TAK – Poradníky 2003
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 2003
SCHŮZE - bude opět v Dejvicích, v pondělí 6.1.2003 od 18:00
ZMĚNY -.Petr Petrof Jirava ruší telefony do práce, e-mail: petr.jirava@seznam.cz
TAKová schůze 2002-12-02 od Ivana: Schůze začala v 18.20 měla spíše informativní ráz
KČT - Mirek Dvořák informoval - podrobnosti v příloze, zde stručně:
- Plaťte příspěvky (Dospělí 285, Jun+Sen 205), chcete-li Eurobeds + 50 (možná to není úplně přesné, ale Mirek to
popsal zájemcům v příloze tohoto Poradníku)
- jinak též http://www.klubturistu.cz/
- Akce "Procházky Prahou" a "Turisté přírodě" - hlašte akce, ať je co vykazovat...
- KČT poskytuje dotace např. na kilometrickou banku 250,- KČT hledá prostředky na obnovu chaty na Lysé h./Beskydy
- výhodný nákup map, vč. Cykloatlasu (400/490,-)
BÁL 04.2003 - PaS navrhl témata kolových tanců: buď Country nebo Česká Beseda
NESMĚŇSKÁ NADACE - Pepa H./16 dojednal převod peněz na jejich konto
SPANILKA - bude jako loni v Beskydech, skupiny A,B,C pojedou oproti loňsku obráceně
NORA kolem 14.2.2002 - Mirek Podolák uvažuje o Brdech (podle zimy a sněhu), předběžné přihlášky v lednu,
závazné v únoru
TANEC na Hlavním nádraží - Jirka Klíma ( jklima@mbox.dkm.cz) zve na Taneční večer v Kulturním sále historické
budovy Hlavního nádraží (ne na nástupišti). Živá hudba. Je tam velký sál a tudíž nebude příliš plno. 10.1.2003 od
19.30, vstup 90,LYŽE ALPY - Ahoj lidi, organizuji zájezd do Ortlerskych Alp v termínu 7. (pátek večer - odjezd) až 12. (středa ráno příjezd) března 2003 - jedná se tedy o 4 dny lyžování(a dva dny dovolené). Ubytování je v apartmánech v Latschu
(s vybavenou kuchyní, chladničkou, koupelnou a WC). Cena je 3 600 Kč + 80 Eur za permice. Mám ještě tak 4
volná místa (zbytek je obsazen dvanáctkou a třináctkou). Kdyby měl někdo zájem o podrobnější informace, tak mu
je rád poskytnu. Budete-li mít zájem, tak se mi prosím ozvěte co nejdřív. Michal Řehák rehak.michal@centrum.cz,
tel. 737 817 070
LOUČÍ SE - už jsem dospěla k tomu, že moje členství v TAKu nikomu nic nepřináší, protože kvůli práci (lektoruji
často mimo Prahu nebo večer) jsem se nedostala na schůzi už asi rok a půl. Ze stejných důvodů se nevěnuji ani
předtančení, což byla pro mě velká radost snad po dvě desetiletí. ahoj všem v TAKu. Všechny moc zdravím a přeju
všechno dobré do příštího roku. Dina Nevolová
INZERCE - Luděk Ledvina postrádá kazetu z předtančení loňského bálu. Prosí laskavého nálezce o navrácení.
Ahoj Honza Jeřábek
DODATEK - TAKová schůze 2003-01-06
AKCE VÝLET – 10.-12.1.2003 - Do Nového Města v Jáchymově pořádá Jirka Rada - urychleně se mu hlaste.
VÝROČKA - 7.2.2003 od 19h. - V Dolních Chabrech s možností přespání a fakultativním následným výletem. Bude
se volit Rada.
SHNILÁ JÍZDA – 28.-30.3.03 - Schnilka" bude na Benecku - chata 5. trasy - přihlášky bude vybírat Ruda Mráz na
výročce.
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BÁL – 29.3.03 - bude ve stylu "Rakousko-Uhersko" v Masarykových kolejích. PaS chce na výročce počty lidí, měl
by mít již lístky. Předtančení bude o čtvrtkách (19-21h) pod patronací Jany Dohnalové (místo bude upřesněno).
Přihlašte se na předtančení (stulik@cmail.cz, 603 227 967 - Pavlovi Stulíkovi). Pomozte s prodejem lístků.
SPANILKA - doplňující informace nejsou
INZERCE
Pepa Beran nabízí 500m2 skladové plochy za hubičku... T 233554166
PORADNÍK Únor 2003
SCHŮZE - bude VÝROČNÍ - viz pozvánka
ZMĚNY - Jitka Dušová TY.: ---.
TAKová schůze 2003-01-06 od Ivana: BÁL - 29.3.03 - bude ve stylu "Rakousko-Uhersko" v Masarykových kolejích.
PaS chce na výročce počty lidí, měl by mít již lístky. Předtančení bude o čtvrtkách (19-21h) pod patronací Jany
Dohnalové (místo bude upřesněno).
Přihlašte se na předtančení ( stulik@cmail.cz, 603 227 967 - Pavlovi Stulíkovi). Pomozte s prodejem lístků.
ZPRÁVY Z RADY - podává Honza Maňák: Internetové stránky TAKu trpí stářím, neb se o ně nikdo nestará,
protože jejich hlavní udržovatel patrně neexistuje. Rada proto hledá počítačově schopného člověka, který by se
této funkce ujal a vnesl do této záležitosti pořádek. Zájemci, kontaktujte Radu nebo Ivana Šimůnka.
Dvouleté funkční období Rady TAKu končí, a proto budou na výročce zase jednou volby. Aby bylo možné vyrobit
volební lístky, posílejte, prosím, komukoliv z Radních návrhy na osobnosti, které byste v příští Radě rádi viděli.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - Do prosincové schůze nezaplatili členské příspěvky tito členové TAKu: Zdeněk BÍLEK,
Ivan BIRNDT, Ivan HALAŠKA, Adéla JIRAVOVÁ, Naďa KOHOUTOVÁ, Zdeněk KOCÁBEK, Jarka MAŇÁKOVÁ,
Vlastimil MILEC, Miloš NEUMANN, Ivan PERGLER, Zuzana PERGLEROVÁ, Miroslav PROKEŠ, Jana
PROVÁZKOVÁ, Karla PROVÁZKOVÁ, Jiří RADA, Karolína RYVOLOVÁ, Pavel VILÍM. Podle usnesení loňské
výroční členské schůze je těmto členům ukončeno členství. Členy TAKu se mohou opakovaně stát v roce 2003 po
zaplacení vstupního poplatku 200,- Kč.
SHNILKA 2003- Pokračujeme v tradici shnilky, a proto pořádáme 4. ročník Shnilé jízdy. Protože v plánovaném
termínu Shnilky se koná TAK-ový bál a tam nemůžeme chybět, mění se termín na 04.04. – 06.04. 2003. Shnilka se
koná netradičně díky kamarádům z 5. trasy na jejich chalupě na Benecku. Doprava bude při dostatečném zájmu
zajištěna pro pohodlí řidičů autobusem. Sníh je zajištěn, program podle něj. Přihlášky se zálohou 100,- Kč na
výročce. Ahoj Mráz MO: 602 213 329
Divoká voda - Zájemcům o divokou vodu nabízím dva zájezdy jako vždy s Adventurou: Na Pálavách pod
Grossgloknerem/ jedná se o nafukovací dablkanoe/ Termín: 30.05. – 04.06. 2003. Cena : 5.280,- Kč. Jezdí se řeky:
Moll, Dráva, Isel, Gail a Lieser. Už jsme tam byli, byla menší voda, bylo to hezké, třeba bude vody víc.
Salza – perla evropských řek Termín: 13.-15.06. 2003 – víkendová akce. Cena 2.980,- Oblast Švýcarska
Kdo má zájem o informace a chtěl by jet, ať zavolá Rudlu Mráze 602/ 213 329
PORADNÍK - Vážení a milí, to že čteme již mnoho let Poradník, který nám sem tam pomůže strávit příjemný
weekend či koupit starší lyže je jistě příjemné. Dlouho se o něj staral Honza Jeřábek, ale nyní by se této záslužné
činnosti opravdu rád vzdal a tak se hledá osoba – muž či žena – ochotná po něm Poradník redigovat. Zamyslete se
prosím, zda opravdu nejste schopni či ochotni věnovat TAKu několik hodin svého času měsíčně a pomáhat
udržovat Poradník a tím trochu i TAK při životě. Co by to pro vás znamenalo: Soustřeďovat zaslané příspěvky,
aktivně je vymáhat a urgovat od pořadatelů a organizátorů připravovaných akcí, stejně jako ohlasy a dojmy z akcí
již proběhlých. Je zřejmé, že bez přístupu k e-mailu by to bylo dost složité. Většina příspěvků chodí mailem, ale
občas i jinak a pak to redaktor musí přepsat. Pokud byste přistupovali k Internetu z domova, tak by vám TAK jistě
přispěl na telefon. Poradník se 1x měsíčně rozesílá elektronicky (databázi adresátů redaktor 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
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dál. Pokud se rozhodnete o tuto čestnou a důležitou funkci ucházet, přihlaste se prosím na výroční schůzi či to
řekněte některému z radních. Přispějete tak opět k větší slávě TAKu. Neboť tato výzva se opakuje již po několikáté
bez výsledku, je možné že pokud se opět nikdo nenajde, čteme jeden z posledních Poradníků. Mně a myslím že i
vám by to bylo líto. LaHla
BÁL - Vážení, jak již z poradníku víte ujal jsem se spolu s Jarkou Maňákovou do organizace letošního bálu
prakticky na poslední chvíli. Potíže s vyjasněním požadavků Městského úřadů Prahy 6 a též i dost zpožděné
shánění sálu komplikuje naši pozici. Níže uvedu co se nám podařilo zajistit a zároveň Vás požádám o pomoc v
několika bodech.
Zajištěno: bál bude veden oficielně jako klubový večer na téma "Od Rakouska-Uherska do Evropy"
Předběžně zamluven termín na sobotu 29.3.2003 v Masarykových kolejích (jiné termíny nejsou do konce dubna
t.r.)
Předtančení je ochotna vést Jana Dohnalová pouze v úterý a nebo ve čtvrtek
Potřebujeme: zajistit sál / tělocvičnu na nácvik předtančení na úterý a nebo čtvrtek (ca 19 -21 h) blízko centra, v
dosahu metra / MHD a v ekonomicky dobré ceně (pro nás !!)
zajistit urychlené vytištění pozvánek a následně jejich prodej na trasách.
vybrat předtanečníky (kteří mají zájem) a proto se hlaste mailem / SMS na mou adresu / č. s uvedením Vašich dat
(myšleno pro komunikaci).
Očekávám, že budete mít podnětné návrhy a zájem pomoci společné věci. Těším se na Vaši odpověď Pavel Stulík
(PaS) Tel/fax/zázn. +420-2-8197 1167, Mobil: +420-603-227 967, Mail: stulik@cmail.cz
OBRÁZKY Z BOLÍVIE - Filip Melichar (26.trasa) si dovoluje pozvat všechny TAKové i neTAKové zájemce na
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Z BOLÍVIE a severu Chile. Fotky jsou ke shlédnutí od 7.1. do 29.3.2003 v prodejně
outdoorového vybavení WARMPEACE (Slavíkova 5, Praha 2 – Vinohrady) a po celý duben 2003 (s menší
obměnou snímků) v Ružové čajovně (Růžová 8, Praha 1). Barevná upoutávka je na odkazu:
http://www.volny.cz/filipmel/VYST03.JPG. Doprovodná PROMÍTÁNÍ DIAPOZITIVŮ se uskuteční na
Přírodovědecké fakultě UK (Albertov 6, Praha 2): Sever Chile a Argentiny 18.2.v 18:30 ve Velké Geologické
posluchárně a Bolívijské Andy 20.2.v 18:30 v posluchárně Viž/3.p., (vstupné zdarma) a v Růžové čajovně (Růžová
8, Praha 1): 15.4. – Sever Chile a Argentiny, 24.4. – Bolívijské Andy, vždy od 18:30 hodin, (jako na ostatní
promítání se v Růžové čajovně platí vstupné (70,-Kč - zahrnuje konvičku čaje).
INZERCE - Pepa Beran nabízí 500m2 skladové plochy za hubičku... T 233554166 --- Jarka Maňáková nabízí volná
místa v Orlických horách - Orlické Záhoří 10km od Deštného v Orl. horách. Vhodné pro rodiny s dětmi, nebo
skupiny. Sjezdovka u chalupy. termíny : 25.01. - 01.02. 2003, 15.02. - 22.02. 2003, 22.02. - 01.03. 2003, 01.03. 08. 03. 2003, Plná penze : 2.300,- Kč, Kontakt : E- mail: hopklub@volny.cz tel.mobil : 603 84 23 12
Ahoj Honza Jeřábek
Příloha:
Pozvánka na výročku Výroční Valná hromada TAKu bude v pátek 7. února 2003 od 19 hodin stejně jako loni v
Dolních Chabrech v hospůdce na místním fotbalovém hřišti.
Valná hromada bude opět pojata po své nezbytné schůzovní části jako stezková slezina s možností přespání ve
vlastním spacáku na zemi. Druhý den pak bude vycházka do severního okolí Prahy – kam, to se dohodneme na
místě; nechte se překvapit.
Schůze je tentokrát volební, je nutno na další 2 roky zvolit novou Radu a předsedu, zvaného majitel. Navrhovat
kandidáty můžete buď tak, že už teď návrh zavoláte nebo napíšete některému z nás radních, nebo až na místě.
Ten první způsob je lepší, neboť kandidát bude předtištěn na kandidátce a k volbě se může předem vyjádřit.
Pro všechny přítomné je objednaná večeře a 1 pivo (na účet TAKu), dále si budete platit sami. Vytrvalci do rána
dostanou ještě snídani.
Po ukončení oficialit by měla cca od 21 hodin následovat zábava ve stezkovém stylu, proto muzikanté přijďte se
svými nástroji. Zváni jsou i neTAKoví hudebníci, prosíme vyřiďte toto pozvání na svých trasách.
Doprava do Chaber je městským autobusem č. 162 z konečné stanice Ke Stírce. V pátek jedou autobusy ze Stírky
v 17.45, 18.10, 18.35, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.53 ... . Po 8 minutách vystoupíte v zastávce Osecká a po 5
minutách chůze (kousek ve směru další jízdy autobusu, poté doleva) jste na fotbalovém hřišti. Zpět jedou autobusy
ze zastávky Osecká ve 20.57, 21.27, atd. po 30 minutách až do 23.27. V sobotu jede první ranní v 5.01 a pak celý
den po 30 minutách. Dále tam jezdí ještě linka č. 202 mezi Poliklinikou Mazurská a Avií Čakovice, tu si případní
zájemci vyhledají sami.
Těšíme se na shledanou !
Za TAK Vás zvou JB, JM, LH, KO, IF,
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DODATEK - VYROČNÍ TAKová schůze 2003-02-07 Stručně o schůzi samé: Ivan Fridrich přečetl zprávu o
činnosti, kterou z pléna doplnili
Hasič, který ocenil mládežníky, vyzdvihl Olinu Jindrovou, která jako včelka pilná sbírala bod k bodíku, až předčila
Sandyho. Počin roku: EXPEDICE ŠPICBERKY
Petr Vojtěch zhodnotil CYCLO
Pepa Havránek TOMícké tábory (BTW Keblanský potok, teče tam, kde před povodní...)
Zprávu o hospodaření za nemocnou Janu Stádníkovou přečetl Honza Maňák, konec roku byl s velmi mírným
přebytkem
Mirek Dvořák přednesl zprávu Revizní komise - vyzval k odstranění drobných nedostatků v dokladech
Ivan Fridrich za TAK děkoval
- Luďkovi Ledvinovi (LPH, Taury, treky...)
- Honzovi Popelovi a Petru Vojtěchovi (Spanilky)
Karel Obdržálek přednesl plán na letošní rok:
- Spanilka - již byla
- Zimní přechod Velké Fatry - již byl
- Nora - tento týden
- Bál - 29.3.
- Schnilá jízda - 4.-6.4.
- Stezka ...a 1/2 - 8.-11.5.
- LPH - červen
- Vítání léta - červen
- Lesní hry - 12.-14.9.
- 45. STEZKA - podzim
- 40 let TAKu - podzim
Byly schváleny členské příspěvky:
200Kč (každý rodinný příslušník, vč. seniorů)
80 Kč - junioři do 18 let
+100Kč za Poradník v papírové podobě poštou
Penalizace za pozdní zaplacení - měsíc sazba
09 + 20Kč
10 + 40Kč
11 + 60Kč
12 + 80Kč
výročka + 100Kč
Noví členové 50Kč, Staronoví +300Kč
Volby Rady dopadly následovně: z 52 podepsaných volilo 51, kteří odevzdali celkem 49 platných hlasů
Rada byla zvolena ve stejném složení jako byla, pro Pepu Brzáka, co majitele TAKu bylo odevzdáno 31 platných
hlasů
Večeře: Kuřecí řízek přírodní, brambor, pivo
Hraní: na úrovni
PORADNÍK Březen 2003
Úvodem : Jak je patrno ze záhlaví Poradníku, vzal jsem na sebe úkol provozovat dále tuto tiskovinu, kterou
považuji za důležitou především pro ty členy TAKu, kteří nemají ještě běžný přístup k internetu a dále pro ty, kteří z
důvodu časového zaneprázdnění nebo bydliště nechodí ani na schůze.
Přesto však mají právo být informováni o dění v klubu. Při vydávání jednou měsíčně sice nelze zachytit všechny
aktuality a nabídky, které běhají po e- mailech, ale hlavní a důležité informace nesmí chybět.
Abych mohl informovat, musím být sám informován! Prosím tedy pořadatele všech akcí, které nejsou jen pro
uzavřenou společnost jedné trasy, aby mi na jakýkoliv, výše uvedený kontakt, podali o tom zprávu.
TAKová schůze : Posluchárna v Dejvicích 3.3.2002 od 18.00 hodin Zprávy z únorové rady :
Schválených 5000.-Kč bylo posláno na účet nadace v Nesměni jako poděkování za pomoc místních táboru
v Keblanech při letních povodních.
Na podzim se všichni těšíme na 45. Stezku. Která z tras bude organizovat závěr? Na březnové schůzi bychom měli
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rozhodnout, připravujte návrhy!
Rada hledá počítačově schopného zájemce o provozování webových stránek TAKu. Nepředpokládáme velký
objem práce. V podstatě jde o to, když někdo pošle e- mailem příspěvek, fotky a pod. tak to umístit na správnou
schránku a dbát na odstranění neaktuálních a překonaných zpráv. Na výročce padl i návrh, že by činnost byla
honorována.
40. výročí TAKu bychom měli oslavit někdy na podzim ( poslední říjnový víkend?). K této události plánuje Rada
uspořádat výjezdní akci s netradičním průběhem ( nebo alespoň začátkem)! Shnilka 2003 :
Ruda Mráz má již dostatek přihlášek k naplnění slíbeného autobusu. Pokud se chce ještě někdo přidat ( s vlastní
dopravou na Benecko ) v termínu 4.-6.4.2003 kontaktujte organizátora urychleně na m. 602 213 329 nebo na
březnové schůzi. Divoká voda 2003 :
Tentýž aktivní důchodce nabízí již tradičně dva zájezdy s Adventurou: Na nafukovacích Pálavách pod
Grossgloknerem ( řeky: Moll, Dráva, Isel, Gail a Lieser. Termín 30.5.- 4.6.2003 Cena : 5 280.-Kč.
Salza – perla evropských řek, oblast Švýcarska. Termín: 13.- 15.6. 2003 ( víkend). Cena 2 980.-Kč
Poznámka: Ruda slibuje v dubnu na Benecku dostatek sněhu a na jaře dostatek vody! Reklamace tamtéž. Takový
Bál 2003 :
Základní údaje pro ty, kterým se to ještě nedoneslo : Termín: 29.3.2003 (sobota) od 19.00.
Ráz Rakousko- Uhersko, hudba "Brdská pětka” vstupné 180 Kč TAK, 210 Kč ostatní, 240 Kč na místě v den
konání v Thákurově 1, Praha 6 ( Masarykova kolej ).
Hlavní organizátor Pavel Stulík (1) apeluje na vedoucí tras 6,7,9,10,11,20 a 26 aby si na schůzi vyzvedli lístky
k prodeji na svých trasách. Ostatní mají již lístky k dispozici u svých šéfů tras.
Na schůzi budou též k dispizici plakáty ( velmi vydařené ). Jakékoliv informace , dotazy a nabídky pomoci s
organizací: Pavel Stulík t. 281 971 167, m.603 22 79 67, e-mail.: stulik@cmail.cz Inzerce :
Na 1.týden v červenci chystá Ivan Fridrich společně s vodáky ze Slávie splutí Berounky na kanoích. Nabízí
spoluúčast zájemcům z TAKu i tras.
Jana Vorlová oznamuje, že řady tras s vlastními www. stránkami ( 13,20,26 ) se tímto rozšiřují o trasu 14 a to na
adrese http://ctrnactka.webzdarma.cz .
Usnesení z výroční schůze:
Je přílohou tohoto Poradníku
Poznámka: Láďa Hlavatý si poté, co obdržel druhý nejvyšší počet hlasů po Pepovi Brzákovi, tak viditelně oddychl,
že se nestal majitelem TAKu, že zapoměl v Chabrech igelitovou tašku s knihou a kazetou. Nemá ji někdo?
Honzovi Jeřábkovi ještě jednou děkuje a nadále se těší na spolupráci s ním i všemi neplacenými informátory Petr
Havránek
Usnesení
z výroční členské schůze TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU
konané dne 7.2.2003 v hostinci na fotbalovém hřišti v Praze - Dolních Chabrech
Přítomno bylo 52 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než 1 všech členů.
1. Výroční členská schůze schvaluje
a) Zprávu o činnosti klubu v r.2002 včetně zprávy o činnosti VHT-Cyklo a HORO oddílu.
b) Plán činnosti klubu na rok 2003 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním.
c) Zprávu o hospodaření klubu v r.2002.
d) Zprávu revizní komise.
2. Výroční členská schůze schvaluje
a) navrženou výši členských příspěvků:
200 Kč jednotlivý člen starší 18 let
80 Kč člen do 18 let
b) Kdo bude požadovat zasílání Poradníku poštou, zaplatí navíc 100 Kč za rok. Poradník v elektronické
podobě bude zdarma.
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c) Poslední termín řádného zaplacení členských příspěvků je červencová schůze. Členské příspěvky je možné
zaplatit i po tomto termínu s tím, že k uvedeným částkám bude připočteno penále v následující výši:
do zářijové schůze
20 Kč
do říjnové schůze
40 Kč
do listopadové schůze
60 Kč
do prosincové schůze
80 Kč
do následující výroční valné hromady 100 Kč
Nevyrovná-li člen dlužnou částku do termínu výroční valné hromady, bude mu ukončeno členství.
d) Vstupní poplatek 50 Kč pro nové členy a 300 Kč pro ty nové členy, kteří již byli členy TAKu, ale členství jim
zaniklo pro neplacení příspěvků
3. Výroční členská schůze děkuje Honzovi Popelovi a Petrovi Vojtěchovi za dlouholeté pořádání zimních Spanilých
jízd a Luďkovi Ledvinovi za každoroční péči při organizaci Letních Pantakových her a letních treků v Alpách.
4. Výroční členská schůze
a) schvaluje novou Radu TAKu ve složení (v závorce počet hlasů)
1. Josef Brzák (45) - předseda alias majitel (31)
2. Ladislav Hlavatý (46)
3. Jan Maňák (45)
4. Karel Obdržálek (45)
5. Ivan Fridrich (43)
b) schvaluje novou Revizní komisi ve složení
1. Miroslav Dvořák - předseda
2. Josef Beran
3. Ivana Prokešová
5. Výroční členská schůze ukládá Radě TAKu:
a) uložit všem účtovatelům akcí, aby před konečným vyúčtováním akce konzultovali úplnost dokladů s účetní
TAKu a aby bezvýhradně akceptovali její požadavky na doplnění náležitostí vyúčtování
b) aby ty členy TAKu, kteří nemají zaplacené příspěvky, na tuto okolnost upozornila v červencovém a
listopadovém Poradníku
c) aby vyřešila obsluhu TAKových www stránek a případnou odměnu za tuto činnost.
DODATEK - TAKová schůze 2003-03-03
Poděkování Honzovi Jeřábkovi za Poradník vyslovil Pepa Brzák
BÁL - Plaťte Pavlovi Stulikovi (stulik@cmail.cz), který musí s předstihem zaplatit za sál apod. Zvláště jsou vyzvány
trasy 2, 3, 4, 8, 13, 18, 20 a 26...
Schnilka - Autobus je již plný, máte-li dopravu, patrně se vejdete (bližší Ruda Mráz organizující auto/a). Spacáky a
potraviny s sebou!
STEZKA ...a 1 - Na Pá bude nutná dovolená. Je zajištěno 6 hospod, pokud by někdo chtěl jet od středy, musí se o
svůj nocleh postarat...
45. STEZKA (podzim) - Luděk Ledvina/16 navrhuje Střední Posázaví se zakončením v oblastí Světlé nad Sázavou.
Dávejte případné protinávrhy!
40. VÝROČÍ TAKu (podzim) - Hledá se místo (a la rekreační středisko) pro ca 100 lidí s vhodnými prostorami pro
společné setkání, hodování, hraní a zpěv... Kontaktujte Pepu (brzak@vse.cz)!
DOLOMITY 2003 28.6.-5.7. - Ruda Mráz informoval o šestkové akci
CYKLOČARODĚJNICE - budou ve Zlenicích (info Ruda Mráz)
ADRESÁŘ TAKu - prodává ŘEZÁK za cca 1 EURO (30,-Kč)...
... a to bylo skoro vše.
PORADNÍK Duben 2003
Úvodem : Děkuji všem, kteří si již zvykli posílat zprávy na nové e- mailové adresy. Jen TAK dál!
TAKová schůze : Posluchárna v Dejvicích 7.3.2003 od 18.00 hodin Zprávy z březnové rady :
Na Radě proběhla informační schůzka o dětských táborech. Kromě radních a Jany Jeřábkové se zúčastnily i Lenka
Fridrichová s Ivou Šmídovou, které vedou dětský oddíl Labadníků a měly zájem o využití tábora v Keblanech.
Vzhledem ke skutečnosti, že mají v oddíle méně dětí než původně předpokládaly a Jana má na svém běhu
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dostatek volných míst, je v jednání varianta uspořádat tábor společně. Protože však jde o 3. běh, podmínkou je
účast Labadníků-rodičů na bourání tábora. Z tohoto důvodu není nutno rozšiřovat dobu provozu tábora o další dva
týdny. 40. výročí TAKu bychom měli oslavit pravděpodobně v termínu konec října nebo začátek listopadu.
Předběžné návrhy nezávazně hovoří o Prášilech, Medvědí boudě v Krkonoších a Malé Skále. Žádný návrh však
nemá konkrétnější podobu a diskuse bude jistě pokračovat. Jisté je jen, že se hledá místo pro cca 100 lidí a
možnost jejich společného posezení, hodování, hraní a třeba i spánek.
Půltá Stezka: Připomínám všem šéfům tras, že dubnová schůze je ten pravý okamžik k předání přihlášek
( podpořených zálohou 150.-Kč pro členy TAKu a 200.-Kč pro ostatní )!
Pro připomenutí : Kde : Brdy pod Třemšínem
Kdy : 8.-11. května 2003 ( pátek dovolená )
Pořadatel : Pepa Brzák, 604 455 996, brzak@vse.cz
Storno : vrací se 50.- Kč
Na přihlášky bez vložného majitel TAKu po předchozích zkušenostech nereflektuje!
Ještě před Půltou opět zahajuje cyklosezóna a pořadatelé oznamují:
Akce ve dnech 12.-13. května se z provozních důvodů překládá z Kozích hor do Týřovic.
Přihlášky ( pokud jste tak již neučinili) u Karla Moravce a Michala Borgese. Podmínky ubytování obvyklé – kdo
chce jet nalehko, ať volá nebo píše o informace.
Není jisté, zda Rozvědčík bude otevřen. S otevřenou náručí pořadatelů, vybavených lahvovým pivem, však počítat
můžete. Nástroje budou po domluvě odvezeny předem.
Divoká voda 2003 :
Nabídka Rudy Mráze na dva zájezdy s Adventurou trvá: Na nafukovacích Pálavách pod Grossgloknerem ( řeky:
Moll, Dráva, Isel, Gail a Lieser. Termín 30.5.- 4.6.2003 Cena : 5 280.-Kč.
Salza – perla evropských řek, oblast Švýcarska. Termín: 13.- 15.6. 2003 ( víkend). Cena 2 980.-Kč
45. Stezka 2003
Na březnové schůzi padl jen jeden návrh ze strany Luďka Ledviny (16)– Posázaví se zakončením v oblasti Světlé
nad Sázavou. Dubnová schůze by měla rozhodnout – chystejte protinávrhy!
Adresář TAKu
prodává Řezák za 30.-Kč ( bere i Euro – jedno ).
Kontakty:
Pepa Havránek TD: 233 55 95 14 ( v adresáři je to špatně ) a TZ: 224 351 812
Jana Jeřábková TZ: 224 96 74 41
Jindra Pochmanová (12) e-mail: jindra.pochmanova@generali.cz
Inzerce :
Velikonoce pro děti a dospělé v Jizerských horách ( 20 míst s programem ) nabízí a bližší informace podá Jarka
Maňáková hopklub@volny.cz.
Partnera(ku) pro užívání i placení nebytového prostoru ( suterén 50m2 ) hledá Míra Opatrný 605 81 46 41,
mira.op@post.cz.
KEBLANY - VLČATA mají volná místa pro děti ve věku 9 až 14 let (případně po domluvě) na termín 3.8. až 17.8.
Bližší informace u Pepy Havránka, Jany a Honzy Jeřábků. (( jerabek@immunotech.cz).
Výzva : Michal Borges a Lenka Vintrová prosí, poté co jim byla” postopadesátéšesté” ukradena kola (tentokrát pro
juniorky) o nabídku dvou slušných , nejlépe trekových kol s duralovým rámem na TD: 272 92 38 30 nebo 605 74 85
28. Předem děkují.
Placená inzerce ( sponzor poštovného tohoto Poradníku )
Milí TAKoví jakož i spříznění lidičkové, ráda bych Vám, či Vašim známým, nabídla své služby ve zprostředkování
inzerce.
Jedná se o inzerci prakticky v jakémkoliv oboru, zejména prodej a služby kolem automobilů, nemovitosti, pronájmy,
cestovky, kursy, pojištění, personální inzerce, řemesla, jakákoliv inzerce firemní, případně i soukromá.
Jsem spolupracovník časopisů AUTOHANDL, NEMOSTRÁNKY, ANNONCE. Inzerci je možno zadat do tisku či do
internetových verzí časopisů. Tato inzerce má velkou sledovanost v Praze i v celé ČR a je velice účinná. Annonce
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již dávno není jen na prodávání nepotřebného nábytku, inzerují v ní s úspěchem prestižní firmy mnoha oborů.
Bližší informace Vám ráda poskytnu, komunikace možná i telefonicky, či e-mailem. Inzerujte účinně své služby a
produkty!
Helena Volfíková, Pomořanská 482, Praha 8, tel+fax 283 851 808 , mobil 602 614 157, e-mail : :
helena.volfikova@tiscali.cz
Petr Havránek
DODATEK - TAKová schůze 2003-04-07
STALO SE BÁL - PaS poděkoval účastníkům, účastníci děkovali Pavlu Stulíkovi za pěkný bál. Příště bude možná
začátek o hodinu později... Finance dopadly jako loni, tedy spíše dobře. Otázkou stále zůstává Poplatek místnímu
úřadu. Posílejte návrhy na termín, místo (zpět do opravené Domoviny?) apod.
SCHNILKA - Poděkování Rudovi Mrázovi za schnilku a 5ce za zapůjčení chaty.
AKCE STEZKA ...a1/2 - 8.-11.5. - PepaB přijímal přihlášky a peníze, v průběhu dubna pošle email. Apeluje na
dodržování discipliny - hospody jsou zajišťovány ze čtvrtka na pátek. Pravděpodobně budou tři trasy.
DOLOMITY - 28.6.-5.7. - se 6kou: bus, 6ti lůžkový apartmán, strava vlastní, 6.500Kč info Leoš Hořínek 603 404
417
LPH - LuděkL podal stručnou zprávu o Soběslavi: Nebude kuželna, kurty se ruší a na trávník nás nepustí. TAKže:
Posílejte tipy na nové místo!!!
LESNÍ HRY - 12.-14.9. - téma bude vyhlášeno na příští schůzi
45. STEZKA - 25.-28.9.03 - Odhlasováno Posázaví se zakončením v okolí Světlé n/S.
40. VÝROČÍ TAKU - 17.-19.10.03 - pojetí bude kul-turistické. Ve shorauvedeném temínu turistická část bude asi v
Prášilech. V místě 2 noclehy, doprava s využitím pravidelných rychlíků a objednaného autobusu. Část kulturní
bude asi o měsíc později; v úvahu přichází společná návštěva divadla, tancovačka apod.
RŮZNÉ Nový vedoucí 6.trasy Leoš Hořínek byl přijat do TAKu
Trasa 23 má http://www.frikulin.com
Příští schůze bude 5.5.03
INZERCE Pronájem Kanceláře v Mánesu 2 dny v týdnu 8K891/Q
Výhled na Hrad a ND, zn. suché 606 433 165
PORADNÍK Květen 2003
TAKová schůze : Posluchárna v Dejvicích 5.5.2003 od 18.00 hodin Zprávy z dubnové rady :
Již dříve avizované Čtyřicátiny TAKu budou mít dvě, časově na sobě nezávislé části: Turisticko – společenskou v
termínu 17.-19.10.2003 na chatě KČT v Prášilech.
Kulturně – společenskou spočívající v návštěvě zakoupeného divadelního představení. V jednání je divadlo
Šrapnel v Malostranské besedě v termínu 7.11.2003.
Zatím nepotvrzeno a je možno přijít i s jiným nápadem, nejlépe na květnové schůzi.
Protože nebyl žádný protinávrh a varianta trasy 16 se zakončením 45. Stezky u Světlé nad Sázavou byla
prohlášena za geniální, byla tato ( Luděk Ledvina) pověřena uspořádáním.
Dle aktuálních informací termín je definitivně 25.-28.9.2003 se zakončením v rekreačním táboře Benetice , t.j. 4 km
od Světlé pod Žebrákovským kopcem. Společný vlak po zakončení pojede ze Světlé nad Sázavou.
Díky Ivanu Šimůnkovi je internetová adresa “takpraha.cz” aktualizována a jsou uvedeny odkazy na všechny funkční
trasové schránky.
Pořadatel Lesních her ve dnech 12.-14.9.2003 ( trasa 14 ) vyhlásí na květnové schůzi letošní téma.
Situace kolem LPTH se komplikuje a proto přetiskuji informaci Luďka Ledviny, která by měla být podkladem pro
diskusi a rozhodnutí na květnové schůzi:
“Jak jste možná postřehli minule je provoz areálu Soběslav podstatně omezen (nefunguje kuželna, volejbalové
kurty a nebude možný vstup na trávník) Proběhlo hledání náhradních prostorů. Plnohodnotná náhrada se však
prozatím nenašla. V současné době se jeví tyto možnosti:
Uspořádat LPH v areálu Sokola Humpolec
K dispozici: Tělocvična na nocleh
Velká sportovní hala (volejbal, nohejbal, při využití pouze 1 kurtu i fotbálek)
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Užší (na 3 dráhy) a kratší(300m) atletický ovál s horším povrchem
Travnatá plocha uvnitř oválu (fotbálek + další aktivity)
Herna na ping-pong (cca 4 stoly)
(+)Výhody: Vhodné i pro horší počasí (velká hala)
Slušně dopravně dostupné i pro veřejnou dopravu
(-)Nevýhody: Není kuželna
Omezení pro 7boj (chybí doskočiště a vrhací kruhy horší dráha)
Kolize fotbálku (nebude-li v hale) s jinými aktivitami
Uspořádat hry v Praze v areálu školy na Jižním Městě
(+)Výhody: Vybavené sportoviště
Blízkost Krčského lesa pro přespolní běh
Dopravní dostupnost
(-)Nevýhody: Chybí kuželna
Není možnost noclehu
Ročník LPTH vynechat a pokusit se navázat v příštím roce po obnově areálu Soběslav
Při rozhodování je nutno zvážit problém počtu účastníků , se kterým Pantakovky bojují už několik let, ekonomika
pronájmu areálu (i školy na JM) vyžaduje určitý počet účastníků (platících vložné).
Záznamy ukazují, že nejvyšší účast byla v posledních letech na kuželkách a v atletickém sedmiboji. Mám dojem,
že tam si řada účastníků ráda porovnává své aktuální výkony s výkony v předchozích letech v identických
disciplinách.
Protože si nejsem jist, dostatečnou účastí za výše uvedených podmínek, přikláním se spíše k variantě c).”
Luděk Ledvina
Půltá Stezka : Pořadatel Půlté stezky Pepa Brzák oznamuje :
Vzhledem k počtu přihlášených budou tři trasy a to : T
Čtvrtek 8.května - Pátek 9. května - Sobota 10. května
L – Ždírec – Radošovice - Starý Smolinec
J – Sedlice – Bělčice - Radošovice
K - Nové Mitrovice - Starý Smolinec - Bělčice
Ve všech hospodách bude zajištěna večeře a snídaně. Spí se klasicky na sálech ve spacácích. Ustředění bude na
rybníku Divák ( v případě povodní nedaleko) v sobotu ve 13.00 hodin. Další informace o rozdělení účastníků apod.
u vedoucích tras do konce dubna!
Adresář TAKu prodává Řezák za 30.-Kč /bere i Euro – jedno (už také dvě dostal!)/. Nabídky :
Tradiční cykločarodejnice se opět konají 30.4.-1.5.2003 ve Zlenicích nad Sázavou. Hromadný odjezd 30.4. v 16.00
hod. od Moravců z Jižního města. Pivo zajištěno, nocleh jak kdo ! Informace Rudla Mráz 602 213 326
Týdenní plavbu od 28.6. do 6.7.2003 po Berounce od Plzně do Prahy nabízí Ivan Fridrich. Odvoz lodí i osob
autobusem zajištěn od loděnice v Podolí. Loď, pádlo, partnera či partnerku si zajišťuje každý sám. Ivan nabízí
příjemnou společnost” vyššího středního věku” a možnost předem ověřit své schopnosti na jednodenních plavbách
Týnec – Pikovice 8.5.2003 a Tábor – Dobronice 7.6.2003.
Informace a přihlášky : ivan.fridrich@spojprojekt.cz a tel. 602 368 425 nebo Jirka Šustera tel.267 063 022 .
Dolomity 28.6.-5.7.2003 do šestilůžkových pokojů s vlastní stravou nabízí a informace podává Leoš Hořínek ( nový
šéf trasy 6, zvolený na dubnové schůzi v legislativní nouzi ) Tel. 603 404 417.
Kontakty :
Správná e-mailová adresa Jarky Žežulové, není ta, uvedená v novém adresáři, ale jarkazez@volny.cz Inzerce :
Pronájem pěkné kanceláře v Mánesu na dva dny v týdnu nabízí a informaci podá Bedřiška Uždilová (15) tel. 606
433 165
Střešní nosič Thule na Oktavii nebo Fabii 1x použitý za 2 500.-Kč ( nový 3 170.-Kč)
Horské kolo Autor Iova pánské na cca 90 kg za 1 900.-Kč
Oboje nabízí Tomáš Svoboda (1) kontakt: 724 264 862 , 267 900 711 tomas.svoboda@riha-as.cz Petr Havránek
DODATEK - TAKová schůze 2003-05-05
Rada bude 19.5.
AKCE Stezka ...a 1/2 - 8.-11.5.2003 - Trasy 1=L (Ledvina), 2=J(Brzák) a 3=K (noclehy viz Poradník). Trasa L má
sraz 8.5. v 8.30 u pokladen Praha, hl.n., kde si koupí společnou jízdenku do Nepomuku. Ustředění bude na
poloostrově rybníka Divák (mezi Kasejovicemi a po loňských povodních známým rybníkem Metly). Mapa KČT 35
Brdy
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LPH - je zkoumána další lokalita: stadion v Zákupech na Českolipsku. Hlaste šéfům tras zájem o účast!
Lesní hry - 12.-14.9.2003 - info a přihlášky budou po 14.5. na http://www.trasa.ctrnact.net. Téma: Po stopách
Alvareze za pokladem Montezumovým...
TAKové výročí - Pepa Brzák byl v Prášilech (a vcelku spokojen)
INFO Šéfem 3. trasy je Marie "Máša" Horská z Liberce (mobil 607 128156, marie.horska@nemlib.cz), protože není
členem TAKu, bude vůči TAKu co vedoucí vystupovat Saša Kovandová.
Jita Dušová a Saša Kovandová ruší telefonické a e-mailové kontakty do práce; platí jdusova@volny.cz a
alexkovandova@volny.cz
...a to bylo skoro vše
PORADNÍK Červen 2003
TAKová schůze : Posluchárna v Dejvicích 2.6.2003 od 18.00 hodin Zprávy z květnové rady
Hlavní zpráva : „Rada si vede tak dobře,že vlastně není co řešit a v důsledku toho se hlavní náplní stalo
zkonzumování chlebíčků a flašky červeného“.
Další zprávy : Pro slabou účast zrušil Luděk Ledvina letošní LPH. Rada by uvítala iniciativu dobrodince, který by na
tento termín ( 13.-15.6.2003) uspořádal např. jednodenní sportovně-kulturně- společenskou akci. V Praze nebo v
okolí? Nicméně za rok opět v Soběslavi!
Mirda Hoza přislíbil tradiční Vítání léta a to na Svatojánskou noc 24.6.2003. Další zprávy
Vření na 15. trase - patnáctka oslavila 30. narozeniny. Stalo se TAK na pidistezce v Podbrdí 23.-25.5. Oslavy se
zúčastnili i vybraní hosté v čele se současným i bývalým majitelem TAKu. Při závěrečném ceremoniálu byla
vztyčena mohyla nad Plešivcem s pamětní deskou.
Při jejím odhalení došlo k zatím neúspěšnému pokusu o převzetí moci a přejmenování trasy. K tomu vyjádření
Ivana Fridricha : „ Mě to připadalo spíš jako pokus o předání než převzetí moci, ale nechť!“
Na 1/2 Stezce jsem kdesi na noclehu zapomněla starou čelovku domácí výroby na plochou baterii. Případnému
nálezci předem děkuji a přijedu si pro ni téměř kamkoliv. Mirka Tůmová (Pacínková) TD 251816781 mobil Pacínek
608 86 58 63.
Pro informace o 45. Stezce a o zamluvených (tabu) noclezích byla zřízena webová stránka
http://www.sweb.cz/45stezka. S její pomocí můžete nahlašovat své noclehy. Inzerce
Pronajmu byt 3+1, Praha –Braník, rekonstruovaný, kompletně zařízený nábytkem, nová kuchyně,pračka,TV,
lednička. Dobré spojení na metro B i C, pěkné okolí-lesy. Volné od 1.7.2003. Kontakt : Helena Volfíková TD: 283
851 808 m. 602 614 157
Nabídka zaměstnání – malý autoservis v Praze hledá automechanika ( raději vyučeného ). Kontakt : Zdena
Rozsívalová TZ: 224963338 m. 603 220 614 , rozs@vfn.cz
Přátelé,
musím vám bohužel oznámit velmi smutnou zprávu. Ve čtvrtek, brzy ráno, náhle a nečekaně dotlouklo srdce
dlouholetého člena TAKu a jeho 16 trasy, našeho kamaráda Jardy Kohouta. Oficielní smuteční obřad se podle
přání jeho ženy Heleny nebude pořádat.
Petr Havránek
DODATEK - TAKová schůze 2003-06-02
STALO SE Stezka ...a 1 - dle všeobecného mínění a pochvalného mručení byla pěkná. Kraj vřele doporučen,
včetně VVP Jince (silničky velmi vhodné pro cyklo).
LPH - Na hry bez kuželny se hlásilo ca 38 lidí (vč. HECu)....
AKCE VÍTÁNÍ LÉTA - 24.6. - Mirda zatím nemá v ruce povolení OÚ P1. Termín definitivně potvrdí elektronicky.
KEBLANY 2003 - Pepa Havránek informoval o obnově tábořiště. Stojí mosty, na stavbě přehrady se
pracuje. Stavění tábora 21.6.03
Výjezdní TAKová schůze - 7.7.2003 - Rada navrhuje HARLEY klub na Malvazinkách - bude upřesněno v
Poradníku
4. CYKLOSPANILÁ JÍZDA - 18.-20.7.2003 - Antonie Tykolová již počtvrté - krajem Krčínových rybníků. Nocleh spacák, karimatka. Závazné přihlášky podložené 100Kč do konce června.
Vzhledem k tomu, že v hospodě normálně nevaří - a budou tak činit jenom pro nás - je nutno znát počet účastníků.
Info: Karel Moravec 603744534; Monika 737484885, 244462896; domů 272 910 607
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LESNÍ HRY - Info na http://www.trasa.ctrnactka.net. Tajné Aztécké Komando očekává Vaši pomoc. Hlašte se!
Peníze v září!
45. Stezka - Přihlášky, TABU noclehy, mapy apod. najdete na http://www.sweb.cz/45stezka
Své připomínky, trasové TABU noclehy pište na e-mail 45stezka@seznam.cz
PORADNÍK červenec 2003
TAKová schůze : Červencová schůze se bude tradičně konat pod širým nebem, a to na Císařské louce 7.7. v 7
hodin večer (nabídka zaplacení prvních 77 piv od 7 trasy bude s povděkem přijata).
Přesnější určení místa je Občerstvení CINDA, což je dřevěná bouda zhruba uprostřed ostrova, před kterou je
několik lavic a stolů, zvoucích k posezení. V případě deště je možné se uchýlit dovnitř. Pršet však nebude!!
Na místo konání se lze dostat buď přes most ze Zlíchova (poblíž je benzinová pumpa) nebo přívozem na severní
konec ostrova (zhruba na úrovni Smíchovského nádraží), který jede v každou celou hodinu. 45. Stezka
Zakončení bude 28.9. 2003 v rekreačním táboře "Hájenka" v Beneticích u Světlé nad Sázavou.
Souhrnné trasové přihlášky je třeba odevzdat na zářijové schůzi TAKu (předp. 1.9.) včetně vybraných peněz.
Trasy, které si dosud formulář přihlášky nevyzvedly (8,10,17,20, cyklo?) si jej mohou stáhnout z internetu na
stránce http://www.sweb.cz/45stezka, kde se dozvíte i další podrobnosti. Prostřednictvím této stránky jsou
zveřejněny nahlášené noclehy jednotlivých tras. Odkazem odsud nebo přímo na adrese 45stezka@seznam.cz je
žádoucí své noclehy nahlašovat. Žádný nocleh do 24.6. nenahlásily trasy (2,6,8,11,17,18,23,cyklo). Obracím se na
vedoucí tras s výzvou aby neprodleně nahlašovali i jednotlivé zajištěné noclehy. Ušetří to práci těm, kteří dosud
noclehy shánějí.
L.L. Antonie Tykolová v kraji Krčínových rybníků 18.-20.7.2003 v obci TISEM
Nocleh na sále (spacák, karimatka) zajištěna večeře: pátek, sobota a snídaně sobota,neděle. Odjezd z Hájů od
Moravců v pátek v 16.00 hod. Na sobotu je plánován výlet za Sidonií Nádhernou a oběd v báječné hospodě s
vlastním museem!
Závazné přihlášky podložené 100.-Kč předejte Monice a Karlovi do konce června. Zde též další podrobné
informace a možné korekce do 14.7.2003. Alpy 2003
Tradiční VHT výlet do Alp bude 22.-24.8. do oblasti Steinernesmeer. Předběžně přihlášení zájemci, kteří dosud
nepotvrdili účast a neobdrželi propozice, učiňte tak neprodleně, nejlépe mailem ledvinal@ssz.cz. Náhradníci s
reálnou šancí na účast se mohou ještě hlásit.
Luděk Ledvina, TZ 241712742, m 728228382. 25. LESNÍ HRY - 12.-14.9.
Po zdlouhavých jednáních ohledně dopravy se zástupci TAKu (Tajného Aztéckého Komanda) do tajemného kraje
ukrývajícího (snad) poklad legendárního panovníka Montezumy, byl stanoven příspěvek odvážných hledačů (a
hledaček) pokladu na 314,- korun českých (v této ceně je zahrnuta doprava na území bývalé aztécké říše, skoro
celá strava a doprava na nejbližší terminál u cesty zpět. Není tedy vůbec nutné shánět mexická pesos !!).
TAK opravdu o naši pomoc stojí a pevně věří, že jedině členové a příznivci našeho spolku mají potřebné
schopnosti. Neváhejte a nabídněte svůj um a dovednost. Učiňte tak do konce července!!. Zatím je přihlášeno
pouze 9 (!) nejodvážnějších (hrozí tak, že budou letošní Lesní hry pro nezájem zrušeny!). Sledujte i nadále
podrobné informace na http://www.trasa.ctrnactka.net. Přihlášky můžete zaslat e-mailem nebo předat na
červencové schůzi, případně zaslat poštou na adresu Vladimír Roith, Mánesova 20, 120 00 Praha 2. Příspěvek
uhradíte na zářijové schůzi.
A pamatuj! Lesní hry jsou podnikem pouze pro celé muže a ženy, milující dobrodružství a tajemství!!! Dění na
trasách
Novou šéfkou trasy 3 je Máša (Marie) Horská, mobil 607 128156, mail marie.horska@nemlib.cz. Kontakt s TAKem
zajišťuje Saša Kovandová (605 551 142, alexkovandova@volny.cz). Kontakty
Soňa Vašicová (17) má novou adresusvasicova@seznam.cz, předchozí se s okamžitou platnosti ruší!
E- mailová adresa a telefony Víta Šetiny (15) se od konce května ruší, nové dodá.
Díky za důstojné přivítání léta o Svatojánské noci Mirdovi Hozovi posílá a všem čtenářům poradníku i nadále
TAKové léto jaké si zaslouží – tudíž nádherné přeje Petr Havránek
DODATEK - TAKová schůze 2003-04-07
STALO SE BÁL - PaS poděkoval účastníkům, účastníci děkovali Pavlu Stulíkovi za pěkný bál. Příště bude
možná začátek o hodinu později... Finance dopadly jako loni, tedy spíše dobře. Otázkou stále zůstává Poplatek
místnímu úřadu. Posílejte návrhy na termín, místo (zpět do opravené Domoviny?) apod.
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SCHNILKA - Poděkování Rudovi Mrázovi za schnilku a 5ce za zapůjčení chaty.
AKCE STEZKA ...a1/2 - 8.-11.5. - PepaB přijímal přihlášky a peníze, v průběhu dubna pošle email. Apeluje na
dodržování discipliny - hospody jsou zajišťovány ze čtvrtka na pátek. Pravděpodobně budou tři trasy.
DOLOMITY - 28.6.-5.7. - se 6kou: bus, 6ti lůžkový apartmán, strava vlastní, 6.500Kč info Leoš Hořínek 603 404
417
LPH - LuděkL podal stručnou zprávu o Soběslavi: Nebude kuželna, kurty se ruší a na trávník nás nepustí. TAKže:
Posílejte tipy na nové místo!!!
LESNÍ HRY - 12.-14.9. - téma bude vyhlášeno na příští schůzi
45. STEZKA - 25.-28.9.03 - Odhlasováno Posázaví se zakončením v okolí Světlé n/S.
40. VÝROČÍ TAKU - 17.-19.10.03 - pojetí bude kul-turistické. Ve shorauvedeném temínu turistická část bude asi v
Prášilech. V místě 2 noclehy, doprava s využitím pravidelných rychlíků a objednaného autobusu. Část kulturní
bude asi o měsíc později; v úvahu přichází společná návštěva divadla, tancovačka apod.
RŮZNÉ Nový vedoucí 6.trasy Leoš Hořínek byl přijat do TAKu
Trasa 23 má http://www.frikulin.com
Příští schůze bude 5.5.03
INZERCE Pronájem Kanceláře v Mánesu 2 dny v týdnu 8K891/Q
Výhled na Hrad a ND, zn. suché 606 433 165
JEŠTĚ RŮZNÉ Vyjezdni schuze byla pekna. Prijemny vecer (a obcerstvovna) na Cinde prilakal mnozstvi clenu a
priznivcu. Konverzovalo se, hralo a zpivalo, zkratka, kdo chybel muze jen litovat.
Jak jste jiz patrne zaznamenali na pivo se vybralo a na http://trasa.ctrnactka.net jsou fotky Jany Vorlove.
Ve viru deni mozna trochu zaniklo avizo akce Tajneho Azteckeho Komanda (alias 25. Lesni hry - 12.-14.9.2003),
aktualizovane zpravy jsou rovnez na 14kovem webu (http://trasa.ctrnactka.net/25lesnihry.htm).
Blanka Chvojova (15) ztratila kaminek s obrazkem modre kocky. Poctiveho nalezce primerena odmena nemine
<mailto:Bchvojova@msoud.pha.justice.cz>
IvanS
PORADNÍK Září 2003
TAKová schůze: 1.září v Dejvicích od 18.00 hodin
Zprávy z rady:
I radní ( vesměs vyššího středního věku ) mají právo na letní odpočinek a proto nic nového. Jeden z radních však
nezahálel a oživil tento Poradník vyprávěním i inzercí.
45 Stezka:
Zakončení bude 28.9. 2003 v rekreačním táboru "Hájenka" v Beneticích u Světlé nad Sázavou.
Souhrnné trasové přihlášky je třeba odevzdat na zářijové schůzi TAKu zástupcům pořadatelů z trasy 16 včetně
peněz tj. vložné TAK 60.- ostatní 100.- společný vlak zpět 80.- !
25. LESNÍ HRY - 12.-14.9.
Pokud jste tak již neučinili, předejte na schůzi pořadatelům z trasy 14 přihlášky účastníků včetně vložného 314.-Kč
za osobu. Rozptylte obavy Vládi Roitha a spol. z malé účasti.
Věřím, že poklad Montezumův bude za námahu stát!
A pamatuj ! Lesní hry jsou podnikem pouze pro celé muže a ženy, milující dobrodružství a tajemství !!!
TAKové výročí :
Důležitým bodem schůze bude upřesnění oslav a představy radních o jejich organizaci a průběhu.
Osm na Slovensku
" Tak blbí aby šli přes Kopu přece nejsou." říkal jsem si při pohledu do mapy v neděli 10.8.2003 večer na Borišově.
Měli jsme tam sraz se zbytkem výpravy, který vyrazil o den dříve. Byli. Přišli v pondělí po obědě.
Ale všechno popořádku: Na výroční Stezce 15. trasy jsem nadhodil, že bych se o prázdninách rád vydal na
Slovensko do hor. Slovo dalo slovo a najednou nás bylo osm: V.Musilová+1, Z.Rozsívalová +1, T.Hlavatá+1, I.
Vlnasová a Z. Nebesař. Po složité práci s mapou a desítkách křižujících se emajlů, jsme přijali variantu Míši M.
Velká Fatra, Malá Fatra, Strážovské vrchy. Zdá-li se vám to na jeden týden poněkud ambiciózní program nedivím
se, ale známý vysokohorský expert Míša Borges nám sdělil, že po třech dnech není na Velké Fatře co dělat. Inu,
posuďte sami.
Jak už jsem se zmínil, výprava nevyrazila najednou, ale prvních šest už v pátek večer nočním vlakem do Lubochni,
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zatímco Hlavatá+1 se k nim měli připojit. Neboť je třeba konat hrdinské činy, rozhodl VV (Velký Vůdce alias Míša
Musil), že je třeba projít Velkofatranskou magistrálu celou, nic nevynechávat, tedy ani onu Kopu, která je hned na
začátku. Má sice jen 1187 m ale pohled do mapy by většinu lidí přesvědčil, že není nutné stoupat diretissimou
vzhůru a pak opět diretissimou dolů, abyste po pěti hodinách s bágly na zádech přišli do Lubochnianského sedla
cca 600 m, kam je možno se dostat pohodlnou chůzí za hodinu. VV však velí: "Vzhůru". Omluvou mu budiž, že si
na tento výlet nepořídil mapu s vrstevnicemi a že i zbytek hřebenovky až na Borišov má charakter tréninku
paradesantní jednotky.
Radost ze setkání na Borišově byla úměrná délce čekání a borovičková smršť způsobila, že ten den jsme ušli už
jen asi 3 km k salaši, která nám v zimě slouží jako záchytný bod při přechodu Velké Fatry na běžkách. Té se
bohužel před dvěma roky nepodařilo dosáhnout Mileně Řezníčkové, jejíž pamětní desku jsme navštívili. Večer
jsme pak rozdělali vatru a pěli písně, abychom zahnali medvěda. To se dařilo celý týden, nicméně poslední den
jsme se dozvěděli, že na Slovensku je zákaz chození do lesa, aby nevznikl požár. Měli to říct dřív.
Další den tradiční cesta přes Křižnou v krásném počasí a sestup do údolí. Civilizace a koupel v Turčianských
Teplicích a vzhůru na Klak v Malé Fatře. Opět systém "kolmo vzhůru, kolmo dolů". Nejsme žádná ořezávátka i když
někteří žádají nová kolena. Cestou potkáváme několik ochočených vlků, naštěstí i s jejich majiteli. Na vrcholu byl
totiž sraz svazu chovatelů Československého vlčáka, které laik od vlka nerozezná a řekl bych že mají i podobné
způsoby. Díky za náhubky a vodítka milí chovatelé.
To je myslím už čtvrtek a večer přichází živelná pohroma. Prší a někteří účastníci jsou názoru, že stan nesmí
zmoknout. V nouzi je člověk schopen obrovských výkonů a tak se seznamujeme se starostou Fačkova a
obsazujeme místní klub ZSM. Sláva, stany nezmokly!
Zbývají mně neznámé Strážovské vrchy. Neznámo je vždy romantické a tak několik hodin bloudíme (dle verze
Věry M. "hezky se touláme.") mimo značky v bukovém lese bez výhledu. Brownovým pohybem se nakonec
ocitneme zhruba ve směru, který jsme plánovali, nacházíme značku a opět jsme zachráněni.
Poslední nocleh je pod skalou v Podskalí a ráno snídaně u samoobsluhy: Mléko, rohlík, salám, pivo, borovička,
pivo, borovička, pivo, borovička, pivo, borovička,… Samoobsluha zavírá (je sobota poledne), ale operativně
otevírají hospodu v tomtéž domě, takže někteří si ani možná nevšimli změny dodavatele a … pivo, borovička, pivo,
borovička,… Za předem zakoupené lístky na noční vlak už nám nechtějí nalít, takže nezbývá než se zvednout a
pokusit se dorazit do půl desáté do Žiliny. Podařilo se. Míšo díky, bylo to překrásné ... TAK viděl letošní dovolenou
s TAKem Láďa Hlavatý
Inzerce: Na vánoce připravujeme s přáteli nekomerční vydání CD s písničkami našeho kamaráda Pavla Šrubaře.
Určitě jste už některé jeho texty slyšeli u táboráků. Zatím ale nikde nevyšly na nějakém nosiči. Aby mohly být od
listopadu za režijní cenu 100 Kč k dostání, potřebujeme na nezbytné náklady sponzorskou spolupráci. Během září
letošního roku je možno dojednat umístění vaší firmy (loga) na přebalu CD, za který se rozhodně nebudete stydět.
Chcete nabídnout své služby ostatním Stezkařům a přízněným duším? Neváhejte a volejte, faxujte či elektronicky
poštujte!! Josef Beran - 605 247 444, 354 405 230, reditel@nemcheb.cz, Jiří Turek - 603 431 591,
286 881
820, vlaknadobris@volny.cz
Kvůli chystané rekonstrukci chaty (u Sedlčan) nabízím zdarma (za demontáž a odvoz):<
7 radiátorů ústředního topení 0.5 - 1.5 m,
oběhové čerpadlo,
kotel na pevná paliva H4,
kovovou postel s drátěnkou,
koženkové křeslo - ušák.
děravé holinky, knihu Naše zahrádka (nikoliv Moje ...), ztvrdlé štětce, prachové uhlí, ...
Za úplatu 4000.- : Balkónové dveře dvojité prosklené i se zárubni. Nové nepoužité, nenalakované. 210 x 135 cm.
Láďa Hlavatý hlavaty@br.fjfi.cvut.cz , tel. do práce 224 358 294, domů 251 564 404, mobil nemám.
Vzhledem ke skutečnosti, že moje angažmá v současné práci je více než vachrlaté, používejte prosím nadále v
komunikaci s Poradníkem pouze v záhlaví uvedené kontakty! Ostatně nevíte o nějakém zaměstnání pro muže
vyššího středního věku, který umí prakticky všechno?
Ahoj Petr Havránek
DODATEK - TAKová schůze 2003-09-01
STALO SE
Letní Tábory byly, nebyly však hodnoceny. Pepa Havránek přivítal těsně před ukončením tábora hygieničky z ČB.
Před schůzi se jemu vlastním, poutavým způsobem dělil o nabyté zkušenosti.
AKCE 25. jubilejní LESNÍ HRY - 12.-14.9. - zatím jen asi 40 přihlášených - hlaste se Vláďovi Roithovi a pozorně
čtěte web.
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45. STEZKA - 24.-28.9. - Zahájení zakončení bude pravděpodobně od 13.45. Již dříve však bude na místě
občerstvení (guláš, buřty, kuřata, pivo, ...). Luděk opět upozornil na problémy s parkováním. Téma trasových
soutěžích bude oznámeno "včas" e-mailem. Vlak zpět bude pronásledovat R817 a vyjede asi v 18.30. Šéfové tras,
pokud jste tak již neučinili, domluvte se s Luďkem a zaplaťte TAKové vložné.
Zakončení CYKLO sezony - 11.-12.10. - Kozí hory
40. let TAKu Turistická část - 17.-19.10.
Rezervována chata KČT v Prášilech na Šumavě.
Doporučená doprava: k rychlíku Praha(16.30)-Klatovy bude přistaven TAKem objednaný BUS. Zpět bude vypraven
BUS do Sušice k rychlíku odjíždějícímu v 15.55. V chatě je 70 nepovlečených lůžek s dekami. Předpokládá se výlet
na Poledník (klíč bude). Jsou možné i jiné výlety (jezera aj.). BUS a ubytování hradí TAK.
Společenská část - 20.11.
Divadelní spolek ŠRAPNEL provede v Malostranské besedě hru Tělocvikář.
VĚTROPLACHTĚNÍ - 1.11. - Mirda zve na betonovou plochu letiště Mimoň-Hradčany rodinné i jiné týmy vybavené
koly, kolečkovými bruslemi, prkny, plachtami apod. Na místě bude k dispozici elektřina pro případné dodélávky
vehiklů. Info: tel.222 220 062, info@hoza.cz
TAKový BÁL - 3.4.04 - Byla provedena sálu rezervace na sobotu v Masarykových kolejích.
LYŽOVÁNÍ LIVIGNO - 23.-28.1.04 - 4xnoc v apartmanech. Cena 3800+90EUR info: Miloš Neuman, tel. 281 97 11
89; neuman@egp.cz
DAVOS - 21.-29.2.04 - 6xnoc+polopenze+7dní permice = 450CHF doprava busem 1700Kč Info: Jirka Navrátil/16
mobil:607655726 navrátil@stavokonsult.cz
JIŽNÍ DOLOMITY - 1.-7.3.04 - Cena 4000+114EUR, info: Miloš Neuman, tel. 281 97 11 89; neuman@egp.cz
RŮZMÉ Karel Obdržálek se vydává na několik let pryč. I dostal od majitele TAKu na cestu Živou Vodu. Příspěvky
bude vybírat Ivan Fridrich.
Honorárním konzulem trasy 18 se stal Michal Borges.
Kupujte TAKové adresáře, Řezákovi zbývá několik tuctů výtisků...
Igor H. prodá skoro nové "POPRADKY" (43), ušly asi 7 mil (12km).
A to bylo skoro vše....
PORADNÍK Říjen 2003
TAKová schůze : 6.10. v Dejvicích od 18.00 hodin Zprávy z Rady :
Rada se sešla 15.9. v neúplné sestavě, neboť Karel Obdržálek (2) odjel dělat zástupce TAKu v centrále NATO v
Bruselu. Minimálně na rok, ale možná až na 5 let, a tudíž je třeba Radu doplnit o pátého člena. Radní se proto
rozhodli vyhlásit doplňovací volby, a proto příští Valná hromada v pondělí 6. října 2003 na ČVUT bude schůzí
volební. Účast v Radě předběžně nevyloučili Soňa Vašicová a Petr Havránek, další návrhy můžete uplatnit na
schůzi.
Jelikož Karel vykonával též záslužnou činnost výběrčího TAKových příspěvků, což z Bruselu vykonávat nemůže,
přebírá od 1.10. tuto činnost prozatím Ivan Fridrich (15). Poprvé bude příspěvky ve výši 200 + 40 = 240 Kč vybírat
po říjnové schůzi, v listopadu to bude zase o 20 Kč víc. A pokud někdo už nechce zaplatit a chce se s TAKovou
společností rozloučit, ať nám to prosím oznámí. Ale doufáme, že nikdo takový se nenajde, každého z vás by byla
škoda.
Seznam neplatičů k 15. září 2003 (má sloužit jako první mírné upozornění): Zuzana Bednářová, Zdeněk Bílek, Ivan
Birndt, Juraj Dohnal, Ivan Halaška, Adéla Jiravová, Václav Lomič, Jarka Maňáková, Ivan Pergler, Zuzana
Perglerová, Jana Provázková, Karla Provázková, Drahoslava Pudilová, Alexandra Ryvolová, Karolína Ryvolová,
Albert Svěchota, Vít Šetina, Pavel Vilim.
Rada stanovila zásady účasti na turistické části oslav čtyřicetin TAKu v Prášilech. Řádným členům TAKu (kteří mají
zaplacené příspěvky) bude ze společné pokladny zaplacen nocleh, autobusová přeprava z Klatov do Prášil a z
Prášil do Sušice a památeční fotografie. Od ostatních hostů (rodinní příslušníci, bývalí členové TAKu atp.) bude
vybráno po 100 Kč.
Za těchto podmínek Vás Rada Turistického Akademického Klubu Praha zve na Oslavy 40 let TAKu.
Turistická část se bude konat v centrální oblasti Šumavy ve dnech 17.-19.10.2003 Ubytování: v chatě KČT v
Prášilech
K dispozici je 70 lůžek, na kterých budou deky bez povlečení. Jsou nutné vlastní lůžkoviny nebo vložka do
spacáku, příp. vlastní spacák. Na koho se nedostane lůžko (viz dále), bude spát na zemi ve spacáku.
Stravování: v chatě je k dispozici vybavená kuchyňka. Jelikož z časových a prostorových důvodů tam nemůžou
všichni vařit své pokrmy, jsou zajištěny večeře v blízké restauraci "U Michala". Tam je ale jen asi 45 míst, proto se
bude jíst postupně na etapy. Objednána je jednotná hotovka, možné jsou i minutky. K snídani budou v chatě KČT
čerstvé housky.
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Doprava: kombinace vlak / autobus
TAM v pátek doporučeným přímým rychlíkem R 966 z Prahy do Klatov:
Praha hl.n. (odj.16.30) - Smíchov 16.39 – Klatovy (příj. 19.09)
zde bude přistaven zvláštní autobus, který nás odveze do 50 km vzdálených Prášil.
ZPĚT v neděli zvláštním autobusem z Prášil (cca ve 14.45), který nás odveze do Sušice k rychlíku R 991, tj. Sušice
odj. 15.55 - Praha hl.n. (příj. 19.41)
Pro automobilisty je k dispozici malé parkoviště u chaty.
Program: Jelikož jsme turisté, tak především turistika: pokud bude v sobotu vhodné počasí, tak výstup na Poledník,
kde je rozhledna vybudovaná z bývalé vojenské věže. Přesto, že je po sezóně, správce nám ji přijde otevřít. V
neděli pak můžeme navštívit některé z nedalekých jezer – Prášilské nebo Laka.
Večer posezení v společenských prostorách chaty, kde si budeme čepovat pivo sami – zábava bude rovněž
samoobslužná. Že si mají muzikanti vzít s sebou nástroje je snad samozřejmostí. K dispozici bude video na
vyvolání případných vzpomínek.
Co se bude platit:
Nocležné, autobus z Klatov do Prášil a z Prášil do Sušice bude pro členy TAKu zadarmo (jen ten, kdo chce
povlečenou postýlku, doplatí 100 Kč/noc).
NeTAKoví hosté (rodinní příslušníci, bývalí členové apod.) budou požádáni o příspěvek ve výši 100 Kč.
Večeři, pečivo k snídani, pivo i jiné pití si samozřejmě budete platit sami.
Důležité nakonec !!! Abychom zjistili váš zájem a zajistili správný počet autobusů, sudů piva, svíčkových či gulášů a
pod., prosíme vás o odpověď (ne zcela závaznou, ale přesto po zodpovědné úvaze): MÁM / NEMÁM zájem se
zúčastnit víkendu na Šumavě (počet členů / nečlenů TAKu)
Využiju zvláštního autobusu Klatovy – Prášily a Prášily – Sušice: ANO / NE
Půjdu v pátek na večeři do restaurace "U Michala" (v sobotu předpokládáme 100% zájem)
Odpovědi prosíme mailem na některou z adres: ivan.fridrich@spojprojekt.cz, hlavaty@br.fjfi.cvut.cz, brzak@vse.cz
nebo telefonem: Ivan Fridrich zam. 267196606, mobil 602 368425;
Láďa Hlavatý zam. 224358294, byt 251564404
Pepík Brzák 604 455996
Honza Maňák 271912309, mobil 604 214190
nebo koresponďákem (nebo si nás sežeňte jinak)!
Prvních 70 má zaručenou postýlku, pak uděláme tlustou čáru a ostatní spí na zemi !!! ODPOVĚDI PROSÍME
NEJPOZDĚJI do schůze, tj. do pondělí 6. 10. 2003 !!!
Ozvěny akcí minulých
Všeobecná spokojenost účastníků Lesních her s výběrem místa i programem nebyla zkalena ani jediným deštivým
víkendem ze celé léto. Díky Trase 14!
45. Stezka se vydařila neméně tentokrát díky Trase 16 a nádhernému počasí. Za zvláštní zmínku stojí fakt, že po
dlouhé době se na zakončení nestála fronta na jídlo a pití. I nápad pořadatelů spojit dohromady soutěže myší a
králů byl přínosem, neboť dal větší prostor zábavě a volnému setkání účastníků bez obvyklého úprku na vlak ihned
po ukončení programu. Pokud platí slovo Trasy 12 ( jmenovitě Míry Somra) bude jarní 46. Stezka na Slovensku!
Necháme se překvapit.
A přeci se točí
řekl by opět Galileo, kdyby s námi strávil první poprázdninový víkend 2003. Bylo nás jedenáct, co jsme se sešli v
Litomyšli na vernisáži obrazů B.U., abychom druhý den podle plánu začali s natáčením filmu"Točí se, točí 1".
Scénář, kdysi před dávnou dobou na motivy známé písně a její parafráze Pivo v kantýně napsal Franta Hruška. Po
pravdě řečeno, moc jsem nevěřil, že k natáčení dojde, protože, znáte to: Večer se protáhne, ráno energie chybí a
vůbec, ať se snaží někdo jiný. Nezlomná vůle a energie Bedřišky a kouzlo dvora statku v Budislavi dokázaly, že
jsme přece jen byli ochotni se začít oblékat do šatů rok 1910 a podřizovat se jejím režijním příkazům.
Od napsání scénáře uplynul drahný čas a někteří protagonisté se nedostavili, takže bylo třeba některé role
přeobsadit a pracovat s materiálem, který byl k dispozici. Mně z nepochopitelných důvodů byla přidělena role
trojnásobného vraha. Mojí první oběť - děvečku ze mlýna - hrála Táňa a další dvě - mládka a mlynáře - ztělesnil
Mirek Dvořák. Ten pak ještě neopakovatelným způsobem, coby dublér, sehrál topící se ruku dívky, co " … o pomoc
prosila." Dobrovolně se se kvůli tomu celý (tedy až na tu ruku) ponořil do studeného rybníka a podle pokynů rejži
mával a prosil. Vrcholem natáčení byla snad scéna "Vařečka a její kozy". O tuto roli svedla tuhý boj s Věrou M.
(skript), nicméně, když se otevřela vrata statku a Vařečka hnala dovnitř stádečko tří koz zapůjčených od místního
majitele, bylo jasné, že je to její životní majstrštyk. V dalších rolích se zaskvěli Helena P. (upadlá žena), Vlasta Č.
(houslista) a v neposlední řadě Míša M. jako kulisa (modrá košile).
Zřejmě zbývá ještě dost práce než se film objeví na plátnech kin a tvůrci se rozjedou na filmové festivaly. V každém
případě jsem rád, že jsme se k tomuto průkopnickému kroku odhodlali a těším se na natáčení"Točí se, točí 2".
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LaHla Taková inzerce
Rád bych prodal pár věci co se u mne nashromáždily
a) Kolo tak pro dítě okolo 10-13 let, růžové dámské, přehazovačka vzadu,pneu tuším 18 palců, blatníky, odrazky,
chce malinko dat do kupy (duše, vyladit brzdy)
b) Takovou zajímavost – LG FL-R888K II – 3 CD changer super karaoke – prakticky to je cd/videocd přehrávač
určený přednostně ke karaoke nebo přehrávání videocd, dálkové ovládaní
c) Větší množství dětské literatury v ruštině i angličtině, spoustu pohádek v ruštině na videokazetách ( ruské i Walt
Disney)
Kontakt: Jirka Valda ml. email: valda@tebodin.cz tm: 721706020 přednostně prosím email.
Všem krásný podzim až do oslav v Prášilech. Petr Havránek
DODATEK - TAKová schůze 2003-10-06 v Dejvicích (LaHla)
STALO SE Lesní hry byly velmi pěkné, žádné nálezy nebyly na místě zjištěny. Vláďa Roith přečetl jímavý dopis
Tajného Aztéckého Komanda -:)))
45. STEZKA - Počasí usnadnilo pořadatelům práci, avšak i proto se všichni shodovali že se 16ce STEZKA
povedla. LuděkL má ještě plakáty. Platících bylo ca 760, finanční uzávěrka nebyla ještě dokončena. V diskusi se
propírala témata jako přístup CYCLO, poslední nocleh blízko zakončení, neúčast na Zakončení, neplatiči vložného
aj. Petr Němec/5 znovu poděkoval trase 6 za bednu panáků, které budou ještě dlouho suvenýry ....
AKCE 46(47?) STEZKA – Slovensko - Petr Řezák Řehák/12 se sice nevzdává odpovědnosti uspořádat Stezku v
příštím roce na Slovensku, ale navrhuje spíše podzim. Tím se otevřelo pole pro organizaci jarní velké 46. Stezky ...
40iny TAKU - Prášily - Postele jsou v tuto chvíli již prakticky obsazeny. Otázkou zůstává, kdo spáchá velké
hromadné foto (Martina Jedličková nebude). Peníze plaťte Soně Vašicové.
40iny TAKu - Malostranská Beseda - Představení soubor Šrapnel zrušil. Máte-li nápad na co přilákat do MB
Takovou veřejnost, ozvěte se Láďovi Hlavatému.
BÁL 2004 - Sál je zamluven, leč organizátor (Veronika) zatím nejistý(á). Též námět (Afrika?, TAKový středověk?).
VOLBY do RADY (na ca 1 a 1/4 roku) - Zvolena Soňa Vašicová (40-1-0) a Petr Havránek (39-0-2)
RŮZNÉ Zakončení CYKLO sezony - 11.-12.10.2003 LuděkL zjišťoval zájem, jinak kontaktujte Moravce na mobil.
Sraz 13h Černošice "Na Slánce" 12.30 smíchovská strana Barandovského mostu.
RELIEF (Bluegrass) - 8.10.2003 od 20:30 v Malostranské Besedě J. Schikaneder - 14.10
" Tak jasně jsem ji zřel" - domluvená návštěva výstavy po zavíračce. Sraz v 17.30 před Trojským zámkem.
Zájemci, kontaktujte předem jiri.kostrba@reuters.com (mobil 724 140 858)
ZMĚNA Michal Musil T4 - TZ 267 095 925
a to bylo skoro vše
Zakonceni cyklo
Ahoj Ivane, kontaktoval me Karel Moravec ohledne zakonceni cyklo, trochu poopravil udaje, ktere prezentoval
Ludek vcera na schuzi. Proto te moc prosim, abys je upravil do Poradniku nasledovne:
Sobota 11.10.
- 11,00 odjezd od Moravcu z Jizniho Mesta
- 12,00 sraz pro ty, kteri nepojedou z JM na smichovske strane Barrandovskeho mostu
- 13,00 sraz v Cernosicích v restauraci "U Slanky" (prímo proti nadrazi)
Ve ctvrtek musi Karel zavazne objednat hospudku "MAKO" v Novem Knine (z namesti dole pod kopcem). V sobotu
maji normalne zavreno, ale pro nas by ji prijemny pan hospodsky otevrel, pokud nas bude alespon 20. Proto Karel
potrebuje do ctvrtka znat pocet lidi, kteri se akce zucastni. Prihlasene eviduje Ludek Ledvina ... Tot vse, diky za
laskavost, Sona Vasicova
Jeste nekolik informaci k vyletu do Prasil:
Za prve se omlouvam, ze az dnes. V pondeli mi zcela zkolaboval pocitac (doufam, ze k tomu neprispelo tech vic
nez 100 mailu ohledne Prasil zaposledni tyden).
Zajem o Prasily nas trochu zaskocil, ted je prihlasenych uz vic nez 90. Prosim, nezvete uz zadne lidi z tras, pokud
si na posledni chvili vzpomene nekdo z TAKovych ci byvalych TAKovych lidicek, tak se snad na zem ještě vejde.
Pani spravcova Rosicka (s s hackem) je z toho poctu trochu vydesena.
V priloze mate tabulku (v Excelu), nad tlustou carou by pro Vas mely byt postele (70), dalsi si vemte karimatky ci na
co jste zvykli - par matraci nam tam pripravi. Pokoje po 2,4,6 luzkach (palandy) nebudu pridelovat, snad se srovate
sami a nebudou spory. V kazdem pokoji bude nekdo navic.
Za pripadne chyby v seznamu se omlouvam: pokud se tam nenajdete a jste presvedceni, ze jste se hlasili, tak mi
napiste nebo zavolejte.
Objednano je 5 sudu piva, ktere si v chate budeme tocit. Neni tam dost pullitru, tak kdo ma svuj oblibeny pullitr,
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dzbanek, zejdlik, at si ho vezme ssebou (jinak hrozi, ze nekteri budou pit z hrnku ci kelimku). V sobotu rano budou
cerstve housky (300), vecere budou v hospode, ostatní jidla z vlastnich zasob.
Dulezite upozorneni: v chate se musite prezouvat a v cele chate se nekouri!
Doprava: je objednano posileni vlaku (oba smery): V rychliku do Klatov v 16.30 z hlavniho n. mame mit
rezervovany vuz c. 46 (v predni pulce vlaku). Za ucelem nakupu skupinovych jizdenek (skupiny od 3 do 15 lidi vyrazna sleva) se nejak dejte dohromady, kdo nevi jak, tak sraz u
pokladny c. 15 mezi 16.00 a 16.15. Tvori se taky smichovska sekce - sraz u pokladen v 16.10, kontakt Honza
Pelich.
Posledni cerstva informace: v Prasilech jeste ne, ale od Prasilskeho jezera vyse je uz snehovy poprasek.
Ahoj a nashledanou v patek!
Ivan F.
P.S. Posilam to jenom pres TAKovy distribucni list. Pokud vite o nekom ze sveho okoli - trasy, ze chce jet (je v
seznamu) a nema mail, tak ho prosim informujte.
PORADNÍK Listopad 2003
TAKová schůze: 3. listopadu v Dejvicích od 18.00 hodin
Zprávy z rady: Radní v novém, rozšířeném, složení vysoko hodnotí nehynoucí zásluhy Ivana Fridricha o důstojné
oslavy 40. výročí založení TAKu v Prášilech. Zejména počasí se mu moc povedlo!
50. výročí TAKu má na starosti (dle slibu který slyšelo přes 80 lidí ) Pavel Stulík (1).
Nicméně čeká nás ještě druhá – kulturní část oslav. Po nezdaru akce „ Malostranská beseda“ se nabízí tato
možnost: divadlo Extrém nabízí přestavení „ Naše pobřežní hlídka“ v kulturním středisku Novodvorská v sále pro
120 osob a to 15.12.2003. Celková cena za akci tj. honorář souboru + pronájem sálu je 20 000.-Kč. Alternativa je
ještě 1.12. za stejných podmínek. Podrobnosti sdělím osobně na schůzi, kde by se mělo rozhodnout.
Poté, co Trasa 12 rozumně přeložila slíbenou „Stezku na Slovensku“ na podzim 2005 z důvodu dostatku času na
zajištění noclehů v daleké cizině, je nutno rozhodnout o garantovi a místu Stezky – jaro 2004.
Stříbrná harfa - Tradiční akce se koná letos v úterý 16.12. opět v Michelském lese. Přihlášky do konce listopadu
posílejte Saše Kovandové na e-mail: alexkovandova@volny.cz nebo TD 241485576. Salónek restaurace „ U
Labutí“ na následné posezení zajištěn.
Spanilá jízda - Bude letos na Šumavě v termínu 6.-8. února na Šumavě. Ostatní vrchní ředitel Popel na schůzi.
Shnilá jízda - Luděk Ledvina v zastoupení Rudy Mráze objednal na termín 19.-21.března 2004 opět chatu KČT v
Prášilech. O oblibě tohoto zařízení svědčí, že to byl první volný termín!
Trocha kultury: Jitka Šachová zve kamarády na benefiční koncert Vlasty Redla a skupiny „Každý den jinak“ na
27.listopadu od 20.00 hod. do promítací síně hotelu Pyramida na Dlabačově. Zakoupením vstupenky za 250.-Kč
podpoříte vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 10. Kontakt a další informace jitka@escadtrade.cz
nebo t.777 229 837 případně Zdena Rozsívalová rozs@vfn.cz t. 603 220 614Láďa Hlavatý doporučuje: „To jsem to
dopracoval, na stará kolena se mi začnou líbit ruské filmy z války. Běžte na Kukušku od režiséra Svérázného
národního lovu!“
Trocha sportu: Jirka Navrátil (16) zve tradičně do Davosu na 9-denní lyžařský zájezd od 21.do 29.února 2004.
Předběžné přihlášky na listopadové schůzi, záloha 200 CHF do konce listopadu. Vše ostatní e-mail:
navratil@stavokonsult.cz tel.224 318 261, 607655 726Kontakty: Michal Musil (4) TZ 267095925
Inzerce : Bývalý reportér ČT hledá práci, nejraději opět v mediích, PR, reklamě apod. případně v jiných oborech.
Martin Opatrný (12) kontakt: martin.op@centrum.cz, t.737 807 919
Ahoj
Petr Havránek
DODATEK - TAKová schůze 2003-11-03
STALO SE 40. výročí TAKu v Prášilech - kdo nebyl - může jen litovat. Podle Ivana Fridricha se akce zúčastnilo 85
lidiček, z toho 63 stávajících členů. Turistickou část vyčíslil JP na 48861 kroků... Vybrání peněz na vypitá piva se
17 | 22

TAK – Poradníky 2003
zdařilo. Podle použitého razítka bude zhotoven pamětní odznak. (Možná budou i miniaturní TAKové odznáčky.)
Miloš N. předvedl návrhy "Oficiálního společného fota".
CHYSTÁ SE 40. výročí TAKu - kulturní část - představení v Malostranské Besedě bylo zrušeno vč. rezervace sálu.
Petr Havránek navrhl náhradou představení divadla Extrém na Novodvorské parodující Pobřežní hlídku. Bylo
dohodnuto, že se pokusí najít termín v lednu 2004. Předpokládané vstupné je ca 170 - 200 Kč (20000Kč/120 míst).
Po představení lze zamluvit restaurační zařízení v místě.
SPANILKA 2004 - 6.-8.2. - Na Šumavu budou třeba spacáky. Tři skupiny (A,B,C) budou postupovat na trase
Železná Ruda - Prášily (U Jakuba) - Turnerova chata - Borová Lada Přihlášky spolu s 600Kč budou vybírány na
prosincové schůzi.
NORA 2004 - 19.-23.2. - Mirek Podolák ji směřuje do Slovenského rudohoří (střed)
SHNILÁ JÍZDA - 19.-21.3.2004 – Luděk L zajistil v chatě KČT v Prášilech ca 50 míst. Na prosincové a lednové
schůzi bude s Rudou Mrázem vybírat 200Kč.
BÁL - Vypadá to na Afriku. Mistr Martin předpokládá nácvik předtančení pro ca 10 párů...
46. STEZKA – jarní - Poté, co 12ka rezignovala na pořádání jarní Stezky, ujala se organizace trasa 14. Zakončení
lze očekávat kdesi na Západě. Definitivní rozhodnutí padne na prosincové schůzi...
KONTAKTY - Saša Kovandová M: 603 940 439Jirka Klíma E: jklima@chello.cz Moravcovi E:
monika.moravcova@atlas.cz, moravec.karel@atlas.cz
RŮZNÉ - Karel Moravec/16 hledá zaměstnání (HPP i ŽL), má ŽL na opravy kol - ozvěte se!
PORADNÍK Prosinec 2003
TAKová schůze: 1. prosince v Dejvicích, Technická 4, místnost 133 od 18.00 hodin
Komunikace: Kontakt pro jakékoliv finanční záležitosti (vyúčtování akcí, zálohy apod.) je Jana Stádníková, tel.286
880 824, mobil: 604 916 266, e-mail:stady@atlas.cz
Všechny příspěvky a sdělení adresované do poradníku prosím pouze na e-mail uvedený v hlavičce!
(ekonzult.hav@seznam.cz)
Zprávy z rady: Láďa Roith (14) byl vyzván k bližší specifikaci zakončení jarní Stezky. Jeho ujištění, že bude na
trase Praha – Cheb je sice krásné, leč poněkud neurčité.
Hosté rady Honza Pelich a Veronika Jiravová mají oba zájem o bál 2004 ( styl Afrika ), leč každý zvlášť s vlastním
týmem a tanečním mistrem. Nezbývá tedy než rozhodnout na prosincové schůzi! Oba připravují prezentaci
(nevylučují se tleskající klaky příznivců) a členové TAKu, přítomní na schůzi, rozhodnou hlasováním!
Když byla jarní Stezka přidělena jedinému zájemci bude alespoň o bál boj.
Kulturní část oslav TAKu byla pro naprostý nedostatek termínů před Vánocemi přesunuta na leden.
Jubilejní odznaky ke 40 tinám TAKu, vycházející ze stejného motivu jako razítko používané v Prášilech, bude ve 3
barevných verzích (černá, červená, modrá) prodávat po 40 Kč na schůzi Ivan Fridrich.
Společné foto z Prášil bude pro všechny účastníky k dispozici rovněž na schůzi (za mírný manipulační poplatek).
Ostatní zájemci mohou obrázek koupit do vyčerpání zásob.
Blíží se konec roku a některým z nás hrozí ukončení členství v TAKu, neboť dosud nezaplatili příspěvky. Seznam
nechť poslouží jako vážné varování: Ivan Birndt, Juraj Dohnal, Adéla Jiravová, Jarka Maňáková, Ivan Pergler, Jan
Popel, Jana Provázková, Karla Provázková, Karolína Ryvolová, Albert Svěchota, Vít Šetina, Pavel Vilim, Petra
Svěchotová (TOM?). Možnost zaplatit 200 + 80 Kč budete mít na schůzi u Ivana Fridricha, který také přijímá
případné námitky a reklamace.
V příštím Poradníku pro změnu uveřejníme naopak ty, kteří letos zaplatili a tudíž jsou členy TAKu (tedy provedeme
jakousi inventuru našeho členstva). Bohužel už v něm nebudou Sylva Machleidtová, Zdeněk a Jakub Stříhavkovi a
Jarda Tříska, kteří oznámili, že letos své dlouholeté působení v TAKu končí.
Chystá se: S ročním zpožděním dokončuje Luděk Ledvina video z cesty po Mongolsku. Zájemcům by mohl dílko
promítnout ve čtvrtek 15. ledna od 18.00 hod. v zasedačce SSŽ pod Kačerovem (stanice autobusu U michelského
lesa). Bližší autor na schůzi.
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Na Spanilou jízdu ( pro připomenutí 6.-8. února na Šumavě ) si připravte zálohu 600.-Kč. Kdo se nepřihlásí na
prosincové schůzi, těžko se později nominuje !
Zájemci o NORU 2004 ( 19.-23.2.) kontaktujte Mirka Podoláka
Taktéž zájemci o jízdu Shnilou ( 19.-21.3. v Prášilech ) se zálohou 200.- jsou očekáváni Luďkem Ledvinou.
Inzerce: Karel Moravec (16) hledá od 1.1.2004 práci na HPP i ŽL. Pracoval ve stavebnictví, nově má i ŽL na
opravu jízdních kol. Kontakt : moravec.karel@atlas.cz, monika.moravcova@atlas.cz
Všem, které již neuvidím na prosincových akcích, přeji klidné a snad i bílé vánoční svátky Petr Havránek
Příloha poradníku - prosinec 2003
...TAK se mi prave ted, par dnu pred Vanocemi splnil jeden TAK ovy soukromy, barevny a sirokouhly sen...
Trebicske nakladatelstvi Akcent vydalo moji uplne prvni doopravdickou knizku - cestopis s nazvem "Indonesie,
batoh a ja". Minuly weekend ji v Blansku pokrtila nase kamaradka a redaktorka CR2 Stana Dufkova (trasa 14), je
festovne vazana, pekne barevna a pry i vesela (ta knizka!).
Rada bych hrde dodala: "K dostani u vsech knihkupcu"... BUDE! Vazne bude - a s ni i promitani a vypraveni, ktere
jsem tolikrat naslibovala - zasluhou skluzu knihvazarny ale az v lednu...
Pro ty z kamaradu, kteri by si ji ale prali mit pod stromeckem (protoze prani se maji plnit) je v tomto okamziku k
mani nekolik desitek "predskokanskych" vytisku na jednom jedinem miste v Praze (a vlastne na celem bozim svete)
v kniznim stanku (Antikvariat) kamarada Pidi Votika na Masarykove nadrazi primo u kolejiste: po-so 9:00-17:00
hod., ne: 12:00-17:00.
A TAK Vam vsem preju krasne Vanoce - s knizkou i bez...
(Wickie) Ryvolova, 4. trasa ni!
Vaz. 155 stran s prebalem, 32 bar. priloh, 250,- Kc
DODATEK - TAKová schůze 2003-12-01
Poslední schůze v tomto roce měla převážně informační ráz, takže příští schůze bude 5. ledna
Termín kulturní části oslav 40. let TAKu nebyl ještě stanoven
Mirek Dvořák vybíral příspěvky do KČT
Spanilka - Honza Popel vybíral, kdo nezaplatil asi nepojede...
Shnilka - Vybírat se bude ještě na lednové schůzi
Nora - Mirek Podolák upozornil, že nic nevybírá, noclehy se neplatí a hospody tam nejsou. Hlaste se mu!
Bál - Nakonec se našli dva zájemci o pořádání. Hlasováním zvítězil těsnou většinou Honza Pelich s lehce
upraveným tematem "Afrika" na "Cestovatelský bál"
Honza zjišťuje zájem na trainingovou tancovačku v tělocvičně (kapela, vlastní občerstvení vstupné <100Kč)
46. STEZKA - Bude zakončena v neděli 16.5.2004 v Lázních Kynžvart
Petr Němec (T5) představil schůzi dnes již novou členku TAKu - Ilonu Opeltovou
Ivan Fridrich prodával pamětní odznaky TAKu
Wickie Ryvolová (T4) hledá pro své povídání o Indonesii sál pro ca 120 lidí, který by byl dopravně i cenově
dostupný (M 604 250 986)
Řezák (T12) sdělil že dvanácka si koupila dvanáctý schod na rozhledně na Sedle, vyzval k následování. Bližší viz
http://www.rozhledna-nasedle.cz/
Miloš Neuman upozornil, že je ještě několik volných míst do Dolomit v březnu.
Prosincová kultura 10.12. Bleugrass v Malostranské Besedě
15.12. u Apolináře se svíčkami a zvonečky Zpívání (T1)
21.12. "U Salvátora zpívá starej Švestka"
Tom Rozsíval nabízí práci (měření hluku)
a to bylo skoro vše....
Přílohy Poradníku 2003
Hodnocení bálu „TAKové Rakousko-Uhersko l.P.2003“
Vážení a milí,
jsem šťastný z reakcí, které mi došly po bálu mailem. Připojuji výňatky ze zajímavých odpovědí za mým
komentářem.

19 | 22

TAK – Poradníky 2003
Začnu komentářem:
1. Kdybych byl zaměstnán, tak bych nemohl pro bál udělat
tolik co jsem dělal. Hodně
mi pomohla elektronická
komunikace, kterou mi pomohli zprovoznit (a navíc i
vylepšit můj PC) kamarádi z naší trasy (1) - jmenovitě
Vašek Sláma (za což mu velmi děkuji).
2. Ohromnou pomoc mi poskytla Jarka Maňáková ze
začátku, při koncipování bálu, harmonogramu příprav a
sehnáním kapely. Dále jsem čerpal z kontaktů na
Masarykovu kolej od Petra Havránka a organizátorky
předchozích bálů Veroniky Jíravové.
3. Velkorysý a podnětný přístup Jirky Bubeníčka s návrhem
vstupenky i plakátu a následně realizací tisku zaslouží
vysoké ocenění. Akvizici (informaci) o Jirkově
návrhu zahájila v hospodě "u Fandy" Iva Provázková díky !!!
4. Bez diskuse je hlavní příčinou úspěchu Jana Dohnalová,
která dala dohromady choreografii, i když jsme za ní přišli
dost pozdě. Nemohu jinak než vyslovit můj obdiv nad jejím
přístupem k nám, těžko zvladatelnou, ukecanou "postarší
partou".
5. Pro sklerotickou omladinu byl přínosem systémový přístup
Pavla Hrabala, který se přičinil
o prvé mailové popisy
tanců (a všichni jsme to kvitovali s povděkem). Jirka
Kostrba se svými psanými poznámkami (během nácviku)
je však stále nezapomenutelný.
6. Nezanedbatelná byla pomoc Jirky Klímy - starost o
magneťák (převzetí a následně jeho uklizení, uzamčení) a obstarání kytice pro Janu D..
7. Hospůdka po nácviku měla více podob : většinou u Fandy (pod viaduktem, různí vrchní, ...), jednou pizzerie (s
utajenou přípravou pohoštění...) ale hlavně se zde dalo dost věcí domluvit a upřesnit.
8. Soustředění v Podsedicích u Honzy Slabého bylo jedním z hezkých zážitků, na které asi nezapomeneme.
Nejen po společenské stránce (pěkná vycházka s občerstvením….), ale též neopakovatelné zkoušení
předtančení v místní hospodě nebo ve velkém sále statku u krbu.
9. Samotný bál mne zpočátku dost znervózněl - měl jsem při jednání s vedoucí koleje pí Holou pocit, že bude
málo míst k sezení. Obtížně jsem získal židle pro kapelu, byl jsem tlačen k dodržení objednaného 6-ti
hodinového bloku sálu (, tj. od 19 do 01 h).....Pak ale dorazila kapela a zvládla přípravy bez problémů. Též
pomoc mého bráchy PeSe s tiskem rezervačních lístků na stoly a jejich rozmístěním mi velmi pomohla. A co
teprve klasický kontrolor vstupenek: Tomáš Rozsíval (ve fráčku a s buřinkou..). Trochu jsme zaváhali s
předáním kytice....., příště musíme někoho-netančícího poprosit aby nám s tím pomohl. Já jsem si všiml
nejvíce pěkných kostýmů - neopakovatelný "profesor" Láďa Hlavatý, Věra Musilová a parta Bosňáků s kudlami
v ústech... Mně a našim kamarádům z jedničky se bál moc líbil (nohy bolely...).
10. Bálový výbor by byl vhodný pro předběžné přípravné záležitosti - zejména zajištění sálu, choreografa s
dostatečným předstihem.

11. Vzpomínkové setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 17.4.03 v restaurací Sokolovny Podolí (stanice Kublov - mezi
podol. vodárnou a bazénem v Podolí). Promítalo se video a prohlíželo dost papírových fotografií. Myšlenka na
zopakování našeho předtančení však nevyšla. Přesto to byl hezký večer v nezakouřené hospodě.
Sepsal stručně Pavel Stulík (PaS)
Od Jany Dohnalové:
„ Chtěla bych tímto poděkovat všem předtančícím za to, že ztvárnili moji představu a dovedli
ji až na parket.
A hlavně za obdivuhodné nasazení a nadšení, s kterým do tance jdete. Pochopitelně teď zpětně vím, kde se
co mohlo a jinde nemuselo. Doufám ale, že si všichni tanec užili a snad o to hlavně jde.“
Láďa Hlavatý:
„..několik týdnů bude předtančení chybět i kdybychom začali už v září. Mně se bál líbil, mohl být i delší. Plesový
výbor 2004 se mi zdá předčasný“
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Hana Novotná:
„…Co se týče připomínek pro příští možné vylepšení mohu za sebe jen říci, že mi velmi pomáhaly písemné rozpisy
figur…Někdy mi bylo při nácviku líto Jany, která nás nebyla schopna překřičet
a ukáznit. Chápu, že řada
vtipných poznámek činila nácvik zábavným, ale někdy to ztěžovalo učení….Byl to pro mě krásný zážitek a je mi
líto, že už se neuvidíme každý čtvrtek.Ale nic netrvá věčně a věřím, že se zase setkáme při jiných pěkných
akcích…..“
Jirka Klíma:
„..Asi by se dalo pár věcí zařídit lépe, myslím si ale, že nejsou až tak významné. Snad jedině zodpovědnější účast
na nácviku, to je ale na každém z nás. Nácviků myslím bylo více než jindy, protože byl jeden celý víkend a ještě
jedno úterý navíc…“
Alena Podráská:
„TAKového předtančení jsem se zúčastnila mnohokrát. Letos poprvé se mi zdálo, že už sám nácvik byl opět
povedenou taškařicí, ale o hodně složitější než v minulých letech. Nebo se mi
to jen zdá? Po zdařilém bále
zbývá vyslovit několik díků. …. Za chvíli je tu další bál!“
„Takové Rakousko-Uhersko“ bál TAKu, v sobotu 29.3.03 od 19 h do 01 h
Svědectví „majitele bálu“ Pavla Stulíka (1.trasa)
Na podzimních schůzích TAKu (v r. 2002) se mi zdálo, že je ohrožena tradice pořádání bálů. Předchozí
„majitelka bálů“ Veronika Jíravová mi ke konci roku sdělila, že bál v r. 2003 nemůže zorganizovat. Chtěl jsem
pomoci TAKu překonat tuto krizi a přihlásil jsem se proto na prosincové schůzi TAKu, že to vezmu do svých
rukou. Ještě, že jsem byl v té době nezaměstnaný...
Okamžitě jsem sháněl rozumy a partu lidí, kteří by mi mohli pomoci. Nejvíce mi pomohla Jarka Maňáková
s přípravou motta bálu, návrhem choreografie a se zajištěním kapely „Brdská pětka“. Horší situace byla se sálem,
většina byla již zadaná a nebo byly příliš drahé, když tu najednou jsem objevil šedou eminenci předchozích
objednávek (za TAK) Masarykových kolejí - Petra Havránka. Pomohl mi zamluvit termín a předat objednávku.
Nastala další honba za choreografem – osvědčený Martin nemohl z kapacitních důvodů a po dete-ktivním
hledání kontaktu na Janu Dohnalovou jsem jí telefonicky zastihl a i přemluvil. Předtančení mohlo začít, ale zase se
vynořila nová situace, omladina nejevila zájem a starších tanečníků byl nedostatek. Tak jsem telefonoval, mailoval
až se mi podařilo dát dohromady partu postarších příznivců tance: Jirka Kostrba s Evou Vrbovou, Jiří Klíma
s Bohunkou Kuklovou, Zdeněk Horák s Bedřiškou Uždilovou, Jiří Bubeníček s Ivou Provázkovou, Tomáš Černý se
Zdenou Desenskou, Láďa Hlavatý s Věrou Musilovou, Honza Mentberger s Alenou Podráskou, Pavel Košata
s Vendulkou Trubačovou, Honza Slabý se svou dcerou, Jarda Kohout s Dášou Večerkovou, Pavel Hrabal s Hanou
Novotnou a Pavel Stulík s Jarkou Žežulovou.
Místem našich nácviků byla sokolovna v Karlíně, též díky přímluvě mé dcery Míši. Hudbu a choreografii navrhla
Jana Dohnalová a snažila se nás naučit soubor tanců spojených výše uvedeným mottem. Nemohu jinak než vyslovit
můj obdiv nad jejím přístupem k nám, těžko zvladatelnou, ukecanou "postarší partou", která navíc málokdy dorazila
v úplném obsazení. Hodně prospěl systémový přístup Pavla Hrabala, který se přičinil o prvé mailové popisy tanců (a
všichni jsme to kvitovali s povděkem). Jirka Kostrba se svými psanými poznámkami (během nácviku na rukáv..) je
však stále nezapomenutelný. Drobná pomoc od Jirky Klímy - starost o magneťák (převzetí a následně jeho uklizení,
uzamčení) byla velmi cenná. Hospůdka po nácviku měla více podob : většinou u Fandy (různí vrchní, ...), jednou
pizzerie (s utajnou přípravou pohoštění...) ale hlavně se zde dalo dost věcí domluvit a upřesnit. A úplná novinka
víkendové soustředění v Podsedicích u Honzy Slabého bylo jedním z hezkých zážitků, na které asi nezapomeneme.
Na závěr starost se sehnáním dobových obleků a už tu byl bál.
Velkorysý a podnětný přístup Jirky Bubeníčka s návrhem vstupenky i plakátu a následně realizací tisku zaslouží
vysoké ocenění. Akvizici (informaci) o Jirkově návrhu zahájila v hospodě "u Fandy" Iva Provázková - díky !!! Prodej
vstupenek zajišťovali vedoucí tras, kteří si je buď vyzvedli na schůzi TAKu a nebo mne uháněli na předtančení
v Karlíně. V závěru prodej zajišťovala i Jitka Veselá a zbytek byl ponechán na místě konání bálu.
Zasedací pořádek tras při bálu byl též jedním z okamžiků, který mne zaměstnal na pár chvil a stejně se musel
dořešit až na místě. Též pomoc mého bráchy Petra s tiskem rezervačních lístků na stoly a jejich rozmístěním mi
velmi pomohla. Samotný bál mne zpočátku dost znervózněl - měl jsem při jednání s vedoucí koleje pocit, že bude
málo míst k sezení. Obtížně jsem získal židle pro kapelu, byl jsem tlačen k dodržení objednaného 6-ti hodinového
bloku sálu (, tj. od 19 do 01 h).....Pak ale dorazila kapela a zvládla přípravy bez problémů. A co teprve klasický
kontrolor vstupenek : Tomáš Rozsíval
(ve fráčku a s buřinkou..). Trochu jsme zaváhali s předáním kytice.....,
kterou nezištně zajistil Jirka Klíma (příště musíme někoho-netančícího poprosit aby nám s tím pomohl).
Zisk bálu cca 10 000 Kč rozmnožil pozitiva TAKu
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TAKové poděkování Tajnému Aztéckému komandu za nevšední zážitky při Cestě za pokladem krále
Montezumy!
Navzdory mírné nepřízni počasí byla Cesta báječná. Už palubní servis při přeletu Atlantiku dával tušit, že za plnění
náročných úkolů budeme odměněni skvělou mexickou kuchyní. A taky že ano - těžko uvěřit, že kuchařkám nekoluje
v žilách latinsko-americká krev! Štvanice v dešti po kopcích ve skalách a roklích prověřila všechny statečné hledače
pokladů a byla inspirací k tomu, vrátit se do oněch míst někdy i za světla. O zkušenosti členů Komanda svědčí i to,
že nechali všechny statečné a obezřetné ráno dospat do té míry, že se pak téměř všichni při soutěžích usmívali a ani
pozdnější příprava ulovené zvěře nevedla u většiny z nich k nadměrné nelibosti. Aztécká stezka byla pro některé
statečné dívky docela drsná, ale tak to má zřejmě být. Působivý obřad nového ohně v posvátné jeskyni bude pro
vnímavé duše celoživotním zážitkem a ohňová štafeta dala příležitost nám, kteří jsme běželi ve smíšených dvojicích,
poznat, že i běh může být krásný. U slavnostního ohně jsme velmi názorně pronikli do tajů aztécké mytologie a
některé scény zůstanou rovněž nesmazatelně vryty v našich myslích. Škoda jen, že mladí páni inženýři nepostavili
přístřešek proti dešti dříve - nepochybně by také pršet přestalo dříve. Třeba by se pak do hraní pustili i svých
nástrojů dbalejší muzikanti. My otrlejší děkujeme obětavým držičům(kám) deštníků i nejmenovanému milému
sponzorovi za vaječňák, jímž jsme si vzájemně připíjeli na hlas. Nedělní cesta za pokladem, kterou díky bohům
všichni vcelku ve zdraví přežili, prověřila tělo i ducha a nechala zvítězit zajisté těm nejlepším z nejlepších.
Skandování IQ Tykve si ale každopádně zasloužili!
Tajnému Aztéckému Komandu, které se nakonec slitovalo i nad těmi z nás, kdož měli být spravedlivě obětováni, a
které přede všemi přítomnými slavnostně ocenilo příslušné zasloužilé Staré Vykopávky, pak právem vedle tradiční
koupele patřily i naše průkazní peníse jako odměna za dokonalou teoretickou i praktickou přípravu, výběr místa
konání i téměř bezchybnou realizaci, s níž dokázalo zvládnout celé to množství soutěží v naprosté pohodě. Snažili
jsme se jim to nezkazit a vypadá to, že to vyšlo!
Díky všem
Blanka Chvojová - Alvarado
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