20. trasy
ALMANACH - Množí se vzkazy ve kterých mi slibujete, že do Almanachu určitě přispějete a o čem. To mne
moc těší, ale bohužel zatím nikdo nic neposlal. Dovoluji si proto vyhlásit První literární soutěž příspěvků do
almanachu. Jejím jediným kriteriem je RYCHLOST. Přesněji, kdo mi první doručí příspěvek v rozsahu aspoň
jedné normostrany (normálně potištěný papír A4), vyhrává láhev rumu, fernetu, či jiného oblíbeného nápoje v
ceně do 150, opravuji 200 korun. Pokud mi to navíc redakční rada schválí bude tento příspěvek otištěn s
čestným titulem První příspěvek do almanachu. TAK šup šup, vaši konkurenti už buší do stroje.
Co nového v kauze Almanach:Upřímně řečeno, zatím nic moc. Dostal jsem celkem tři příspěvky, ale dle
mého názoru žádný nevyhovuje. Ještě to posoudí samozvaná redakční rada. Přihlásili se do ní: Mirek Hoza,
Kačka Hlavatá, Jirka Valda ml., Ivan Šimůnek (ten se nepřihlásil, ale je tam, viď Ivane) a já. Takže vyhlášená
soutěž o nápoj v hodnotě 150, opravuji 200 Kč stále trvá. Čekám na Vaše díla. LaHla
SHNILKA - Pokračujeme v tradici Shnilky a proto pořádáme 3. ročník Shnilé jízdy 2002. Shnilka se koná ve
dnech 15.-17. 03. 2002 tradičně v hospodě U Němečka v Dobré u Stožce. Ubytování tam, spacáky nejsou
nutné, ale při větším se hodí, snídaně a večeře taky tam. Program tradičně podle sněhu - Nové údolí Heidmuhle, v okolí Třístoličníku nebo na Kvildě. Doprava vlastní po vzájemné dohodě. Přihlášky co nejdřív
se zálohou 150,- Kč. Ruda Mráz.
ZE SPOLEČNOSTI - fotky z vernisáže Bedřišky Uždilové/15 v Galerii Fronta ve čtvrtek 7.2.02 najdete na
http://foto.quick.cz/fhr/q15_vernisaz_gf Heslo je patnact (bez čárky). Franta Hruška
TURAS - zve na 23.BLUES BÁL TURAS - The Džem session… desítky muzikantů budou jamovati k
poslechu i tanci stovkám našinců, snad bude i divadlo. BARÁČNICKÁ RYCHTA - 6.dubna 20.02, vstupné
předběžně 99 Kč.
INZERCE - Vyměním lyže Elan RC 180 cm (r.v. 1988) s vázáním Marker 40 za láhev bílého archivního vína.
Láďa Hlavatý --- Nepotřebuje někdo spolehlivou pracovnici, SEŠ s maturitou, obor zahraniční obchod,
znalosti AJ, částečně i RJ, PC Word, Excel, SAP, kolegiální, organizační schopnosti, nástup možný ihned.
Dík za jakoukoliv informaci. Hana Kárová, trasa 2, tel. domů 02/232 87 79.
Ahoj Honza Jeřábek
PORADNÍK Duben 2002
SCHŮZE - bude v pondělí 8.4.2002 od 18:00 opět v Dejvicích v posluchárně č.133
ZMĚNY - Michal Musil TD02/61262304, TZ02/74015375; Vladimír Motor Majer TD 223 28 770; Šimůnkovi
TD 22322773.--- Saša Kovandová e-mail: akovandova@csob.cz . --- Jitka Dušová e-mail: jdusova@csob.cz
--- Lenka Fridrichová, D: 71913801, Z: 7927730, M: 0732-302378.
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ZPRÁVY Z RADY - podává Honza Maňák Nový člen TAKU (trasa 20): Iva Šmídová, 27.12.1979,
Starochuchelská 579, 149 00 Praha 4, M: 0607-738744 , E: labadnici@seznam.cz
Lenka Fridrichvá a Iva Šmídová mají zájem vytvořit v rámci TAKu nový oddíl TOM od začátku roku 2003.
Základ by tvořily děti z Jižního Města - Chodova, oddíl by využíval např. i klubovnu. Rada s nápadem
souhlasila. Je možné, že je na obzoru nová generace TAKu!
Michal Borges vyjádřil ochotu stát se správcem TAKové klubovny v Mikulově ul. 1574 na Jižním Městě,
protože bydlí nejblíž (v Hněvkovského 1372, D: 7923830, Z: 24828186). Zájemci o využití klubovny si od něj
budou půjčovat klíče a přitom se zapíšou do sešitu, aby bylo jasné, kdo klíče právě má. Zároveň bude
registrovat případné pravidelné aktivity v klubovně. Rada důrazně žádá všechny uživatele klubovny, aby je
ani nenapadlo vytvářet kopie klíčů, protože pak by nebylo možné zaručit její zabezpečení (už jsme byli
jednou vykradeni).
Lesní hry na téma Staré pověsti české bude o víkendu 13.-15.9. pořádat Pacínek aspol.
Půltá stezka proběhne 27.-29.9., Pepa Brzák shání 1 spolupořadatele.
Z TAKové schůze 4.3.2002 Od: IŠ Mirek D. se omluvil, že předkládá zprávu Revizní komise až nyní (závady
nenalezeny - vše OK)
Na TAKový lid jest apelováno, aby využíval klubovnu případně i k trasovým akcím...
Pište pro 3. TAKový ALMANACH !!!
45. ZPVF ("Velá Fatra") PaS: Nikomu se nic nestalo. Po loňských zkušenostech jsme měli mnohem více
vybavení... Fotky jsou na http://vfatra.webpark.cz.
Mirda zve na dvě výstavy do Galerie HOZA Q (P1, Nerudova 26), vždy od 18h na vernisáže - 4.4.02 "Made
in Houston"
DOLOMITI - 13.-20.7.2002 Alleghe (j. od Cortiny pod Civetou)za 6000Kč (tj. doprava, bydlení v 6tilůžkových
apartmanech - vždyť to pořádají 6koví lidé), strava vlastní, feraty možné. Info: horinekl@radiomobil.cz T:
0603 404417
44. STEZKA - Šumava. Většina tras už ohlásila své noclehy. Aktuální stav je na takových stránkách po
klepnutí na modré “zde” u tabu noclehů. Zatím nevím nic od 2, 11, 26 a cyklo. Bude cyklo trasa? Zakončení
na hradě Velhartice ve 12,30 hod v duchu strašidel a duchů. Stezkový vlak odjede z nádraží Nemilkov v
17,30. Pojede přes Klatovy, Plzeň, Beroun, Prahu Smíchov (v těchto stanicích bude stavět) do Prahy hl.n.
Předpokládaný příjezd ve 21 hod. Vložné: 70/100 (+100 vlak), Storno 20,-; Pro cestu na Stezku by nebylo
dobré, kdyby se sešly třeba 3 trasy u vlaku o jednom vagonu. Prosím vedoucí tras, aby mi dali do schůze
8.4. vědět (4mape@centrum.cz , tel. zam. 96336740) kdy a kam a v jakém přibližném počtu se budete
dopravovat (aktuální zejména pro odjezdy 8.5.) a zkusili bychom vláčky v případě potřeby posílit. Trasám,
které si nevyzvedly stezkové přihlášky a soupisy je mohu zaslat v trochu redukované formě e-mailem.
Připomínám : přihlášky s penězi 8.4.na schůzi, storna a dohlášky 22.4. v klubovně od 18 do 19,30 hod.
Petřík
PanTAKové hry - Pro informaci - Soběslav jsem na Pantakovky objednal v termínu voleb, tedy 14.6.-16.6.
Ptal jsem se i na další týden, jenže to tam mají výstavu psů. Už je otevřený Nároďák, takže výši
účastnického poplatku sdělím, až zjistím podmínky. Martin Valent
POVÍDÁNÍ O ASII - promítání 11.4.2002 v 19:00 v klubovně - připravuji indické menu. Kačka a Petr
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - Filip Melichar (26) zve všechny zájemce o asijské končiny do Růžové čajovny
(Růžová 8, Praha 1) na výstavu fotografií ze SEVERNÍ INDIE. Výstavu je možné navštívit od 1. do
posledního (tj. 30.) dubna 2002, otevřeno je denně od 11 do 21 hodin.
Zahájení cyklosezóny - 13.-14.4. 2002 na Kozích Horách. Začátek v sobotu v 10:00 u Moravců, 12:00
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hospoda u nádraží v Černošicích, večer restaurace na náměstí v Novém Kníně. Zve Karel Moravec.
BÁL - opakuji, že bál bude: v pátek 5.4.2002 od 20:02 minut
Masarykova kolej - Thákurova 1 Praha 6
k tanci a poslechu bude hrát kapela PLEŠ
těšit se můžete i na předtančení pod vedením Martina
Milí intelektuální přátelé,
bál se nám kvapem blíží, předtančující se můžou přetrhnout, aby předvedli skvělé předtančení, kapela už se
také těší, jenom ten prodej lístků nějak vázne. Zaslechli jsme hlasy, že téma neposkytuje velký prostor.
Zkusím Vám tedy ještě jednou dodat něco inspirace a shrnout předchozí agitky. Váš kostým může být
založen na konkrétní postavě nějakého vynálezce, čehož se dá docílit nejrůznějšími rekvizitami - dalekohled,
pravítko, kružítko, u některých paruka, bílý plášť ... Můžete se stát vědcem a vynálezcem obecně - tak jak si
tento typ lidí představujete - opět se nabízejí rekvizity v podobě pomůcek, brýle, natupírované vlasy,...
Nezapomeňte, že vědci či intelektuály jsou také lékaři - velmi jednoduchý kostým. Řešení může být třeba
toga (prostěradlo) a sandály - model antický filosof, k pasu hrneček a rázem jste Diogenes (i ten sud si
můžete vzít). A co takoví astronomové z pohádky Šíleně smutná princezna, vzpomeňte scénu "kujme pikle".
Typickým intelektuálem je Danny Smiřický z Prima sezóny - výrazná televizní postava, Jindra ze Školy,
základ života, Šrámek, Kafka - výrazné postavy. Intelektuál obecně se velmi blíží modelu hippie - zejména
dámy. Pokud jste úplně bezradní, uvědomte si, že intelektuál chodil také do školy. TAKže vidíte, že toto téma
není tak úzké, jak se snad může zdát. Ale hlavně se moc nestresujte, kostým není to nejdůležitější. Přijďte se
hlavně bavit, tančit, popovídat si.
Těšíme se na Vás Za realizační team Káča Hlavatá a Veronika Jiravová
ALMANACH - Co je nového s Almanachem?
Jestli dobře počítám, tak jsem zatím dostal čtyři pokusy o příspěvky. Kladný ohlas redakční rady jsem
zaznamenal zatím pouze na jeden. Jmenuje se Životní jistoty získané ve výchovném procesu na táborech
TAK Praha a najdete ho na http://www.takpraha.cz/prispevky/alman01.html . Těším se na vaše psaní. LaHla
Jsem neplaceným reklamním agentem CK Gulliver: Jistě mnozí z vás zase nevědí kam o prázdninách a blíží
se ten hrozný čas, kdy se musíte rozhodnout. Rád bych vám podal pomocnou ruku, přesněji nevyžádanou
radu. Pokud vás již nudí Kanáry a Havaj (kde "…pívo nemaj…"), jeďte s Gulliverem do Propastných hor
Apuseni v Rumunsku. Byli jsem tam loni a bylo to úžasné. Jsou krásné samy o sobě jako většina hor, ale
navíc je v nich spousta jeskyň a propastí s ponornými říčkami a ostatními strašidelnostmi a jsou tak vysoké
(okolo 1300 m), že jsou ještě obydlené a připadáte si tam jak v devatenáctém století - sekáči v černých
kalhotách a bílých košilích jak od Mánesa žnou horské louky na pěticentimetrový trávník . Můžete tam jet
samozřejmě i na vlastní pěst. Mně se však líbilo s Gulliverem, protože nás brodili potoky a vzali do jeskyň,
do kterých bych se sám neodvážil a měli lana a karbidky a nebyli tam poprvé. Navíc nás byl rozumný počet
(cca 15) a průvodci byli velmi nápomocní a přátelští a ukládali nás k spánku i budili hrou na kytaru. Takže
jestli vás to zaujalo mrkněte se na http://www.ckgulliver.cz . LaHla
TAKOVÝ VLEK na LODĚ - opečovává Jirka Bendl (13) - vlek přišel o přístřeší. Jirka hledá touto cestou
někoho, kdo by se vleku ujal.
TROJKOVÁ SICILIE - Nabízím všem příznivcům TAKu několik volných míst v autobusovém zájezdu na Sicilii
v termínu 5.9.2002 - 22.9.2002 za necelých 12 000,- kč. V ceně je doprava a ubytování v bungalovech,
včetně několika výletů. Kapela z vlastních zdrojů (stezkových) již zajištěna. Kdo dřív příjde, ten dřív
.................. znáte to! Čau a ozvěte se! Jana Drdáková
INZERCE - sháním byt v Praze pro dva lidi - ke koupi, vítám jakýkoli tip - kontakt: petulin@hotmail.com
děkuji Petra Vlachová --- Karolína Ryvolová ze 4. trasy hledá byt ke koupi - (os.vl., nebo družstevní) cena do
600.000,- Kč, případně byt k dlouhodobějšímu pronájmu (alespoň na dva roky) s rozumným nájmem. Jsem
středně pracující studentka (25) a za pomoc budu nesmírně vděčná. Kontakt na e-mail ryvolova@gac.ok.cz
(maminka) nebo mobil 0604/644 332. Diky Káča Ryvolová
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Ahoj Honza Jeřábek
OHLASY...OHLASY...OHLASY...OHLASY...OHLASY...OHLASY...
Milí TAKoví přátelé,
v poradníku je pro mladé otevřena rubrika "co se mi na TAKu líbí (nelíbí)". Jsem jedno z mnoha mláďat TAKu
a moooc se mi na TAKu líbí. Mimo jiné pro rozmanitost činnosti a nadšení lidí pro nejrůznější legrácky a hry.
Líbí se mi, ze titíž lidé se dokážou bavit na Stezce, Spanilé jízdě a jiných turistických akcích, zároveň ze
sebe rádi udělají děti a hrajou si na Lesních hrách a k tomu všemu se účastní společenských akcí - vítání
léta a bálu. Jsem TAKový nadšenec a ráda se účastním všech typů akcí, protože vím, že se sejdou báječní
lidé. Jenom u toho Bálu začínám být rozpačitá až smutná. Bál je pro mě jedna ze stěžejních akcí TAKu, na
kterou se vždycky těším. Proto mě mrzí, že upadá účast. Na bále máte šanci se vidět jinak než v civilu či v
"stezkovém", trochu si udělat legraci sami ze sebe, pobavit se a zatancovat si. Samozřejmě jsem před
každým bálem řešila typické šatníkové dilema, ale nakonec jsem si uvědomila, že to je víceméně jedno, že
TAKová společnost je prostě "trochu jiná". Bál není k tomu, abyste se stresovali kostýmem. Je to přece
především společenská událost. Bál je (spolu s Vítáním léta) jedna z mála společenských akcí TAKu.
Všechny akce typu Stezka jsou strašně pěkné, ale změna je přece život.
Zatím to ale vypadá, že odezva klesá tak rapidně, že mám strach o další osud bálu. Kam se poděla Vaše
různorodost zájmu, nadšení pro každou legraci, hravost? Byla by přece škoda přijít o jednu trochu jinou akci.
My mladí jsme ještě plní iluzí o světě, a tak si ještě stále o většině z vás myslím, že jste v "pozdním mladém
věku", tedy že nejste tak úplně pořád jenom dospělí (termín s chutí vysvětlí můj otec), tak mi ten dojem
nekazte a přijďte. Ráda vás všechny uvidím, že se stále chcete bavit. Káča Hlavatá
Ohlasy, úvahy a trošku břitké kritiky
Nejsem členkou TAKu, přesto si dovoluji napsat svůj názor jako nezávislý trasový pozorovatel. Ke kritikám
Poradníku - Přestože nemám srovnání s jinými Poradníky, myslím, že stávající - tedy především informativní
podoba Poradníku - splňuje svůj účel a Honza Jeřábek si zaslouží dík za péči o něj TAK, jak to dělá.
K začátkům tvorby 3. Almanachu, uvedeným v únorovém a březnovém Poradníku. 30 let je můj život spojen
s TAKem, především z pozice člena trasy. Také já, Láďo Hlavatý, bych si přála, aby prezentace zážitků v
nově vznikajícím Almanachu (kde bude jistě něco ke čtení) byla ta nej. Ve své únorové představě uvádíš, že
tvorba bude veřejná - ostatní ji budou moci sledovat a ovlivnit - a že bude trvat několik let. "Až budeme mít
dojem, že je toho dost nebo že nadešel čas (nebylo by vhodné uvést, k jaké příležitosti se tento Almanach
vydá a nastínit trochu obsahovou uzávěrku?) sebereme tento syrový materiál a trochu ho poredigujeme (v
jakém směru?)" V březnovém Poradníku vyhlašuješ První literární soutěž. "Jejím jediným kriteriem je
RYCHLOST."(?) Teď požaduješ příspěvky na papíře. Takže kdy budou moci ostatní ty "syrové materiály"
veřejně sledovat, jak jsi oznámil předtím? Pod titulkem Co nového v kauze Almanach uvádíš: "Upřímně
řečeno, zatím nic moc. Dostal jsem celkem tři příspěvky, ale dle mého názoru žádný nevyhovuje. Ještě to
posoudí samozvaná redakční rada." Láďo, a jak to bude dál?
Hodně sil přeje Jitka Stibůrková (jitka_st@seznam.cz )
PORADNÍK Květen 2002
SCHŮZE - bude v pondělí 6.5.2002 od 18:00 opět v Dejvicích v posluchárně č.133
ZMĚNY - Marcela a Vláďa Mosteckých (7) TD.: 02/41412846, Michal Borges TD.:7292-3830, Jeřábkovi TD.:
2232-4307
ZPRÁVY Z RADY - podává Ivan Fridrich:
VELKÁ RADA za malé účasti zástupců tras se sešla v klubovně v pondělí 22.4.2002: Zástupci 4. trasy
dovybírali od opozdilců zápisné a jízdné na 44. Stezku a zástupcům tras rozdali zalepené obálky s
instrukcemi, které se smějí otevřít až cestou na Stezku za hranicí hlavního města!
Klubovnu (2 místnosti v suterénu paneláku na Jižním městě, Mikulova 1574, poblíž metra Opatov) je možno,
ba žádoucí, více využívat. Správcem se stal Michal Borges, protože bydlí nejblíže (v ulici Hněvkovského
1372, tel. d. 72923830, z. 24828186). Bude registrovat zájemce a půjčovat klíče (proti podpisu do sešitu).
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Červencová “schůze” bude v pondělí 8.7.2002 stejně jako loni v zahradní restauraci “Na tý louce zelený” na
okraji Kunratického lesa za krčskou nemocnicí.
Z TAKové schůze 8.4.2002 Od: IŠ BÁL - 5.4. - Z auditoria: krásný, bezvadný, organizátorům díky. Účast
skvělá, Veronika očekává výnos alespoň 10 kKč.
Brzák (brzak@vse.cz ) organizuje pěší přechod rumunských Maramoris(?) první týden v červnu (pro max. 35
lidí/autobus).Vše s sebou, spaní venku, cena cca 4 000.
Tábor v Keblanech pro bývalé vedoucí (bez dětí!) opět oznámil Řezák
Lesní hry 13.-15.9. - Pořádá Havránek/13 a Pacínek/4, přihlášky na červnové schůzi
OPRAVA: Iva Šmídová bydlí v ul. Starochodovská...
KLÍČE od klubovny bude mít od 22.4. Míša Borges - TD 7292 3830 (změna!)
DIVADLO: Hrabal: Hlučná samota 16.5.02 - lístky nabízí Zdenka Rozsívalová.
44. STEZKA - Šumava - Zahájení zakončení na Velharticích ve 12.30 hod. Prostor pro bagáž i občerstvovací
stanice bude v prostoru před hradní bránou. Případná auta ponechejte na parkovišti u silnice před odbočkou
na hrad. Stráně pod hradem jsou nově osázené stromky, proto kopec neztékejte, ale přijďte normálně po
značce.
Soutěže budou klasické, králové by neměli být abstinenty a za myši kandidujte “pěkný silný holky”. K trasové
soutěži dostali nebo ještě dostanou (třeba i poštou) vedoucí tras poněkud “utajené” informace. Pro ty, co dají
přednost prohlídce hradu, budou možné od 13,30 hod (vstupné bude asi 30,-) prohlídky s průvodci.
Vlak bude přistaven na nádraží v Nemilkově (asi od 17 hod), je to z Velhartic 5 km, nejlépe po silnici. Odjezd
vlaku v 17.30, staví v Klatovech (17.55-18.05), v Plzni (19.00-19.10), v Berouně (20.04), na Smíchově
(20.40). V Praze hlavním nádraží je ve 21.00.
KEBLANY - - Vlci mají na táboře v Keblanech (4. - 18.srpna) ještě několik volných míst pro děti ve věku 8 13 let.
Zajímavé čtení, ne jenom pro "virtuální" turisty a horolezce nabízí link, na který upozorňuje Jana Klimszová,
http://www.pre.cz/expedice/, kde jsou denní zprávy z postupu PRE expedice Kanchenjunga, zasílané z
notebooku přes satelit.
Cyklorevoluce - I když je cyklotrasa od svého založení v roce 1977 otevřená pro všechny takové lidi, spousta
stezkařů-cyklistů již léta lituje, že na ni nemohou jet, protože přece musí jít se svou trasou. Volali po tom,
abych zorganizoval akci mimo termín Stezky. Jejich přání se splnilo. V termínu Stezky se musím účastnit
jakési trapné prezidentské konference ve Francii, a proto se poprvé cyklotrasa uskuteční jindy než zbytek
Stezky: o víkendu 24.-26.5.2002 !!! Odjedeme i s koly v pátek 24. 6. v 15:16 h rychlíkem 473 do Rybníka,
příjezd 18:52 h. V sobotu za skvělého počasí (teploty okolo 25 C) přejezd nejkrásnějších partii
Novohradských hor do Horní Stropnice. V neděli pokračování přes Terčino údolí, Cuknštejn a Nové Hrady na
vlak, příjezd do Prahy 21:53 h. Spaní pod střechou, strava hospodská a vlastní. Registrační poplatek a
stezkový odznak odpadají. Pas radši s sebou, kdybychom si chtěli skočit do Pyhrabrucku. Hlaste se mi do
pondělí 13. 5. po Stezce na tel./fax 61212054, mobil 0603.438822 nebo e-maily prokes@duha.cz a
prokes@hotmail.com S pěkným pozdravením a přáním sqele pěší Stezky Mirek Prokes.
ANTONIE TYKOLOVÁ též nemůže jet do Rumunska a proto pojede 7.-9.6. do Šemanovic v Kokořínském
dolí. Vítek Žežula zajistil sál v "Nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého" (spacáky, karimatky).
Zájemci nechť se hlásí Moravcům (16). Monika 0737-484885, Karel 0603-744534, TD.:7291-0607.
Informace o odjezdu, trase či vlaku budou.
Rafting ve Švýcarsku 2002 - 4.07. -08.07. 02 (bez dovolené).
Program: výstup v oblasti Silvretta na vrchol Vermuntkopf (2.851 m), nocleh na chatě Wiesbadenerhutte
(2.443), Rafting v údolí Engadinu na horním Innu. Přejezd přes Julier pass, rafting kaňonem Vorderrheinu nejkrásnější kaňon Švýcarska
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Cena : 5.180,- Kč na chatě nocleh (pro stálé účastníky sleva). Přihlášky : Rychle - Rudla Mráz (0602/
213329). Záloha : rychle - 1.500,- do 30.04.02
TIP NA ZAČÁTEK PRÁZDNIN:
Týdenní PLAVBA PO LUŽNICI ze Suchdola do Kolodějů od 29.6. do 7.7.2002 s vodáky Slavie Praha. Nabízí
se odvoz lodí i osob autobusem s vlekem od loděnice v Podolí (tam i zpět) a pohodová dovolená v dobré
společnosti (převážně lidí vyššího středního věku). Plavidlo a pádla (případně partnera či partnerku) si
musíte zajistit sami. Přidejte se, nebudete litovat. Informace podá Ivan Fridrich (trasa 15),
ivan.fridrich@spojprojekt.cz .
TAKOVÝ VLEK - vlek na malých kolech, upravený na převoz 6 lodí, v majetku TAKu, hledáme možnost
parkování (případně půjčování za malou úplatu). Díky Jirka Bendl.
POZVÁNKA - Výtvarník a spisovatel Martin Patřičný Vás zve na své "Dřevěné večery", které se konají v
Národním muzeu. Na čtvrtek 23.5. (18:00) je připraveno pásmo a volná diskuse s názvem "Cesta domů"
(Potřebujeme domov, jistotu, zázemí, ... ? Kde je najdeme?!) Na Vaši návštěvu se těší Martin Patřičný a
Naďa Kohoutová.
PanTAKové hry - 14.-16.6. - Hledají se ředitelé soutěží a další organizátoři!
INZERCE - Naďa Kohoutová hledá zaměstnání. Vzdělání: VŠ - pedagogická fakulta; praxe: školství, kultura,
administrativa. Nabídky, příp. typy volejte prosím na 02 81864151. --- Prodám 2 dětská 3/4 silniční kola,
dobrý stav, berany, 3 převody, původ CZ a DK - jedno za 500,- obě za 750,-. Radek Chloupek, tel.:
72653670, mobil: 0603/497229, e-mail: chloupek.r@centrum.cz
ZE SPOLEČNOSTI - Michal Jedlička hlásí : v pondělí 22.4.2002 v 8:02 se nám narodila Magdalénka s
mírami 2580 g a 44 cm. TAK ať se mají hezky
Ahoj Honza Jeřábek
PORADNÍK Červen 2002
SCHŮZE - bude v pondělí 3.6.2002 od 18:00 opět v Dejvicích v posluchárně č.133
ZMĚNY - Jirka Domlátil TZ.: 36004294.
TAKová SCHŮZE 6.5.2002 od Ivana Š.: VÍTÁNÍ LÉTA - út 18.6.2002 - Kupodivu ve Vojanových sadech...
Zve Mirda Hoza. Vstupné dobrovolné (doporučeno 20Kč). Dodržte, prosím, úbor! Džíny NE!!!
3. TAKový ALMANACH - má adresu almananch@takpraha.cz - POSÍLEJTE PŘÍSPĚVKY ! Mirda
shromažďuje fotky k publikaci - s popisem kdo, kdy, jaká událost... Blíže viz níže v Poradníku... Dosavadní
příspěvky jsou na http://takpraha.cz/almanach.php
"Brzákovo" RUMUNSKO - Zatím malý zájem - uvidíme, zda nebude vhodnější zájezd odložit.
ČERVENCOVÁ SCHŮZE - bude druhé pondělí 8.7. "Na tý louce zelený" v Krči podobně jako loni (Praha 4,
Vídeňská 451, tel.02-4711820)
LETNÍ TÁBORY - Tomíčtí šéfové oznamte do Poradníku ( jerabek@immunotech.cz ), kdo čemu šéfujete!
Zprávy typu "Vlci mají volná místa" nenachází nyní ohlasu neb se neví komu se má kdo hlásit!
ALPY - Luděk Ledvina má na víkend 26.-28.7.02 ještě je několik volných míst...
STEZKA ...A 1/2 - 27.-29.9.02
RADA bude 20.5. v Břehové od 18.15
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KIMM - Evžen nabízí přihlášku (jeho zkušenosti viz http://takpraha.cz/prispevky/alman03.html )
44. STEZKA - Vedoucí nebo zástupci tras - přijďte na červnovou schůzi vyzvednout si příspěvek na zajištění
Stezky. Chtěl bych uzavřít vyúčtování.
Během Stezky bylo nalezeno : brýle bez futrálu - mezi Srním a Prášily na žluté, kousek od Zelené hory - ty
mám fyzicky já
brýle s futrálem - ty má Pepa Havránek
skládací deštník - nalezen na zakončení před hradem (u prken).Deštník mám u sebe já. Petr Lebenhart
(4mape@centrum.cz )
PanTAKové hry - 14.-16.6. - Hledají se ředitelé soutěží a další organizátoři! Luděk Ledvina má přihlášky,
cena: 170Kč dospělec, 90 Kč dítě; Národní dům je již k dispozici. Sháníme ceny a sponzory vůbec. Hledá se
ředitel volejbalu, sedmiboje a plavání. Dělejme propagaci na trasách!
ANTONIE TYKOLOVÁ - 7.-9.6. - kdo chce odjezd v 15:30 od metra "Rajská zahrada" dále Satalice - Vinoř Přezletice - Kostelec n.Labem - Všetaty hospoda (23 km). Odjezd z hospody v 18:00 dále Liblice - Mělnická
Vidlice - Lhotka - Strážnice - Zimoř - Šemanovice (ze Všetet celkem 33 km). Příjezd asi ve 20 h. Do Všetat je
také možno dojet vlakem. Další informace viz minulý Poradník a Moravcovi a Vít Žežula.
Almanach, zprávy z redakce: Až do včerejška jsme komunikovali jen po Síti, ale včera t.j. 29.4 se poprvé
sešla samozvaná redakční rada: Mirek Hoza, Kačka Hlavatá, Jirka Valda ml., Ivan Šimůnek a Láďa Hlavatý.
Zvážili jsem břitkou kritiku Jitky Stibůrkové a usoudili, že má vlastně pravdu a že až na vyjímečné případy
(například příliš velký rozsah) není rozumné omezovat či korigovat nabídnuté příspěvky. Na webovou
stránku tedy pověsíme skoro všechno co nám pošlete. Pokusili jsme se stanovit několik snad rozumných
pravidel: Rozsah by měl být zhruba 1až 3 stránky A4, neboť praxe ukazuje, že "čitelný" příspěvek
nepřesahuje přibližně 5000 znaků včetně mezer.
Příspěvek by se měl týkat akce či akcí, kterých se zúčastňuje relevantní počet členů TAKu (např. NE já a
moje žena na dovolené)
Příspěvek by měl mít přiměřenou jazykovou kulturu a neměl by zbytečně obsahovat vulgarismy.
Měl by obsahovat aspoň základní časové údaje, aby i po dvaceti letech bylo zřejmé o které akci to autor
vlastně mluví.
Mimo to Mirda slíbil napsat jakýsi kodex zacházení s fotkami a Ivan několik technických poznámek k textům
a vytvořit speciální adresu pro zasílání textu.
Dále vyzýváme správce trasových stránek a autory textů na nich, aby zvážili zaslání některých uveřejněných
zpráv v Almanachu, případně nám je poslali.
Vypili jsme láhev červeného vína, snědli chlebíčky a zavázali se chodit na příští schůzky redakce včas.
LaHla
Technická pravidla pro tvorbu příspěvků do Almanachu (od Ivana Š.): Text má mít následující náležitosti:
Jméno autora a příp. kontakt (není-li v TAKovém adresáři) kvůli autorizaci změn, doplňků apod.
Kdy a kde se událost stala
Vlastní příspěvek
Značku, přezdívku apod., kterou má být příspěvek podepsán
Vlastní příspěvek, nechť je zapsán s diakritikou do souboru. Přípustné jsou kombinace: kódování WINDOWS
cp=1250 a typ souborů txt (např. "Notepad") , rtf (např. "WordPad/Write"), příp. doc (vytvořený MS WORDem
verze nejvýše 2000) kódování iso-latin-2 v souboru txt
Při psaní nepoužívej pokud možno formátovacích vymožeností (kurzívy, tučného písma, příp. různých
velikostí a typů fontů apod.), přičemž používání velkých písmen na začátku věty a psaní do odstavců jest
žádoucí.
Fotografie, příp. obrázky nevkládej do textu.
Příspěvek, nechť je pokud možno předán v elektronické podobě (příloha e-mailu, disketa, příp. CD ROM).
KONĚ - Milovníkům přírody doporučuji projet se na koni přírodou.Milí, mladí manželé mají konírnu v Zakšíně
( z Prahy směr na Dubí, Č. Lípu ). Jezdí se v doprovodu, vše vám vysvětlí. Možno koupit hodinu, to je tuším
za 200,- a nebo více jízd a pak je sleva. Ale tu cenu nevím určitě. Je to krásné a vy tak máte možnost
podpořit chov jezdeckých koní. Je možno zůstat i na víkend. Tel. : 0425-870211 nebo 0607231631. Hezké
zážitky vám přeje Zorka
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PROMÍTÁNÍ- Ve čtvrtek 30.5.2002 v 18:30 hodin se v Růžové čajovně (Růžová 8, Praha 1) uskuteční
PROMÍTÁNÍ O CESTE DO VÝCHODNÍHO TURECKA. Barvité vyprávění bude krom diáků doprovázeno i
ochutnávkou tureckého čaje :-))) Vstupné je (jako na všechny přednášky v čajovně) 70,- Kč a zahrnuje
konvičku čaje (netureckého, turecký čajík je ještě navíc...). Na všechny příchozivší se těší Filip Melichar /
26ka.
INZERCE - PRODÁM různé typy černé koženky, šíře 120 cm (6 rolí - celkem cca 100 metrů). Cena
dohodou.Soňa Vašicová, tel. zam.: 2421 3203 (-3840), d. 4144 4506, e-mail: ratio.vasicova@volny.cz ----PRODÁM bílé sjezdové lyže zn. FISCHER (205 cm) s vázáním Tyrolia 480 za Kč 500,00.Josef Brzák, tel.
zam.: 2409 5836, mobil 0604 455996, e-mail: brzak@vse.cz ----- Naďa Kohoutová hledá zaměstnání (tel.
8186 4151). ----- Mirek Dvořák prodá turistické boty (pův. 2.500 nyní 800Kč, vel. 36 - ušly 20km)
Ahoj Honza Jeřábek
PORADNÍK červenec 2002
PORADNÍK Září 2002
SCHŮZE - bude opět v Dejvicích, v pondělí 2.září od 18:00
A půl ... - “Půltou” stezku chystají v termínu 27.-29.9.2002 pravděpodobně do podhůří Orlických hor Pepík
Brzák a Láďa Hlavatý. Na schůzi 2.9. by měli vedoucí tras přinést soupis zájemců s vložným 200 Kč/osobu
(za členy TAKu 150 Kč) s vyznačením, kdo jest muzikant.
KEBLANY - Jak mnozí vědí, Vlčí tábor v Keblanech spláchla voda. Stateční Vlci se vrátili, ale proti druhé
povodni už neměli šanci.Ale stejně jsou dobří.
Ahoooj fšichni,
1. dovolte mi moc poděkovat všem (z nichž jsem identifikovala jen Sašáka, Báru Šachovou a holky
Provázkovy - ostatní nechť mi prominou), kteří minulý týden pod vedením Saši Fuchse opravili cestu z
Nesměně na Dablík tak, že připomíná přinejmenším silnici I. třídy - tak výborně ještě nikdy nevypadala! Už
nevím, kolik že tun materiálu a z kolika kamionu po cestě rozhrnuli, ale bylo jich moc - třeba přesná čísla
někdo doplní?
2. Na Dablíku v kuchyni jsme našli moirový šátek s kšiltem. Majitel nechť se u mě přihlásí, než ho zkonfiskuji
(je totiž moooc hezký).
Ahoooj Jana Dočkalová (dříve Jedličková) (13) M:0603/735 987
INZERCE - Hledám elektrotechnika (SŠ nebo VŠ - silnoproud), ideálně s praxí v projektování a znalostí
současného trhu elektroinstalačních materiálů (kabely, svítidla, instalační přístroje, ........), pro cenové
zpracování a optimalizaci nabídek elektroinstalačních materiálů pro rozsáhlejší investiční akce. Práce z
domova, připojení na internet výhodou. Další informace : Kubát - 0605 979 488, nebo tomas.kubat@quick.cz
--ČESKÝ TELECOM, a.s. - Ochrana sítí přijme člověka na administrativní činnost na plný úvazek (40 hod.
týdně).
Požadujeme: dobrý písemný projev, uživatelská práce s PC, pečlivost, solidnost, zájem o proniknutí do
problematiky - samostatné rozhodování. Znalost cizího jazyka ani praxe není nutná.
Nabízíme:plat 13 000 - 15 000 Kč, práce v klimatizovaném prostředí, zvýhodněné stravenky, služební
telefonní stanice, 1/4 letní odměny, nabídky kulturního a sportovního vyžití. Nástup:1. září 2002
Kontakt:Gustav Kománek, mobil: 0602 389 408 - JaVor - (T14)
Jan Šulc - technické práce v geologii, hydrogeologii a ekologii, vzorkování podzemních, povrchových a
odpadních vod, vzduchu a půdní atmosféry, dnových sedimentů, kalů a ostatních materiálů. spojení sampleservice@seznam.cz tel.: 0602-248927, 0776-884586 nebo Romana Klatovská (4).
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Ahoj Honza Jeřábek
Opravy a zúplnění výsledků z PanTAKovek:
Zvláštní cena pro nejnižší výkon v kuželkách LPH 2002, tzv. Čulibrk. Tuto putovní cenu získala Soňa Lucová
z Hecu za 16 sražených kuželek a ne Zuzana Nucová - jak je uvedeno - omlouvám se, nevím kde jsem to
sebral.
Protože se PaS podařilo spolu s Můrou zorganizovat Píčcup a výsledky zpracovat do tabulky. Asi bych
vyzvedl výkon Soňy Kuchařové a nové mladé generace, která nás starší (bez Šelíků a Martina Valenta)
porazila.
PORADNÍK Říjen 2002
SCHŮZE - bude opět v Dejvicích, v pondělí 7.října od 18:00
ZMĚNY - Saša Kovandová TZ.: (2)6135 2658
ZPRÁVY Z RADY - Honza Maňák: - vznikla nová trasa č .23 pod vedením Romana Hýska (pův. 13). Hodně
zdaru !
LESNÍ HRY - oměsíc později - 18. - 20.10. - expanze Slovanů do střední Evropy (Staré pověsti české,
Krhútská kronika). Přihlášky na schůzi.
KEBLANY Ahoj všichni,
i já se připojuji k díkům za znovuzprovoznění cesty z Nesměně na Ďáblík, nicméně bych také ráda podotkla,
že tato cesta byla v dezolátním stavu již několik sezon. My mladí vedoucí jednoho z běhů Ďáblíku (běh pod
vedením Honzy Petzolda) jsme si tak při jízdách na nákupy tříbili naše řidičské umění - jízda v bahně, smyky,
jízda málem po dvou kolech, jak udržet volant při náklonu cca 60 stupňů, ale také výměna proražených kol,
jednání s autoservisem, vyprošťování vozu z bahna. Řidičská škola to nebyla špatná, ale přece jen už nám
to začalo jít na nervy. Letos tedy naši muži činu opravili nesměňskou cestu v těch nejhůře sjízdných úsecích.
Za tímto účelem bylo nutné zotročit všechny vedoucí mužského pohlaví i některé nejstarší kluky z řad oddílu.
Na Nesměňce bylo vybudováno vodní dílo - příkopy a odvodné strouhy vyztužené dřevem a šílené díry v
cestě byly zasypány. To vše stroj LK 15 D - lopata, krumpáč, 15 Ďáblíků za běžného provozu tábora mimo
ostatní povinnosti. Toto dílo by bylo nebýt povodní zachováno a snad i přispělo k menší demolici cesty
vodou. Ráda bych tedy připojila dík dalším pracantům, kteří si na Nesměnku vzpomněli už před povodněmi.
Oběma partám děkuji. Káča Hlavatá, Ďáblíci
Kačko a spol.,
jsem rád, že jsi se ozvala. Vaše vodní dílo na Nesměňské cestě je bezva a velmi se osvědčilo. Téměř
vydrželo při povodních, následně potřebovalo jen drobné úpravy. Díky vám. To, jak Vlci následně vytvořily z
Nesměňské cesty téměř silnici I. třídy, je bezva na druhou. TAK velký dík i vám. Petrof
LYŽE -Rádi bychom uspořádali pro kamarády a další spřízněné duše následující lyžařské zájezdy: 4 dny
lyžování v Itálii 7.2 až 12.2.2003 - osvědčené Bormio a další pěkné areály
5 dní lyžování ve velice atraktivní oblasti Via Lattea (Sestriere) na pomezí Itálie a Francie v termínu 13 až
19.3.2003
Jestliže máš zájem, ozvi se, prosím, pokud možno brzo. Miloš a Blanka Neumanovi
BASKET - Ahoj všichni příznivci amatérského basketu (neregistrovaní hráči všech věkových kategorií)!
Prvních cca 5 nových zájemců o velmi amatérský a nesoutěživý basket s letitou tradicí v malé tělocvičně v
centru Prahy vezmeme rádi mezi sebe. Pravidelný termín: středy 19,30 - 20,30. Pak sprcha (většinou s
teplou vodou), dvě rychlá piva na doplnění tekutin a hajdy domů!! Bližší info a kontakt: Stanislav Mihulka, tel.
607 552 633 nebo mail: aktual@uzpi.cz
ZDENĚK KONČÍ - Před třemi lety jsem svým odchovancům tábora (Honza Petzold -Pecka, Bára
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Obdržálková, Jakub Stříhavka, Petra Zadníčková a další) předal vedení Ďáblíků. Brzy mě a rodiče dětí, které
nadále na tábory jezdí přesvědčili, že tuto činnost zvládají velmi dobře a to mě těší. Vzhledem k tomu, že již
déle než rok a půl nechodím na schůze a neúčastním se TAKových akcí, považuji své další členství v TAKu
za zbytečné. Pokud se budu chtít nějaké akce zúčastnit, nebo se setkat se známými lidmi, budu mít zprávy z
poradníku. Zdeněk Stříhavka
Zakončení cyklosezóny aneb cesta na jihozápad - 5.-6.10., nocleh- chata č.p.46 v Týřovicích nad
Berounkou, večeře a pivo - restaurace U Rozvědčíka v cca 18 hod. prvních 18 přihlášených má postel
(matraci) a případně i deku. Další podrobné informace: hospoda je od chaty 4 km, proto je naprosto nutné
osvětlení kol. * stavění stanů je obtížné, rovina je tak na 2 kusy, všude okolo je rezervace, u řeky to teď není
moc hezké CESTA nejkratší: z metra Zličín na Loděnici, Vráž, Hýskov, Nižbor, Roztoky ( za mostem doleva),
dále směr Týřovice a Skryje. Na kopci uhnete vlevo a kolem kempu Višňová sjedete k vodě. Podél vody
dorazíte asi po 5 km k již jmenované restauraci U Rozvědčíka. Není to zrovna *** záležitost, ale vaří chutně
a levně . Přestože byl pod vodou, již funguje a je zamluven. Odtud je pak na nocleh stále proti proudu
dalších 4 km. Červená značka se u Kouřimecké rybárny (ta je na opačném břehu řeky) vrací z lesa na silnici.
Pojedete po ní a odbočíte s ní vlevo po krátké asfaltové odbočce k řece. (poznávací znamení je , že silnice
začne mírně stoupat a na protějším břehu bude skála). Po pravé ruce na asfaltce jsou 3 chaty a ta úplně
vlevo je ta pravá (č.p.je schované za břečťanem). Potmě se chata najde ještě líp, protože tam bude
rozsvícené světlo a bude zaručeně jediné. Další méně frekventovaná trasa je ze Zličína na Unhošť, Sýkořici
, Křivoklát a Roztoky. Dále už viz.výše. MAPY: nejprve okolí Prahy a pak Křivoklátsko a Rakovnicko Srdečně
zve Michal(trasa 10) a Lenka (trasa 18)
Ahoj Honza Jeřábek
PORADNÍK Listopad 2002
SCHŮZE - bude opět v Dejvicích, v pondělí 4.listopadu od 18:00
TAKová schůze 2002-10-07od Ivana: STALO SE Stezka ...a 1/2 - Pepa Brzák kritizoval migrující muzikanty,
což mělo za následek jednu trasu s "kapelou snů" a pak ty ostatní trasy....
Zakončení CYKLOsezóny se líbilo
AKCE Spanilá jízda 31.1.-2.2.03 - 2. pokus o přejezd Beskyd na sněhu. Přihlášky na prosincové schůzi
Výroční schůze - by mohla být v podobném duchu jako loni, tj. s přespáním a s výletem (snad od pá
7.2.2003)
LYŽE - Davos 22.2.-2.3.03 - Hlaste se (i své přátele) u Jirky Navrátila/T16
INFO Roman Hysek - TAKto šéf nově ustavené T23 (ca 25 lidí) byl přijat do TAKu (spojení: M:604 827 633
E:hysek@seznam.cz )
STŘÍBRNÁ HARFA opět v kunratickém lese, v úterý 17.12.2002. Máme zadán salonek v Kunraticích, v
hostinci U Zavadilů. Saša Kovandová prosí zájemce, aby se do konce listopadu ozvali na adresu
akovandova@csob.cz anebo na telefony 26135 2658 nebo 605 551 142.
PORADNÍK - znova se připomínám: pokud by někdo měl chuť Poradník psát nebo do něj aspoň přispívat,
ozvěte se mi prosím, vřele to uvítám. Honza Jeřábek.
INZERCE - Zaměstnání hledá Bednářová Hana (26) čerstvá absolventka stavební fakulty v oboru
Systémové inženýrství děkuji.Kontakt 723852544 hanka26@seznam.cz
A TO JE VŠECHNO -no nic moc.
Ahoj Honza Jeřábek
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PORADNÍK Prosinec 2002
SCHŮZE - bude opět v Dejvicích, v pondělí 2.prosince od 18:00
ZMĚNY - Petr Němec TD.: 272 927 298, --- Roman Hysek oprava e-mailu : hysekr@seznam.cz (to r nějak
vypadlo, takže to putuje někam jinam) --- Svatopluk V.Jiras(15) e-mail: svjiras@seznam.cz TD.: 235322374
,TZ.: 51045153,mob.777121620.
ZPRÁVY Z RADY - podává Honza Maňák: Rada doporučuje, aby převod schůzí odsouhlasených 5000 Kč
pro nadaci v Nesměni s Nesměňskými prodiskutoval Pepa Havránek, protože tam má konec konců nejlepší
kontakty.
Rada vyzývá všechny, co jsou alespoň o kousek méně zaneprázdněni než Honza Jeřábek, aby se zamysleli,
zda by nemohli redigovat Poradník. Zkuste zase jednou něco udělat pro TAK a sejměte toto břímě z
Honzových beder, už to táhne sám dost dlouho.
Kdo nezaplatil 100 Kč navíc za tištěný Poradník k příspěvkům TAKu za rok 2002, nebude ho již dostávat!
Získá pouze elektronickou verzi e-mailem. Rada se až teď dověděla, že se stále rozesílá přes 90 poradníků
na papíře!
Rada doporučuje vydat nový Adresář TAKu. Změn je hodně.
Výročka bude v Pá 7.2.2003 v podobném duchu jako loni, tj. s možností přespání a výletem v sobotu. Místo
bude včas oznámeno.
Bude zase TAKový bál ? Kdo se ujme organizace ? Jaké bude téma ?
TAKová schůze 2002-11-04od Ivana: LESNÍ HRY byly pěkné, za účastníky děkoval Luděk Ledvina
Různé AKCE: VELKÁ FATRA - cca 22.-25.1.03 Hlaste se u Pavla Stulíka (záloha 1000 Kč).
LYŽE Francie - 17.-25.1.03 za ca 8500 vč. permice, 1-2 lidi hledá Vít Šetina (M 602 687 001) Zn.: Rychlé
jednání
INFO: NESMĚŇSKÁ NADACE - Z přítomných neměl nikdo námitky proti případnému daru 5000 Kč jisté
nesměňské nadaci, která pomáhala po té, co byli Vlci vyplaveni z tábora. Dar by měl být darem a nikoli
"odměnou"...
KČT - Mirek Dvořák bude vědět v prosinci více; nicméně zájemci o členství (ev. + časopis Turista,
EuroBEDS) se mají připravit na zaplacení příspěvků nejpozději v lednu 2003
STŘÍBRNÁ HARFA opět v kunratickém lese, v úterý 17.12.2002. Máme zadán salonek v Kunraticích, v
hostinci U Zavadilů. Saša Kovandová prosí zájemce, aby se do konce listopadu ozvali na adresu
akovandova@csob.cz anebo na telefony 26135 2658 nebo 605 551 142.
PORADNÍK - Rada vyhlašuje konkurs na nového šéfredaktora Poradníku. Honza Jeřábek by se po mnoha
letech této záslužné činnosti rád vzdal a tak se hledá osoba – muž či žena – ochotná po něm Poradník
redigovat.
Co to znamená: nejen soustřeďovat zaslané příspěvky, ale také je aktivně vymáhat a urgovat od pořadatelů
a organizátorů připravovaných akcí, stejně jako ohlasy a dojmy z akcí již proběhlých. Proto by dotyčný měl
pokud možno docházet na schůze (aby byl v obraze, co se děje). Samozřejmě je nutný přístup k e-mailu.
Většina příspěvků chodí mailem, ale občas i jinak a pak to redaktor musí přepsat.
Poradník se 1x měsíčně rozesílá elektronicky (databázi adresátů tvořit a udržovat nemusí, ta je jinde), a
dosud cca 20 tištěných Poradníků se rozesílá poštou. Pokud by zájemce tuto činnost nemohl či nechtěl
dělat, je možné oddělit funkci "technického redaktora" (tisk a rozesílání), to by Honza byl ochoten dělat dál.
Na podrobnosti se můžete informovat u Honzy Jeřábka. A pokud se rozhodnete o tuto čestnou a váženou
funkci ucházet, přihlaste se na schůzi či to řekněte některému z radních.
A pokud se o funkci nebudete ucházet, tak aspoň přispěte k oživení Poradníku tím, že do něj budete zasílat
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včas a bez upomínání informace o chystaných akcích, ohlasy a dojmy z činností proběhlých, a vůbec vše,
čím můžete přispět k větší slávě Poradníku a TAKu zvláště.
ADRESÁŘ - Obvyklý dvouletý životní cyklus posledního vydání TAKového adresáře se pomalu blíží ke
svému konci. Na prosincovou a lednovou schůzi tudíž přinesu sjetiny s aktuálním stavem své evidence a
poprosím vás o jejich revizi, abych mohl na výročku dodat nové vydání. Odhadem 1/3 telefonních čísel je
neplatná, takže určitě bude co opravovat. Pokud někdo z vás ví, že ani na jednu schůzi nedorazí, poproste
nějakého disciplinovanějšího kamaráda, ať tam případné změny dopíše za vás. Poslední možnost je poslat
mi opravy e-mailem ( petr.rehak@centrum.cz ), ale nerad bych se dostal do situace, že budu pročítat několik
desítek zpráv a porovnávat je s databází, jestli je v nich nějaká novinka. Řezák
SPANILÁ JÍZDA bude 31.1-2.2.2003 v Beskydech. Podruhé se pokusíme o přejezd tohoto pohoří na sněhu.
Přihlášky se zálohami na noclehy a cestu lehátkem tam budeme přijímat na prosincové schůzi ve výší 600,Kč/osobu. 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 (lépe email) na kterou má být poslána pozvánka před akcí, v které budou uvedeny podrobnosti, popř. je-li nutno
brát spacák. Na odhodlané jezdce se těší: Honza Popel, Petr Vojtěch a Ivan Pergler
POZVÁNKA - V pátek 6.12. od 19:00 se koná vystoupení Gospelteamu pod vedením Zuzany Stírské v KC
Zahrada, Praha 4, Malenická 1784 (spirituály, mnohé opatřil českým textem Josef Fousek). Vstupenky
možno zamluvit za tel. 271910246. Spojení: céčkem na Chodov, nebo bus 118, 154, 197 tamtéž a pak
kousek pěšky sídlištěm. Jde o údajně docela zajímavé vystoupení ale sám nic bližšího nevím. Luděk
Ledvina
LYŽOVÁNÍ ADELBODEN Švýcarsko - KDY:12.-17.02. 03 ODJEZD:středa večer NÁVRAT: pondělí ráno,
UBYTOVÁNÍ:penzion Alpen Rose, palandy, WC, sprchy na chodbě, STRAVOVÁNÍ:polopenze, pití za CZK,
CENA:8.000,- Kč v ceně 4 dny permice, doprava, polopenze. INFORMACE:Rudla Mráz 602/ 213 329
KOLEDY - Jednička pořádá tradiční Vánoční zpívání koled v kapli porodnice u Apolináře v pondělí
16.prosince od 18:00. Na varhany hraje BédĄa Novák, měchy šlapou mladší i starší členové jedničky a
každý si zpívá na vlastní ústa. Nezapomeňte si vzít starší texty koled, svíčky, zvonečky...). Těšíme se na
hezkou atmosféru. Za jedničku Pavel Stulík
INZERCE - Pokud někdo z vás byl v posledních třech letech na Islandu, máte naději, že za vámi přijde
Evžen Ge s flaškou. Bude za to chtít jen nějaké informace, pokud se mu ozvete na tel.: 737-832-499, 261213-915. --- Ještě je několik volných míst na lyžařský zájezd do Seskviere (?) 13.- 19.3 2003. M.Neumann --Zaměstnavatel (Radiomobil) mi umožní nákup několika mobilů za cca 55% (různé typy, s kartou Twist i
bez).Podrobnosti na prosincové schůzi. Leoš Hořínek, 6 trasa 603404417 --- Na šití tee-pee sháním bytelný
(nejlépe ruský) elektrický šicí stroj za rozumnou cenu. Hanka Kotschová 603516115, elmes@iol.cz .
Ahoj Honza Jeřábek
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