VALNÁ HROMADA 2008
TAK už je zase jeden rok za námi…Jsme všichni o rok starší, zkušenější, spokojenější, štíhlejší (úplně
všichni ne...) a máme za sebou spoustu TAKových akcí. Které to byly? Protože mám paměť děravou, zato
Poradník máme díky JaVoru skvělý, čerpal jsem z něj.
Líbí se mi motta na úvod Poradníku a to březnové si dovolím ocitovat: „Nepropásni ani neodkládej nic, co ti
dělá radost a co přináší smích do tvého života, stále si říkej, že každý den je zvláštní, každý den, každá minuta,
každá vteřina je zvláštní.“. A já dodám – zejména ty, které jsme prožili s kamarády na TAKových akcích.
Únor 2007: 2.-4.2. byla jubilejní už 30. Spanilá jízda v Krušných horách, poprvé se čtyřmi trasami; 9.2.
Valná hromada v Panenských Břežanech; 16.-18.2. Nora ve Slovenském rudohoříí; 18.-25.2. běžkování se
Sedmnáctkou ve Filipově Huti; 23.-25.2. už 8. Shnilka na Moldavě – Rudánek Mráz.
Březen 2007: 20.-25.3. lyžování ve Svatém Mořici; 30.3. už 37. TAKový bál „TAKová prodloužená aneb
moje první taneční“ – Veronika.
Duben 2007: 2.4. první TAKová schůze v Tyršáku; 14.-15.4 zahájení cyklosezóny v Týřovicích (37
účastníků!) – Moravcovi u Borgesů; 16.4. Velká rada U Bulínů – zástupci šestnácti tras se shodli, že je to „dobrej
nápad“;
Tentýž den večer se znovu narodil Pepa Brzák, dovolím si znovu ocitovat slova Věry Brzákové, která jste
už určitě četli v květnovém Poradníku: „Milí TAKoví kamarádi, chtěla bych touto cestou poděkovat některým z Vás
za záchranu života Pepy Brzáka. O co šlo. Každé pondělí chodí pár TAKových lidiček hrát volejbal do školy
v Omské ulici. Stejně tak tomu bylo 16. dubna. A při hraní se náhle udělalo Pepovi nevolno, velice rychle upadl do
bezvědomí a nakonec se mu zastavilo srdce. Nebýt přítomných spoluhráčů, kteří zareagovali velice rychle a kteří
jej dle pokynů z ústředí záchranné služby oživovali, ani opravdu rychlý příjezd profesionálů by nepomohl; bylo by
pozdě. Celou dobu se střídali při masáži srdce a při dýchání z plic do plic. Chci takto poděkovat: Standovi Hejdovi,
Blance Chvojové, Luďkovi Ledvinovi, Pepovi Melicharovi, Evě a Vláďovi Švestkovým, Honzovi Píchovi, Aleně
Podráské, Janě Ptáčníkové, Mirce Tůmové a Soně Vašicové. Děkuji za něj, za sebe a za naši celou rodinu. Věra
Brzáková“;
24.4. Hadi a štíři tradičně (pokolikáté?) vylézali na Bíle Hoře – Jirka Navrátil; 25.-27.4. – tři představení
Těšínského Nieba v Divadle Na Palmovce – ještě jednou velký dík Štěpánu Režovi.
Květen 2007: 5.-8.5. 22. Půltá Stezka v Roverkách – duchovní vůdce Pepa Brzák, zdatně zastoupen
Soňou Vašicovou a hejtmany Domlátilem, Klímou a Papešem, Hanka Malinová si zlomila kotník a Pepa Brzák
zaplatil pokutu za záchranný vjezd autem tam, kam se nesmí…; 9.5. na schůzi proběhlo úžasné stříhací klání mezi
Kájou Obdržálkem a Petříkem Lebenhartem o místo zakončení 50. Stezky – po snad třiceti střiháních vyhrál 3:2
Petříkův Tolštejn nad Kájovým Potštejnem; na TAKových stránkách vznikla rubrika ze společnosti a historické
zprávy.
Červen 2007: 1.-3.6. cyklo+pedo+aqua akce Vosmičky; 9.-10.6. 4. Cesta jenom tam... tentokrát do
Bochova s chutným Jantarem z Chyše – Ivan Fridrich; 15.-17.6. Tykolka na Kokořínsku – Moravcovi, 19.6. Vítání
léta ve Vojankách – Mirda Hoza (kolikáté už bylo?); 22.6. Noční cesta s lahví oblíbeného nápoje – Honza Maňák;
22.-24.6. Třináctkový slunovrat ve Zlukově – Dana Kottová; 23.-26.6. Lazaři v Alpách – ToRo.
Červenec 2007: 30.6. – 7.7. Dachstein – Leoš Hořínek; 9.7. tradiční letní TAKová schůze na Cindě; 20.22.7. Alpy – Totesgebirge – Luděk Ledvina.
Tábory v Keblanech: 1.-22.7. Jakub a Tomáš Stříhavkovi + Pecka, 22.-29.7. Jeřábkovi, 29.7.-12.8.
Roman Valina.
Srpen 2007: 31.8.-2.9. exĎáblíci v Keblanech;
Září 2007: 7.-9.9. exRobinsoni v Jehlanech; 14.-16.9. 29. Lesní hry „Kdož sú boží bojovníci“ na Sionu –
Sedmnáctka s pomocí Osmnáctky; 17.9. Velká rada U Voraře; 27.-30.9. 49. Stezka na Kyjovsku –
Devětačtyřicátníci (poprvé v dějinách TAKu nebyla Stezka organizována trasou); začala fungovat nová distribuční
adresa TAKu.
Říjen 2007: 11.-14.10. Čertova hrbatina s Trojkou; 13.-14.10. zakončení cyklosezóny na Kozích Horách –
Borgesovi u Moravců.
Listopad 2007: 10.11. diskotéka v Podolí; 17.-18.11. Poslední slanění na Kokořínsku – Ivan Pergler.

Prosinec 2007: 17.12. Koledování u Apolináře – Jednička; 19.12. Stříbrná harfa – Saša Havránková.
Leden 2008: 26.1.-1.2. Trojkové běžkování na Borových Ladech a Osmičkové běžkování na Filipově Huti.
Všechny akce zase byly fajn a za to patří velký dík všem organizátorům i všem účastníkům!!! A omlouvám
se všem, na které jsem v tomto výčtu zapomněl.
Hned jsem byl Pavlem Stulíkem upozorněn, že jsem zapomněl na Zimní přechod Velké Fatry, zvláště když
se konal 50. ročník. Zastyděl jsem se a kouknul na naše stránky, z nichž jsem zjistil, že 50. ročník se uskutečnil
v lednu 2007 a určitě o něm ve své zprávě hovořil 9.2.2007 Pepa Brzák. A 51. ročník teprve bude – uskuteční se
až v březnu 2008…
Almanach: „…koupit si Almanach bez toho, abych, byť neuměle, přispěl k jeho zrodu, to umí každý
pitomec, kterému na TAKu nezáleží. Že vám to nejde? Inu, jen se trochu snažte, jestli chcete mít Almanach a ne
výkaz o činnosti. Že nemáte čas? To záleží, na čem vám víc záleží…“ To nám všem sdělil v Poradníku Láďa
Hlavatý. Děkuji všem, kteří nás honí, abychom neměli jen výkaz o činnosti, ale vydařený třetí díl Almanachu.
Personálie: Je nás 172, za poslední rok čtyři plus (Mirek Paleček, Dáša Rindlerová, Žán Ježek a Věra
Brzáková) a jedno minus (Zdena Kryštofová), členů TAKu stále přibývá; trocha statistiky neuškodí – nejvíce členů
je z Trasy 16 – 20, následují Dvojka 17, Patnáctka 16, Třináctka 15 a Čtyřka 12; pokud jsem dobře počítal a pokud
má JaVor na stránkách všechny, tak nás v průběhu dvou století bylo v TAKu 475!
Na výročce pozbyl členství Honza Pelich, neb nezaplatil příspěvky, ale přijata byla Alena Podrázká, takže
nás je stále 172.
V listopadu nás, bohužel, navždy opustil Pepa Větrák Macák a v prosinci Míla Ludvík Spudich. Potěšující
ale je, že v průběhu uplynulého roku se našim dětem narodila spousta našich vnuček a vnuků, tedy potenciálních
stezkařů.
Povzdech – jsme někdy líní o akci napsat, poslat fotky, nebo se dokonce pod průhlednými výmluvami akce
nezúčastnit
– je ostudou, že na našich stránkách chybí spojení na členy Rady a některé šéfy tras – je to
třeba urychleně doplnit!
Přínosy – stále větší otevřenost trasových akcí
– přestože stárneme, vznikají i nové akce (Cesta jenom tam) a tradiční se snažíme uchovat –
Pantakovky
– další generace (naše děti s našimi vnoučaty) se chystají zabydlovat tábor v Keblanech (díky
Janě Dočkalová a Kačce Beranové)
TAK a už dost řečí!

V Praze – Statalicích, 1.2.2008

Petrof

