TAK – Poradníky 2004
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 2004
TAKová schůze: 5. ledna 2004 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:
- Konečně se podařilo najít termín druhé, kulturní části oslav 40. výročí založení TAKu. Divadelní představení
divadla Extrém „ Naše pobřežní hlídka“ se bude konat ve čtvrtek 15. ledna v sále kulturního centra Novodvorská od
19.30 hodin. Lístky za 200.-Kč budou k dostání na lednové schůzi. Žádám, vedoucí tras aby co možno zjistili zájem
a lístky kupovali je hromadně. Připomínám, že právě tak jako Prášily, i divadlo je pro všechny zájemce z tras ( do
vyprodání kapacity 120 míst) nejen pro členy TAKu!
- Promítání videa z cesty Luďka Ledviny a spol. se proto překládá z původního termínu ( právě patnáctého) na
29.1.2004. Místo tj. zasedačka SSŽ pod Kačerovem u Michelského lesa se nemění.
Připravované akce:
- Spanilka je prakticky vyprodána, kdo se nepřihlásil na prosincové schůzi, nebo nereagoval ihned po ní, má asi
smůlu.
- Na Shnilku je možno se ještě na lednové schůzi přihlásit a zaplatit 200.-Kč zálohy.
- Nejjednodušší přihláška je na Noru. Jak prohlásil věcně Mirek Podolák, nic se nevybírá, noclehy se neplatí a
hospody tam nejsou!
- 46. Stezka - Zakončení bude v neděli 16.května v Lázních Kynžvart. Tabu noclehy registruje organizátor Laďa
Roith (14).
- Pro poslední místa v březnovém zájezdu do Dolomit je možno ještě kontaktovat Miloše Neumana.
- Bál 2004 nakonec rozhodnutím těsné většiny hlasujících bude pořádat Honza Pelich na téma „Cestovatelský bál“.
A to je vše, zbývá jen jménem Rady i jménem svým popřát všem klidné, spokojené ( a jak to zatím vypadá i bílé)
svátky.
Ahoj Petr Havránek
DODATEK - TAKová schůze 2004-01-05
AKCE 40. výročí TAKu – kultura - Petr Havránek má již lístky (200Kč), "Naše pobřežní hlídka" bude 15.1. od 19.30
na Novodvorské.
RADA TAKu - 19.1.2004
VÝROČNÍ SCHŮZE - 13.2. od 18 h bude v Holyni "U Knotků", tj. např.
http://mapa.atlas.cz/aquariusnet/frm_map.asp... (jest třeba nakopírovat jako jeden řádek... hospoda vyznačena
půllitrem) BUS246, 248, 514, 601, tram, vlak. V patře sál pro 120 lidí, kde lze přespat. Potom výlet do okolí
(Prokopák, Dalejské údolí).
Schnilka - Ruda M. má 55 přihlášených
TAKový BÁL - Předtančení patrně od 21.1. v Holešovicích, U Studánky 2. Hlaste se Honzovi Pelichovi
(bal.tak@tiscali.cz). Lístky budou za 180/210/240 (člen/nečlen/příchozí)
STEZKA - Tabu noclehy jsou na webu 14ky.
RŮZNÉ Pepa Brzák předal pozdravy od Karla O., takto bruselského úředníka, který přijel na pivo.
Zdeněk Horák ruší mail v doméně transgas.cz a nechává si pouze zdenek.horak@centrum.cz
J. Rada (viz prosincový mail) má ještě asi 5 míst do Nového Města u Jáchymova.
Luděk L. bude 29.1. od 18h promítat v práci Mongolsko. P4, U Michelského Lesa
Běžkařský týden - 22.-29.2.2004 - T17 má volná místa do Filipovy Hutě (Šumava) za 130/osoba/noc se spacákem
bez stravy. Součástí je zimní olympiáda: běhy, sjezdy, skoky - vše na běžkách. O dalších disciplínách jako např.
moguly, hokej a krasobruslení zmínka nebyla. Bližší Honza Maňák TM 604 214 190
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TAK – Poradníky 2004
... a to bylo téměř vše
PORADNÍK Únor 2004
TAKová schůze:
Taková výroční schůze bude 13.února od 18.00 hodin v restauraci „ U Knotků“ v Holyni na náměstí. Adresa Pod
Lípou 11. Doporučená doprava nejlépe ze Smíchovského nádraží autobusy číslo 246 a 248.
Možnost přenocování stezkovým způsobem ve vlastních spacácích s plánovaným sobotním výletem do
Prokopského údolí.
Schůze nebude volební, nicméně místo volebního guláše očekávejte jiné pohoštění na účet TAKu.
Muzikanti nástroje s sebou ( od cca 20.00 hodin vítáni i hosté z tras a příznivci, co možno s nástroji).
Zprávy z rady:
- Rada se tentokrát sešla v restauraci „Na Závěrce“ v rámci sleziny druhé trasy. Kromě výborných opečených
kuřecích křidýlek se zabývala členskou základnou. Zde je výsledek:
- Rada se rozhodla udělat inventuru členstva TAKu. Agendu příspěvků předal loni trochu narychlo před svým
odvelením do centrály NATO Karel Obdržálek Ivanu Fridrichovi, a teď se chystá převzít vybírání nová radní Soňa
Vašicová.
- V přiloženém seznamu (Seznam_TAK2003.xls) jsou uvedeni ti, kteří zaplatili příspěvky za rok 2003 + několik
dalších, kteří dosud nezaplatili, avšak neoznámili vystoupení z TAKu a tudíž mají možnost uhradit dluh včetně
penále ještě do výročky 13.2.2004.
- Včetně jedné nové členky je nás teď 162 + 7 TOMíků (z toho 7 + 1 jen podmíněně do příštího pátku). Vystoupilo
loni 6 členů a jeden, Jarda Kohout, bohužel zemřel.
- Zkontrolujte se v seznamu! Pokud shledáte nějaké závady - ať už budete přesvědčeni, že v TAKu jste a v
seznamu nikoli, či naopak – napište či zavolejte to prosím Ivanu Fridrichovi (ivan.fridrich@spojprojekt.cz , telefony
267 196 606 zam., 224 257 873 byt) pokud možno ještě před výročkou. Rádi bychom v tom udělali pořádek.
- Kupodivu trochu jiná množina lidí je uvedena v Adresáři TAKu 2003 – z TAKových členů tam chybí Bílek, Birndt,
Dobiášová, Fuchs jr., Halaška, Halík, R. Chloupková, Kocábek, Konopásek, Krasničanová, Milec, Neuman,
Pergler, Perglerová, M. Prokeš, J. Rada, Vilím – bylo by dobré, kdybyste údaje o sobě dodali Petrovi Řehákovi
(případně komukoli z radních), aby se i adresář dal do pořádku! Naopak je v adresáři 12 lidí, kteří v TAKu už kratší
či delší dobu nejsou – pokud nedoplatí, v příštím vydání už nebudou.
- A konečně – atributy člena TAKu byly, a bylo by hezké, kdyby se jimi opět staly, odznaky: plátěný a kovový s
číslem. Pokud je novější členové TAKu nedostali, nechť se přihlásí – kovové má Pepík Brzák, plátěné Petřík
Lebenhart. Ty plátěné lze i dokoupit po 35 korunách.
- Jubilejní odznaky ke 40. výročí TAKu (sovičky v barvě černé, případně červené, po 40 Kč, a několik posledních
serií černá + červená + modrá za 120 Kč) bude na výročce prodávat Ivan Fridrich. Rovněž u něj se můžete přihlásit
o společnou fotku z Prášil, pokud jste ji ještě nedostali (účastníci zadarmo, ostatní po 25 Kč do vyčerpání zásob).
Připravované akce:
Cestovatelský bál - Pořadatel Honza Pelich žádá vedoucí tras nebo pověřené účastníky výroční schůze o
nahlášení počtu zájemců (TAK a ostatní) o bál. Cena lístků 180-Kč TAK, 210.-Kč ostatní, 240.-Kč v den konání tj.
3. dubna v Masarykově koleji Thákurova 1. Informace o bálu jsou k dispozici i na bal.tak@tiscali.cz.
46. Stezka
Zakončení bude v neděli 16.května v Lázních Kynžvart. Tabu noclehy registruje organizátor Laďa Roith (14) a
aktuální stav je na webu 14té trasy.
Připomenutí: Sice to již proběhlo jako samostatná zpráva, nicméně opakování není nikdy dost: V pondělí 9.února v
P-Klubu v Trojické ul.10, Praha 2 bude přednáška a promítání Saši Ryvolové o Indonésii včetně představení knížky
a kulturního programu trampské skupiny „Podobni zvěři“. Všechny srdečně zve a mírné vstupné zaručuje Saša
Rybolovu a Vašek Lomič.
Kdo by neměl dost TAKového plesání, může navázat bálem TURASu, který bude 16.dubna
v Beethovenově paláci v Lázeňské ul.11 na Malé Straně.
Inzerce:
Marie Steinerova prosí všechny, kdož vlastní nebo do příštího týdne někde najdou plechové krabičky a víčka
roztodivných rozměrů, aby je přinesli na výročku s sebou. Pomůže to její neteři, studentce UMPRUM – obor kov.
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TAK – Poradníky 2004
Ahoj na výročce
Petr Havránek
Příloha:
Rada zve všechny členy Turistického akademického klubu na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek
13.2.2004 od 19,00 hod. v restauraci „U Knotků“ v Holyni.
Po oficiálnostech bude hudba, tanec a pokec. Nocleh na sále zajištěn (karimatka, spacák), snídaně rovněž. Na
sobotu plánován výlet Prokopským údolím až do Hlubočep.
O spokojenost Vašeho břicha se postará personál restaurace, o dobrou náladu a blaho našeho ducha se
postaráme sami.
Vezměte své přátele, známé a příznivce TAKu a přijďte!
Hudební nástroje vítány!
Rada žádá o dochvilnost a věří v hojnou účast.
JoBr, LaHla, IFri, HoKr, JaSta, SoVa
(HoMan se omlouvá, je tou dobou na cestách u Mačokolumbů)
Spojení:
Bus 248 ze st. Smíchovské nádraží (odjezd 17,44 ; 18,24 - na konečnou v Holyni to trvá cca 25 min)
Tram 12, 14 ze zastávky Smíchovské nádraží na konečnou zastávku Sídlišti Barrandov (doba jízdy cca 16 min) a
potom asi 10 minut pěšky.
Poslední Bus odjíždí z Holyně na Smíchov ve 23,03. Odjezdy tramvají z konečné zastávky Sídliště Barrandov:
Tram 12 Hluboèepy – Zlíchov – Smíchovské nádr. – Andìl – Újezd – Malostranské nám. – Strossmayerovo nám. –
Veletržní – Výstaviště – nádr. Holešovice – Dìlnická – Maniny - Palmovka (A jede jen do zastávky Andìl) – 23:16.
23:36, 23:56, 00:05A, 00:24A, 00:44A, 04:36, 04:56, 05:16, 05:36, 05:52, 06:07, 06:22, 06:37, 06:52
Tram 14 Hlubočepy – Zlíchov – Smíchovské nád. – Anděl – Zborovská – Palackého nám. – Karlovo nám. –
Václavské nám. – Masarykovo nádr. – Dlouhá třída - Strossmayerovo nám. – Veletržní – Výstaviště – nádr.
Holešovice – Trojská – Ke Stírce – Střelničná – Vozovna Kobylisy, (A jede jen do zastávky Zborovská) – 23:08,
23:28, 23:48, 23:55A, 00:00A, 00:15A, 00:35A, 00:55A, 04:48, 05:08, 05:28, 05:44, 05:59, 06:14, 06:29, 06:44,
06:59, 07:
14, 07:29, 07:44, 07:59
Tram 54 Hlubočepy – Zlíchov – Smíchovské nádr. – Andìl – Zborovská – Palackého nám. – Karlovo nám. –
Václavské nám. – Masarykovo nádr. – Dlouhá třída - Strossmayerovo nám. – Veletržní – Výstaviště – nádr.
Holešovice – Dělnická – Maniny – Palmovka – Balabenka – Poliklinika Vysočany – Kolbenova – Hloubětín Lehovec (A jede jen do zastávky Anděl) – 00:04, 00:34, 01:04, 01:34, 02:04, 02:34, 03:04, 03:34, 04:04, 04:23A,
04:43A, 05:13A
DODATEK - TAKová schůze 2004-03-01
STALO SE Pepa Brzák krátce vyhodnotil Výroční schůzi - Usnesení bude publikováno
CHYSTÁ SE SCHNILKA - 19.-21.3 - Odj 15.49 do Horažďovic, pak zvláštním Busem do Prášil. Večeře bude v
pátek "U Jakuba". Zpět se pojede přes Sušici.
CESTOVATELSKÝ BÁL - Zatím si zamluvilo asi 125 vstupenek (tedy polovinu potřebného množství) je asi 10 tras.
Předtančení zatím probíhá bez problémů.
46. STEZKA - Zakončení na fotbalovém hřišti v Lázních Kynžvart 16.5. Nádraží ca 15 min. Vložné: člen 60, nečlen
99, vlak 80. Vlak by měl přijet do Prahy kolem 21h. (Měla by se účastnit i CYKLOTRASA)
LPH - Na Radě byla problematika přidělena LuďkoviL, který se pokusí o změny, např.
- Přihlášky na VCL 14 dní předem (v případě nízkého zájmu bude zrušena)
- Kromě standardního 7iboje zařadit sportovně méně náročný
RŮZNÉ Dolomiti (Cavalese) - 3.-10.7.04 - Busem; apartmany po 6ti. Jídlo vlastní lze upravit v kuchyni.
Cena: vybírá se 6666,- Kč (odhad 5k5). leo.horinek@t-mobile.cz; tf 603 404 417
Mirek Souček je po těžké operaci fit
Promítání AFRIKA asi 25.3. - 18-20.30 bude upřesněno Chystá Jirka Klíma u Luďka v práci.
CD Z. Šrubaře prodávala Zdenka Rozsívalová
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TAK – Poradníky 2004
... a to bylo téměř vše
PORADNÍK Březen 2004
TAKová schůze: 1.března 2004 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!
Zprávy z rady:
Rada zhodnotila průběh výroční schůze a konstatovala, že po formální i společenské stránce se vydařila.
Novým členem TAKu se stal Michal Řehák.
Připravované akce:
Shnilá jízda se blíží a přihlášení očekávají od pořadatelů bližší informace.
Cestovatelský bál
Na výroční schůzi předával Honza Pelich lístky i plakáty.Kdo si je nevyzvedl, má možnost na březnové
schůzi.Nezapomeňte, že 3.dubna budou stát v Masarykově koleji 240.-Kč.
Dosud jsou za 180.-Kč pro členy TAKu a za 210.-Kč pro ostatní.
46. Stezka
Zakončení bude v neděli 16.května v Lázních Kynžvart. Tabu noclehy registruje organizátor Láďa Roith a veškeré
informace jsou na www. stránkách Trasy 14.
Letní pantakové hry
Po loňské pauze se iniciativně opět ujímá pořadatelství Luděk Ledvina.
Z jeho návrhu vyjímám to podstatné: Termín 18.-20.června na stadionu v Soběslavi
Na argumentaci o tom, že jsme již na sport příliš staří odpovídá upraveným programem.
- Na VCL je nutno se přihlásit 14 dní předem a když nebude alespoň 8 běžců, nebude se konat.
- Kromě tradičního sedmiboje se bude konat i nenáročný víceboj zaměřený na šikovnost
(uvítá navrhy disciplín)
- Pro kuželky, volejbal a fotbal chce návrat k tradicím trasových týmů bez „koupených profesionálů“.
Celý návrh jistě přednese Luděk osobně na schůzi a očekává se plodná diskuze.
Cyklosekce VHT připomíná zahájení sezóny tradičně v Týřovicích u Lenky a Michala týden po Velikonocích tj.17.18.dubna. V rámci akce se hodlají dva mladíci ( Petr Vojtěch a Tomáš Lokajíček úředně dožít 50ti let).
Inzerce: Nájem či podnájem místnosti se soc. zařízením do 6 000.- nebo malého bytu do 12 000,- pro mladý pár. V
případě potřeby možno provést potřebné úpravy. Kontakt: Hana Vérostová 603 453 073
Ahoj
Petr Havránek
Taková výroční schůze bude 13.února od 18.00 hodin v restauraci „ U Knotků“ v Holyni na náměstí. Adresa Pod
Lípou 11. Doporučená doprava nejlépe ze Smíchovského nádraží autobusy číslo 246 a 248.
Možnost přenocování stezkovým způsobem ve vlastních spacácích s plánovaným sobotním výletem do
Prokopského údolí.
Schůze nebude volební, nicméně místo volebního guláše očekávejte jiné pohoštění na účet TAKu.
Muzikanti nástroje s sebou ( od cca 20.00 hodin vítáni i hosté z tras a příznivci, co možno s nástroji).
DODATKY - TAKová schůze 2004-03-01
#
STALO SE
Pepa Brzák krátce vyhodnotil Výroční schůzi - Usnesení bude publikováno
#
CHYSTÁ SE
#
SCHNILKA - 19.-21.3 Odj 15.49 do Horažďovic, pak zvláštním Busem do Prášil. Večeře bude v pátek "U Jakuba".
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Zpět se pojede přes Sušici.
## CESTOVATELSKÝ BÁL - Zatím si zamluvilo asi 125 vstupenek (tedy polovinu potřebného množství) je asi 10
tras. Předtančení zatím probíhá bez problémů.
## 46. STEZKA - Zakončení na fotbalovém hřišti v Lázních Kynžvart 16.5. Nádraží ca 15 min. Vložné: člen 60,
nečlen 99, vlak 80.Vlak by měl přijet do Prahy kolem 21h. (Měla by se účastnit i CYKLOTRASA)
## LPH - Na Radě byla problematika přidělena LuďkoviL, který se pokusí o změny, např.
- Přihlášky na VCL 14 dní předem (v případě nízkého zájmu bude zrušena)
- Kromě standardního 7iboje zařadit sportovně méně náročný
#
RŮZNÉ
## Dolomiti (Cavalese) - 3.-10.7.04 Busem; apartmany po 6ti. Jídlo vlastní lze upravit v kuchyni. Cena: vybírá se
6666,- Kč (odhad 5k5). leo.horinek@t-mobile.cz; tf 603 404 417
## Mirek Souček je po těžké operaci fit
## Promítání AFRIKA asi 25.3. - 18-20.30 bude upřesněno Chystá Jirka Klíma u Luďka v práci.
## CD Z. Šrubaře prodávala Zdenka Rozsívalová
... a to bylo téměř vše
PORADNÍK Duben 2004
TAKová schůze: 5.dubna 2004 v Dejvicích, Technická 4, místnost 133 od 18.00 hodin.
Komunikace: Kontakt pro jakékoliv TAKové 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!
Zprávy z rady:
- Rada se, za přítomnosti hosta Petra Řeháka (Řezáka), dohodla na způsobu dopracování jednotného adresáře
členů TAKu.
- Dále pokročila v přípravách nové akce "Cesta jenom tam". Těšte se.
Stalo se: Zimní akce TAKu byly ukončeny Shnilou jízdou v Prášilech. Stateční se dostali i na běžky, do místní
cukrárny však skoro všichni!
Připravované akce:
- Nezapomeňte, že tuto sobotu 3.dubna se koná bál v cestovatelském stylu od 19.00 hodin v Masyrykově koleji,
Thákurova 1 Praha 6. Dle dobře informovaných kruhů se čeká nevšední předtančení! Lístky budou v prodeji ještě i
na místě v den konání od 18.30.
- 46. Stezka: Vláďa Roith bude na schůzi vybírat od vedoucích tras přihlášky se zápisným a poplatkem za vlak.
- Kdo nemá ukončeny přihlášky na trase, nahlásí počet účastníků a počet míst do vlaku zpět. Peníze s přihláškou
má šanci přinést nejpozději v úterý 13.dubna po dvacáté hodině do hospody pořádající Trasy 14 tj."U Karla IV"
Neklanova 5, Praha 2. V údobí mezi schůzí a slezinou 13.dubna je možno odevzdat po dohodě s Vláďou
(vladimir.roith@nikodem.cz).
Pro připomenutí: zápisné TAK/neTAK 60/99.- Kč, vlak 85.-Kč. Na květnové schůzi budou přijímána pouze storna
a ojedinělé přihlášky, obé s poplatkem + 20.-Kč!
Letní pantakové hry: Luděk Ledvina bude zjišťovat zájem z jednotlivých tras. Jak již bylo řečeno termín je 18.-20.
června na tradičním místě v Soběslavi. Program bude přizpůsoben průměrnému stáří a fyzické kondici členstva!
Netřeba se tedy bát účasti na sportovně-kulturně-společenské akci!
Cyklosekce VHT připomíná zahájení sezóny tradičně v Týřovicích u Lenky a Michala týden po Velikonocích tj.17.18.dubna.
Pozvánka:
24.dubna od 18.30 pořádá Blanka Chvojová(15) promítání obrázků a povídání z cesty"Z Kathmandu do Lhasy" ve
Štefánikově hvězdárně.
Stále se mi při posílání poradníku vrací několik adres jako nedoručitelné a naopak asi pět lidí se ozvalo, že
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poradník nedostává! Bohužel na databází adres a jejich správnost a úplnost nemám žádný vliv. V této věci je nutno
komunikovat s tím kdo databázi tvoří. Poraďte se s Ivanem Šimůnkem.
Pro ty, kteří nebudou po našem bále ještě dostatečně tanečně saturování, přikládám pozvánku
Kamarádu z TURASu.
Ahoj Petr Havránek
Příloha:
Českomoravský SK TURAS Praha - Brno u příležitosti čtvrtstoletí založení zve na
25. T U R A S B Á L alias ÓDU NA RADOST
v pátek 16. 4. 2004 od 19:00
v Paláci Beethoven, Praha 1 Malá Strana, Lázeňská 11
Program:
19:00 - 19:30 Welcome drink - Košt vín dvanácti špičkových moravských vinařů a dvou malostranských vinoték
od 19:00 TIDITADE - předtančení s bubny západní Afriky
19:45 ÓDA NA RADOST - Sbor studentů gymnasia Jana Nerudy z Hellichovy ulice pod vedením prof. P. Bärtla
20:00 Slovo do vlastních řad
Dále pak na více scénách postupně navazujíce:
Roman Horký a KAMELOT, Dáša Součková a LILI MARLENE, KAPELA SNOO Karla Babuljaka, PRAGASON cuba rytmy, Cimabálová muzika STRÁŽNIČAN, MÍCHAČKY BETONU, Tančírna RŮŽOVÉHO PARTNERA - Retro
disco
Průběžně výstava nápadů a fot z historie TURASu, živé divadelní scény i půlnoční, sbory RAS a BABRAS,
Latinsko-Americký BAR BAR s koktejly a jídly v Maxmilliánově salonu s foty z Mexika 2004 a pozvánkou do Peru
Nadace Inka
Akce soukromého klubového rázu, všichni budou postupně zváni osobně, přátelé a kamarádi nás všech.
Bude vytvořena Klubová vinotéka, Archiv fot TURASu a sbírka pohlednic
Proto o vstupném rozhodnuto takto : Páni: láhev archivního vína
Dámy: fotografie z historie TURASu event. raritní pohlednice
Veškeré snesené předměty označte jménem, adresou, mailem, vína visačkou!!!
Úbor uvolněný!
HOJ TURAS !!!
DODATEK - TAKová schůze 2004-04-05 (byla ve vedlejší posluchárně)
STALO SE Cestovatelský BÁL - Byly vzdány díky za vydařený Bál s "nejlepší kapelou za posledních deset let"...
Prodaných (zatím ne vždy organizátorům zaplacených)
lístků bylo 272, což by mělo vést ke kladné bilanci (ca 5000Kč). Honza Pelich dle vlastních záznamů strávil
organizací 162 hodin a na jednom z předtančení, kde měl krokoměr, urazil ca 5,8 km...
Příští Bál by mohl být tamtéž na Josefa - 19.3.2005.
AKCE 46. STEZKA Vláďa R. vybíral peníze, nejzazší řádný termín je na 14-kové slezině 13.4. v Neklanově 5 "U
Karla IV.". Potom na květnové TAKové schůzi s penále 20Kč.
Vložné jest TAK/neTAK 66/99 + 85 vlak zpět.
CYKLOČARODĚJNICE - 30.4. – ve Zlenicích organizuje Ruda Mráz
LPH 18.-20.6. - budou. Vložné 200 nebo 100 pro účastníka do 15 let. Hlaste se závazně na VCL - nebude-li
předem dost zájemců/kyň, bude zrušena, případně se poběží kratší trať.
ALPY - 7.-8.8. - Přihlášení potvrďte LuďkoviL účast. Jsou registrováni náhradníci.
LESNÍ HRY - Stránky http://lh.26.cz jsou opět aktualizovány.
TÁBORY V KEBLANECH - Pepa Havránek informoval o chystaném dění na tábořišti: Brigády: 1.-2.5., 22.-23.5., 5.6.6.
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Stavění tábora: 19.-20.6.
26.6.-30.6.
Oslavy 25. výročí pořádání TAKových táborů
1.7. -18.7.
hosté
18.7.- 1.8.
VLCI (Petr Šach)
1.8. -22.8.
ĎÁBLÍCI (Honza Pecka)
27.8.-29.8.
Sraz nejstarších ĎÁBLÍKŮ (Koboš)
3.9. - 5.9.
ROBINSONI (Petrof)
DEZOB 29.4.2004 13ka zve na DEZOB "Žižkov 2000 + 4" - 2. pokus (veřejný) ve čtvrtek 29. dubna 2004;
hlaste se sami či ve dvojicích Přihlášky přijímá do čtvrtka 22.4. Zdeňka Rozsívalová t: 22496 3338, m: 603 220 614
rozs@vfn.cz nebo trozsival@volny.cz (abychom věděli, kolik asi připravit podkladů).
Sraz: od 16:30 v hospodě U dvou hrabalů v Chelčického 14 (samozřejmě na Žižkově). Start: od 17:00 do 18:30
tamtéž.
Startovné: 50,- Kč tamtéž.
Doprava na sraz: tram 5, 9, 26, bus 136 - zastávka Olšanské náměstí
Nutné vybavení: tužka
Doporučené vybavení: baterka, podložka na psaní, plán Žižkova (Prahy 3, Prahy), pohodlná obuv
Cíl: dozvíte se na startu
JINÉ INFORMACE Pepa Brzák "kousl do kyselého jablka" s názvem ALMANACH
Helena Volfíková shání 3/4 nebo celý kontrabas a pevný futrál. (M 602 614 157)
Příští schůze je 3.5.2004
Zdenka Rozsívalová opětovně nabízí CD Šrubaře po 100Kč...
Uvažuje se o cestě TAM ... (další Pepa Brzák)
... a to bylo skoro všechno
PORADNÍK Květen 2004
TAKová schůze: 3.května 2004 v Dejvicích, Technická 4, místnost 133 od 18.00 hodin.
Zprávy z rady :
Rada zve zájemce na víkendovou akci 5.-6.června 2004“Cesta jenom tam“.Na cestu (neznámo kam) bude zajištěn
vláček co možno historický, který vyjede v sobotu po ránu z některého z pražských nádraží. Občerstvení cestou
bude vlastní i připravené. Po cca dvou kulturně-vlastivěďně-zdravotních zastávkách dojedeme někam. Odtud již
půjdeme pěšky na tábořiště ve volné přírodě. Zde bude táborák, sudy s pípou hudba ženy, muži a zpěv. Vzhledem
k roční době spaní pod širákem, kdo chce stan ať si jej donese. V neděli nechť si každý poradí v souladu s názvem
akce.
Zájemci se zálohou 100.-Kč (nevratná pokud se akce uskuteční) se mohou hlásit na květnové schůzi. Pozvánka s
místem a časem srazu bude v příštím poradníku. Kapacita vláčku není neomezená. Kdo dřív přijde-jede!
Stalo se:
Cestovatelský bál se vydařil. Kapela nejen hrála dobře a všechno ale ještě se stačila bavit předtančením. Prodáno
bylo 272 vstupenek. Prezident bálu Honza Pelich strávil, dle vlastních záznamů, přípravou 162 hodin a na jednom
z předtančení si krokoměrem naměřil 7735 kroků což činí 5,8 km! Definitivní termín a ráz příštího bálu bude
rozhodnut na červnové schůzi. Blokovaný termín je zatím 19. března 2005 s Josefskou tématikou, leč jsou další
nápady. Jeví se i možnost sponzorování, což však vyžaduje delší čas – proto ten předstih.
Připravované akce :
Pod taktovkou knížete Metternicha ( aneb po 86 letech opět spolu v žaláři národů)
Jásejme ! Konečně dostalo se nám opět milosti, že můžeme svobodně, byť po cestách nejistých, avšak bez listu
průvodního, cestovati do Haliče či Pešti, ba i k moři Jaderskému.
Při této příležitosti se uráčila Jeho Jasnost, Klement Wenzel Nepomuk Lothar kníže von Metternich - Winneburg
přijmout nás na svém panství Kynžvart na západní výspě království českého. Audience bude se odehrávati na
sportovním kolbišti v Lázních Kynžvartských. Všecka ta sláva bude se jistě konati v duchu doby, tj. v rytmu tance
( jak si žádá Vídeňský kongres) a v myšlénkách časů, které sepisovatelé historie nazývají období mezi revolucí a
restaurací (nebo opačně?). Očekává se, že se dostavíte nejpozději 14 minut před 14 hodinou a že semknuté
zástupy jednotlivých družin vzdají hold přítomným Veličenstvům, panovníkům Svaté aliance ( ostatně mávátka vám
jistě zbyla od 1. máje, a pokud ne, máte nepochybně zlaté české ručičky). Jeho Jasnost se dále uvolila přijmout
dary od jednotlivých družin, které budou vhodným příspěvkem do věhlasného Kabinetu kuriozit (jež je ozdobou
7 | 22

TAK – Poradníky 2004
blízkého zámku Jeho Jasnosti) a které jistě naleznete na své pouti po vlastech českých a zemích přilehlých a jimž
dodá lesku vaše výmluvnost.
Připomeňme si proto, že mírný pokrok v mezích zákona nevynalezl jakýsi Jaroslav Hašek, ale Jeho Jasnost pan
kancléř! Spěchejme na západ! Stezky oschly a ta naše nás volá již po 46!
V.R. von Vier-Zehn herold Jeho Jasnosti
Tak tedy na zakončení 46.Stezky je třeba se zachovat dle výše uvedeného. Pro ty, kteří zcela nepochopili co se od
tras i jednotlivců očekává ještě jednou:
- na zakončení by trasa měla přijít včas a hlavně pokud možno pohromadě, aby při vstupu na sportovní kolbiště
(místní fotbalový stadión na jižním okraji obce) jste mohli vzdát důstojný hold přítomným panovníkům. Přístup na
kolbiště bude možný pouze ze široké cesty pro povozy upravené !!
- zcela určitě od čtrnácté minuty před hodinou čtrnáctou bude již probíhat pod dozorem panovníků a majitele
panství klasický program:
pasování rytířů (představení se musí stihnou do dvou minut)
- soutěž o Myš a Krále Stezky. Kandidáti by měli být mladí, krásní, inteligentní a pohybově nadaní (tedy v podstatě
jako průměrný stezkař), ovšem potřebovat budou jen jednu z uvedených vlastností !
- trasová soutěž bude spočívat v odevzdání a hlavně v představení příspěvku do proslulého kabinetu kuriozit
knížete Metternicha (délka představení do dvou minut). Kuriozity by jste měli posbírat při vašem putování.
- na nádraží trvá cesta pohodlnou chůzí do dvaceti minut a je značena žlutou značkou
- pokud by někdo čirou náhodou chtěl na zakončení přijet autem, tak pro zaparkování je nutné využít plochu vlevo
za kabinami (před bolševníkem).
- na zakončení bude možné zaplnit prázdné stezkařské žaludky a zavlažit vyprahlá hrdla.
TAK ahoj na Stezce !!
Letní pantakové hry:
Luděk Ledvina si dovoluje požádat všechny, kterým není lhostejná budoucnost Pantakovek a mají nějaký nápad, o
účast na přípravné konzultační schůzce. Pro jednoduchost bude po schůzi v 19.30 v restauraci Masarykových
kolejí (tam co byl bál).
Pozvánka:
Na představení folkové skupiny Šerbel zve Honza Kolman do Smíchovské vinárny,Štefánikova 44, Praha 5 –
Smíchov. Čas: 3.května od 19.45 – vstupné dobrovolné.
Další akce jsou sice až po prázdninách, leč pro naprostý nedostatek víkendů v roce je nutno s nimi počítat již nyní:
26.Lesní hry budou 10.-12. září na téma Hlava XXII ( viz http://lh.26.cz).
Na 24.-28.září se připravuje 0,5 Stezka ( jeden den dovolené v pondělí 27.9.)
Všem čarodějnicím přeji kvalitní pudr na bradavice a koště, které je donese tam-kam si přejí.
Ahoj Petr Havránek
DODATEK - TAKOVÁ SCHŮZE 2004-05-030
se konala jako i minulý měsíc v sousední posluchárně 136 pod vedením Ivana F.
STALO SE DEZOB - se v režii 13ky povedl. Vyhráli Vlachovi ze 14ky
AKCE
46. STEZKA - 4ka má 12.5. volná místa v autobuse do Karlových Varů. Odj. 18h od Lékařského domu. Info MaPe
606529351. Zastávky posilového (stezkového) vlaku: Mar. Lázně, Planá, Stříbro, Plzeň, Rokycany, Zdice, Beroun,
Pha Smíchov a Praha hl.n. Podrobnosti jsou na webu 14. trasy
CESTA TAM 5.-6.6. - Honza Maňák začal vybírat 100Kč
LPH 18.-20.6. Soběslav - budou i netradiční discipliny pro schátralejší schránky tělesné. Vložné dospělec 200/dítko
100
VÍTÁNÍ LÉTA snad 22.6. - zatím ještě neproběhlo povolovací řízení...
Prázdninové náhradníky akceptují jak Luděk L., tak i Leoš Hořínek (viz předchozí Poradníky)
26. LH 10.-12.9. - viz http://lh.26.cz , kde budou i online přihlášky. On-line peníze budou vybírány na schůzi září.
...a 1/2 snad 24.-28.9. - organizuje Pepa Brzák
BÁL 2.4.2005 - téma by mělo být - kvůli sponzoringu - známo na příští schůzi.
... a to bylo skoro všechno
PORADNÍK Červen 2004
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TAKová schůze: Pozor změna, schůze je v pondělí 31.května od 18.00 hodin v Dejvicích v místnosti 136!
Komunikace: Kontakt pro jakékoliv TAKové 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!
Zprávy z rady:
Rada se tentokrát zabývala téměř výhradně akcí " Cesta jenom tam" a výsledkem je především přesunutí schůze o
týden! V pondělí 31. května se budou přijímat přihlášky se zálohou 100.-Kč, možno se hlásit i telefonem nebo emailem kterémukoliv radnímu s tím,že zaplaceno bude na místě srazu.
Sraz účastníků akce je v sobotu 5. června v 9.30 v parčíku u stanice tramvaje Plzeňka. Je to jedna stanice od
Smíchovského nádraží směrem k Andělu.Doprava tam bude zvláštním -pravděpodobně historickým, vláčkem,
kterým se kromě pasažérů poveze i sud s pivem.Točené pivo bude k dispozici i v místě táboření.Od účastníků se
očekává, že budou mít sklo, vlastní jídlo a vybavení na nocleh v přírodě. Kdo nepije pivo, nechť se postará.
Připravované akce:
Po květnové schůzi se pod vedením Luďka Ledviny sešel přípravný výbor LPH a připravil návrh programu, který by
měl vyhovovat jak sportovně, tak spíše společensky, naladěným účastníkům. Na červnové schůzi Luděk očekává
konkrétní informace od vedoucích a zástupců tras o počtech účastníků! Pro zapomětlivé - Letní Pantakové Hry jsou
v Soběslavi ve dnech
18.- 20. června.
Další akce jsou sice až po prázdninách, leč pro naprostý nedostatek víkendů v roce je nutno s nimi počítat již nyní:
26.Lesní hry budou 10.-12. září na téma Hlava XXII ( viz http://lh.26.cz).
Stránka je, dle tvrzení organizátorů,průběžně aktualizována a bude obsahovat i formulář přihlášky.
Na 24.-28.září se připravuje 1 tá Stezka ( jeden den dovolené v pondělí 27.9.)
Inzerce:
Dana Gregorová 7.trasa, TP 296 167 511, M 605 210 720
Shání starší nepotřebnou sedačku, gauč bez křesel rozkládací na dvě nebo 1,5 lůžka pokud možno s úložným
prostorem a skřínku s jakýmkoliv povrchem o rozměrech v cm 110 délka
80 výška a 40 hloubka.
Ahoj Petr Havránek
Příloha 1:
TAK zve sve cleny i kamarady z tras na vikendovou akci 5.-6. cervna 2004 "Cesta jenom tam". Pujde o pohodovou
akci, bez nocnich ci dennich stvanic.
Na cestu TAM je zajisten historicky vlacek - cerveny motoracek M131, zvany tez "Hurvinek", ktery bude vybaven
na cestu tocenym pivem i necim k zakousnuti. Jen muziku na cestu si musime zajistit vlastni.
Vlacek vyjede v sobotu po ranu z nektereho z prazskych nadrazi a po nekolika kulturne-vlastivedne-zdravotnich
zastavkach nas doveze nekam. Odtud jiz pujdeme pesky na taboriste uprostred lesu. Zde bude taborak, sudy s
pipou, zeny, muzi a zpev. Od ucastniku se ocekava, ze budou mit sve sklo, vlastni jidlo a vybaveni na nocleh v
prirode. Kdo preferuje jiny napoj nez pivo, necht se postara. V nedeli si kazdy poradi v souladu s nazvem akce.
Neni ale ve strednich Cechach misto takove, ze by nebyla v dosahu verejna doprava.
Jizdne na zvlastni vlak je 100-koruna.
Sraz ucastniku je v sobotu 5.cervna v 9.30 hod. pobliz Smichovskeho nadrazi v parciku proti byv. restauraci
Plzenka (od vystupu z nadrazi 150 m smerem k Andelu).
Prihlasit se muzete telefonicky, mailem ci osobne u Soni Vasicove (606 642 817,
svasicova@seznam.cz) , pripadne u kterehokoli z radnich. Kdyz prijdete na misto srazu jen tak, taky vas
nevyhodime.
Mate-li jeste trasove sleziny, ci jinou moznost jak informovat trasy, propagujte a zvete!
Příloha 2: nabídka
Vzdělávací středisko SPUSA ( Spolek přátel USA) v Praze nabízí na prázdniny angličtinu pro dospělé i děti.
Standardní výuka 2x týdně………………. 2 hodiny 5x týdně………………...6 hodin
Přípravné dvouměsíční kursy k mezinárodní zkoušce TOEFL.
Novinka - výuka AJ po telefonu. Výuka na míru.
Vyučují čeští učitelé i rodilý mluvčí - osobní přístup samozřejmostí.
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Pro malé děti ( 4-6 let) týdenní dopolední kursy 9 - 13 hodin s učitelem AJ + učitelkou MŠ.
Pro členy TAKu cenová bomba - 20 % sleva kursovného.
Současně již probíhá zápis do podzimních a pomaturitních kursů
Viz www.spusa.cz a kontakt: 224 21 08 13 Wickie Ryvolová trasa 4
DODATEK - TAKová schůze 2004-05-31 (tzv. červnová)
STALO SE Vláďa R. hodnotil 46. STEZKU: byla výdělečná ca +15kKč, domácí si pochvalovali, jak bylo po nás
uklizeno...
AKCE CESTA TAM 5.-6.6. - Sraz je v parčíku poblíž bývalé rest. Plzeňky. Znalci Smíchova ví, že je to u
"Severního nástupiště", z něhož odjíždějí vláčky mj. "Pražským
Semeringem" a které není v rámci budovy nádraží Praha-Smíchov. V historickém motoráčku "Hurvínek" bude pivo
10... Od vlaku na místo noclehu to má být přes kopec asi 5 km. Vláček není zdaleka obsazen a protože je akce
otevřená všem příznivcům TAKu, propagujte ji na trasách. Dodateční zájemci nechť přijdou v sobotu v 9.30 na
místo srazu!
LPH 18.20.6. - budou. Zatím chybí ředitelé volejbalu, nohejbalu, ping-pongu a plavání. Otázkou zůstává, zda bude
dost dětí na soutěže. na VCL je přihlášeno
9 lidí. Dávajte reklamní předměty jako ceny.
VÍTÁNÍ LÉTA snad 22.6. - Prosba: "neberte své náhodné známé, leč příznivce TAKu!" Oblečení stylové NUTNÉ!
25. výročí táborů v KEBLANECH 25.-27.6 - viz Řezákům mail...
26. LESNÍ HRY - 10.-12.9. - Na http://lh.26.cz je pátá ukázka z knihy a přihláška
STEZKA ...a 1 - 24.-28.9. - by měla být v severovýchodních Ćechách (Orlické hory?)
RŮZNÉ Zdenka Rozsívalová má 3 lístky do Violy na 3.6. Citadela
LaHla prodá asi 8m dlouhé stropní trámy
Červencová schůze by mohla být jako loni na Cindě snad 12.7. (čtete Poradník)
... a to bylo skoro vše (I.Š.)
PORADNÍK červenec 2004
TAKová schůze:
Červencová „schůze“ se bude již tradičně konat v zahradní hospůdce Cinda v pondělí 12. července od 19.00 hodin
na Císařské louce. Dostanete se tam buď od stanice tramvaje Lihovar Zlíchov nebo přívozem od Smíchovského
nádraží ( jede v každou celou hodinu). Hospoda je v dolní polovině louky cca 200 metrů od železničního mostu.
Zprávy z rady :
Rada ocenila novou akci „ Cesta jenom tam“ a věří, že její klady se roznesou a příště bude více účastníků. Kdo
nejel, může jen litovat!
Zvláště se zasloužili Ivan Fridrich – dopravní náčelník, Josef Brzák – vrchní ubytovatel, Soňa Vašicová – proviantní
náčelník
Stalo se:
Po roční přestávce se v Soběslavi opět uskutečnili Letní Pantakové hry. Bohužel mohu dodat jen výsledky VCL,
neboť hlavní organizátor Luděk Ledvina je nezvěstný. Snad tohoto zasloužilého člena TAKu ještě někdy spatříme.
VCL :
1. Luděk Janů 1: 52:18
2. Václav Řezák 2:00:48
3. Šustera 2:01:05
4. Evžen Ge 2:02:38
5. Martin Dinstbier 2:22:15
6. Alexander Kolský 2:33:18
7. Roman Nysek nedokončil
Pozvánka na letní cykloakce :
Tradiční cyklistické léto se koná ve Zlenicích ve dnech 30.7 – 1.8.2004I nformace Ruda Mráz ( kdo jiný, že)
Monika +Karel Moravcovi by i letos rádi uspořádali cyklospanilou jízdu Antonie Tykolové 3.-5-září . Přihlášky na tel.
603 744 534, 737 484 885 a e- mailu: moravec.karel@atlas.cz
Všem pohodovou dovolenou resp. Prázdniny přeje Rada TAKU a já.
Ahoj Petr Havránek

10 | 22

TAK – Poradníky 2004
Příloha:
19. – 26. črvence 2004 - Výuka afrických tanců s LuHawou za doprovodu bubnů - Výuka afrických bubnů s
Ephraimem - Dramatizace africké pohádky.
KaIdý večer u ohňů zpěvy, bubny, zábava. Je pfiipravený program pro děti. Společné africké jídlo. Spaní ve
vlastním spacáku je možné na statku, ve stanu, na seně, pod širákem....
Doprava po vlastní ose. Místo bude upřiesněno po zaplacení zálohy.
Je moIno přijet i na kratší dobu a zaplatit ménu peněz.
Cena: 3 000 Kč (v ní je zahrnuto kurzovné, ubytování
a
jídlo), děti 1/2 cena. Pfiihlášku – jméno a email –
posílejte jako SMS Lucii–LuHawe a do 10.7. zasílejte
zálohu
2 000 Kč, složenkou typu C na adresu: Lucie Goldin,
Donská 257/16, Praha 10, 101 00.
Více informací: LuHawa 606 862 039

PORADNÍK Září 2004
TAKová schůze: 6.září 2004 v Dejvicích, Technická 4, místnost 131 od 18.00 hodin.
Zprávy z rady: I Rada měla prázdniny, leč její předseda nelenil a zajistil Půltou Stezku (viz příloha č.1).
Nelenila ani Soňa Vašicová a vydala přehled neplatičů TAKových příspěvků. Připomíná, že na této schůzi to již
bude + 20.-Kč penále (příloha č.2)!
Stalo se:
- Stále dlužíme výsledky LPH. Příspěvek hlavního pořadatele Luďka Ledvina a výsledky viz příloha č.3.
- Připravované akce: Ve dnech 3.-5.září pořádají Monika a Karel Moravcovi tradiční Tykolku (viz příloha č.4)
- Blíží se termín Lesních her a pořadatelé očekávají přihlášky zaslané e-mailem ( viz TAKové stránky) a vytištěné
spolu s vložným( 226.-Kč členové TAKu a 260.-Kč ostatní) na zářijové schůzi.
- Půltá stezka ve dnech 24.-28. září ( jeden den dovolené pondělí 27.9.) viz již zmíněná příloha č.1.
Pozvánka:
Na reprízu promítání a povídání o cestě z Kathmandu do Lhasy zve Blanka Chvojová (15) 15.září od 17.30 hod. do
Fyzikálního ústavu ak. věd , Praha 8 Na Slovance 2. Vchod pod vodárenskou věží kousek pěšky od stanice metra
Ládví.
K uvážení: Služby na doporučení
Jsou služby, které užíváme často a jiné jen jednou za život. V prvém případě se rychle přesvědčíme o kvalitě
dodavatelů, v druhém nám nezbývá než dát na doporučení přátel nebo reklamní nabídky. Letos v létě jsem byl
nucen vyzkoušet obě varianty a dopadlo to přímo učebnicově. S doporučenou službou jsem byl spokojen, ta druhá
bude mít dohru u soudu.Chtěl bych na TAKové stránky umístit rubriku „doporučení“, kde by mohl každý nalézt
nebo založit určité téma a k němu názor na kvalitu provedení a úměrnost ceny. Prosím o názor, zda je o něco
takového zájem. V září bychom mohli zahájit zkušební provoz. Na schůzi případně vysvětlím podrobnosti. Pepík
Beran
Kontakty:
Zdenka Rozsívalová, m.603 220 614 e-mail: rozsivalova@volny.cz nebo trozsival@volny.cz
Příloha č.1
Přihláška na 39. Půltou stezku v Javořích horách
ve dnech 24. - 28. 09. 2004 Odjezd z Prahy hl.n. v pátek 24.09. směr Broumov. Doporučený odjezd v 16.43 R 741
Náchodský primátor, jinak vlastní tvořivost.
Výstupní stanice jednotlivých tras v úseku Meziříčí – Broumov budou sděleny vedoucím tras.
Vložné pro členy TAKu 150,- Kč, pro ostatní 200,- Kč.
Informace a všeliké všetečné dotazy se pokusí zodpovědět JoBr na telefonu 604 455 996 nebo na e-mail adrese:
brzak@vse.cz.
Jméno a příjmení :
…………………………………………..……..
Trasa : ……………
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Placeno :

…………...

Příloha č. 2
37 lidí nemá zaplacené příspěvky na rok 2004
Nemají zaplaceno – Trasa: Zuzana Bednářová 11, Josef Beran 12, Zdeněk Bílek, Hana Činátlová 2, Zuzana
Dobiášová, Juraj Dohnal 4, Věra Dokulilová 4, Evžen Ge, Alena Grünerová 15, Josef Hádek 7, Václav Holík 1, Igor
Holub 14, Miroslav Hoza
3, Jan Chlouba 13, Hana Kárová 2, Stanislav Mihulka 18, Jiří Navrátil 16, Veronika
Němcová 26, Karel Obdržálek 2, Barbora Obdržálková, Ilona Opltová, Ivan Pergler 10, Jan Petzold,
Helena Potůčková 15, Drahoslava Pudilová, Jan Rosenauer 8, Alena Rosenauerová 16, Šárka Rubková 16, Jakub
Střihavka, Tomáš Střihavka, Albert Svěchota 12, Bedřiška Uždilová 15, Zdeněk Větrovec 14, Vít Žežula 16,
Členové TOM – Pavel Chloupek, Petr Chloupek, Martin Zadníček
Příloha č. 3 - Ještě k PanTakovým hrám 2004
Nejprve se musím omluvit, že výsledky a těchto pár řádek, které jsem dal dohromady v týdnu po Pantakovkách
jsem už nestihl poslat do Poradníku a klidně si mezitím odjel na dovolenou. Přiznám se , že jsem měl z letošních
her trochu obavu. Již několik let účast, sice pomalu ale stále, klesala až k minimálnímu potřebnému počtu
účastníků. Roční přestávka, způsobená rekonstrukcí areálu po povodni se na účasti na tradiční akci musela
odrazit, a k tomu ještě důležitý fotbalový zápas s Holandskem v sobotu večer. A to se mi ještě nepodařilo plně
dostát předsevzetí, že přípravě věnuji podstatně větší pozornost než obvykle.
Skutečně jsem postrádal řadu tváří tradičních účastníků, ale zejména mladší trasy se pochlapily a přibyla řada
dalších odrostlejších potomků, takže nakonec ve srovnání s rokem 2002 přibylo asi 10% účastníků a snad byli
vcelku spokojeni.
Plocha velkého hřiště sice opět často zela prázdnotou ale na kurtech, házenkářském hřišti i kuželně byl čilý ruch a
účastníci jako obvykle s obtížemi stíhali souběžné soutěže. A to se ještě ve slušné míře zapojovali do disciplin
alternativního, fyzicky nenáročného víceboje, připraveného původně s úmyslem dát program i těm, kteří se již na
sportování necítí. Z těch se ovšem opět zapojilo minimum. Zdá se, že se nejedná pouze o úbytek fyzických sil, ale
nějak se zřejmě trochu vytrácí ta hravost, která naši TAKovou generaci dlouhá léta zdobila. Ti co se zúčastnili mi
snad prominou, že se nepodařilo včas vyhodnotit souhrnné výsledky alternativního víceboje. Možná je najdete v
zářijovém poradníku.
Celkově jsem odjížděl s dojmem, že, pokud to bude ekonomicky schůdné, stojí za to tradici Pantakovek udržet.
Stručně k výsledkům:
Protože psaní diplomů a vyhlašování výsledků probíhalo z mé strany v poněkud hektické atmosféře a silně jsem
nestíhal, tak si na všechny výsledky už nepamatuji. Prosím tedy ředitele disciplin aby uvedené výsledky doplnili
případně poopravili tak aby v říjnovém poradníku mohly vyjít správné a kompletní.
Sedmiboj muži:
1. Roman Hysek (23)
2. Martin Vlach (14)
3. Franta Vilím (6)
Sedmiboj ženy
1. Monika Janů (20)
2. Hanka Metlická (Metla)(HEC)
3. Petra Zavaďáková (20)
kategorie do 10let

1, Anička Vilímová (8 let) – absolvovala všechny discipliny

VCL - 7 účastníků
1. Luděk Sandy Janů (4)
2. Vašek Řehák (20)
3. Jirka Šustera (15)
Fotbal
1. HEC
2. 20
3. 23
Petang
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1. Rezková, Čada (1)
2. Helena.Tichá, Ivana Halašková (14)
3. Stulíkovi (1)
Pingpong
1. Karel Šmidt (13)
2. Tomáš Pecka (1)
3. Béďa (HEC)
Volejbal (potvrdí Veronika)
1. 1
2. 13 B
3. 20 A
Nohejbal
1. HEC (Metla)
2. HEC (Béďa)
3. Trasa 1
27.LPH - kuželky - umístění družstev
umístění – trasa – družstvo – body - dorážka
1. - 13 – B - 205
2. - 1 – A - 201
3. - 20 – A - 199
4. - 23 – A - 186
5. - 13 + 12 - 176
6. - 13 – A - 170
7. - 16 + 6 - 167
8. - 1 – C – 166 - 60
9. - 14 – B – 166 - 50
10. - 10 + 16 + 18 + 20 - 150
11. - 1 – B - 158
12. - 14 – A - 146
13. - 6 – 156 - 43
14. - 16 – A - 146
15. - 23 – B - 116
27.LPH - kuželky - umístění finalistek
27.LPH - kuželky - umístění finalistů
umístění – Jméno – trasa – body - dorážka
1. - Soukupová Naďa – 1 - 128
1. - Rozsíval Tomáš – 13 - 117
2. - Čechová Anna – 23 - 115
2. - Jírava Pavel – 20 - 112
3. - Fuchsová Elisa – 23 - 109
3. - Stulík Pavel – 1 - 103
4. - Tichá Helena – 14 - 104
4. - Smidt Karel – 13 – 101 - 36
5. - Dyková Tamara – 13 - 102
5. - Fuchs Saša st. - 13 – 101 - 25
6. - Rozsívalová Zdena – 13 - 79
6. - Rada Jiří – 16 – 101 - 17
7. - Smidtová Lenka – 13 – 90 - 26
7. - Borges Michal – 10 - 98
8. - Rezková Anna – 1 – 90 - 26
8. - Vilim Pavel – 6 - 95
9. - Vlasová Ivana 16 - 84
9. - Misík Petr – 20 - 94
10. - Šachová Jitka – 13 - 82
10. - Tichý Zdeněk – 14 - 88
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Závěrem bych rád poděkoval všem kteří svým dílem přispěli ke zdárnému průběhu her, ředitelům disciplin i dalším
obětavým pořadatelům, zejména trase 13 za výbornou (a v daných podmínkách neskutečně obětavou) kapelu,
Tomáši Rozsívalovi a Ištvánovi za spolehlivé zajištění VCL, Pavlu Vilímovi za vyhodnocení výsledků sedmiboje,
Sonje Kuchařové za organizaci alternativního víceboje a vůbec všem, kteří se zúčastnili.
Luděk L.
PS. Pokud někdo na Pantakovkách něco zapomněl tak mne kontaktujte 728 228 382. Nálezů ošacení bylo
tentokrát méně než obvykle a nálezy nestály za skladování , ale jeden kus sportovního náčiní někdo asi postrádá.
Příloha č. 4 - 5. ročník cyklospanilé jízdy Antonie TYKOLOVÉ
3.-5.9.2004 - SKORKOV
Odjezd na letošní „Tykolku“ je v pátek 3.9. v 16,30 hod. od stanice metra Ládví do Ďáblic a odtud po cyklotrase č.
0100 přes Čakovice a Vinoř do Radonic (asi 16 km), dále po cyklotrase č. 241 do Lázní Toušen, přes Labe do
Nového Vestce, kde bude snad otevřená hospoda u mostu přes Jizeru. Potom budeme pokračovat stále po č. 241
až do vesnice Skorkov, která se nachází na bývalé hlavní silnici z Prahy do Mladé Boleslavi. Celkem to je asi 35
km.
Možné je jet i od metra Rajská zahrada po cyklotrase č. 241 do Radonic (asi 6 km), odkud obě trasy pokračují
společně. Tato trasa je celkem dlouhá asi 25 km.
Opozdilci mohou jet vlakem do Lysé nad Labem, odtud to je po silnici č.331 asi 10 km.
Vzhledem k tomu, že se v restauraci bude vařit pouze kvůli nám, potřebujeme vědět co nejdříve co nejpřesnější
počet účastníků. Budeme rádi, když svou účast potvrdí i ti , co se přihlásili již dříve. Dohodli jsme sobotní snídani a
večeři a nedělní snídani. Ozvěte se nám nejpozději do 26.8. na e-mail moravec.karel@atlas.cz, event.
monika.moravcova@atlas.cz, nebo na mobil 737 484 885 (Monika) event. 603 744 534 (Karel), volat lze i domů na
272 910 607. Potom budeme na dovolené (vč. mobilů), společný odjezd od metra Ládví stihneme.
Vzhledem k časové tísni nebudeme letos vybírat žádnou zálohu
SKOL MoKa
Za trpělivost při čtení předlouhého Poradníku děkuje a pohodový závěr prázdnin všem přeje
Petr Havránek
DODATEK - TAKová schůze 2004-09-06 Pod vedením Maňáka začala v 18.20
AKCE 26. Lesní hry - 10.-12.9. - vybírány přihlášky a peníze. Místa jsou prakticky obsazena.
STEZKA ..a 1/2 - 24.-28.9.04 - využívá státní svátek a trvá až do úterý. Přihlášky jsou na Internetu (a v minulém
Poradníku. V přihlášce je chyba: lístek je do Meziměstí a nikoli Meziříčí, které byste ostatně na mapě KČT 26
marně hledali. Tedy Javoří hory. Ustředění v údolí Uhlířského potoka (jezírko, lovecká chata) v neděli ve 12h. Cena
200/150 ne/člen Odj. z Prahy např. rychlíkem 16.43 do Meziměstí. Losování po 15. 9.
Lyžování 14.3.-20.3.05 SESTRIERE s polopenzí 6.200Kč organizuje Neuman
Koncert RELIEF 8.9.04 (info) - bluegrass ve středu v Malostranské Besedě od 20.30
VLAJKOVOU hru - 8.-10.10.04 pořádá v Keblanech 26ka. Všichni, kteří se cítí na ideálních 25 a neúčastní se
náhodou nějakého gerontologického kongresu, najdou info na http://vlajkova.26.cz
Blanka Chvojová/T15 zve na reprízu promítání a povídání o cestě z Kathmandu do Lhasy 15.září od 17.30 hod. do
Fyzikálního ústavu ak. věd , Praha 8 Na Slovance 2. Vchod z ulice Pod vodárenskou věží kousek pěšky od stanice
metra Ládví.
RŮZNÉ Pepa Beran chce na TAKové stránky info o službách (pohřby, vrtání studen apod.) Mírná diskuse o právní
nenapadnutelnosti takových hodnocení.
JAK JE TO S POŠTOU?
Protože Petr Havránek informoval o nedoručených mailech, "aktuálních" TAKových stránkách atd., chtěl bych věc
doplnit Kde jsou seznamy e-mailových adres zájemců o TAKové zprávy?
Ten správný seznam, který je používán k rozesílání mám já (ivsi@ct.cz).
Jsou v něm i adresy lidí, kteří si nepřejí, aby byly tyto adresy zveřejňovány a tak se o to snažím... Na TAKových
stránkách jsou adresy, které se dají upravovat a mazat "ručně", právo na to má - jak doufám - Vašík Řezák Řehák.
Přidávat údaje může prakticky kdokoli, záruky za správnost nejsou.
V TAKovém adresáři jsou adresy, jak byly nahlášeny Petrovi Ř., či některému z jeho pomocníků. Jsou někdy
neaktuální, ale za to Petr opravdu nemůže.
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Proč pošta někdy někomu nedochází?
Uživatelé elektronické pošty si určitě všimli, že dostávají značné množství nevyžádaných emailů ("SPAM") a že
jsou ohrožováni zprávami, které obsahují viry nebo chcete-li červy. Tyto zprávy bývají podvržené, tedy odesílané
buď jménem neexistujícího uživatele nebo naopak jménem důvěryhodného uživatele bez jeho vědomí.
Provozovatelé poštovních systémů se pochopitelně brání a nedůvěryhodnou poštu nedoručují. Jedna ze strategií
šíření viru/červu je ztížit nalezení svého zdroje přeposíláním přes řetěz poštovních serverů. Cílový poštovní server
bývá proto někdy nastaven tak, že dostane-li zprávu, která putovala přes více než např. 8 serverů (angl. hops =
"hopů" tedy skoků), tak ji zahodí.
Protože strategii přeposílání používáme z důvodu ochrany skutečné adresy seznamu emailových adres i při
distribuci TAKových emailů, výsledek se dostavil.
Řešení je známé, ale znamená mít zcela pod kontrolou poštovní server a to teď nemáme (platíme za doménu, ale
nikoli za využívání výpočetní techniky).
Počínaje říjnovým Poradníkem má Petr Havránek mobil 731 205 057....
Mirda Hoza zhnusen některýmy neTAKovými účastníky Vítání léta. Příště chce najmout ochranku.
STEZKA na Slovensku v roce 2005
Velmi předběžná cena za vlak na Slovensko ca 210.000Kč/600 lidí # Pavel Stulík upozornil na nadcházející
plesovou sezonu - předkládejme návrhy.
Honza Pelich rezervoval 2.4.2005 termín v Masarykových kolejích.
Kdo chce do plesového výboru?
Rada bude 20.9.2004 v Klubovně, schůze bude po Stezce ... a 1/2 4.10.2004 # # Lenka dříve Vintrová je už zase
pod čepcem # Míša Borges ostatně od 13.8. zrovna nechodí jak ten holůbek... nebo, že by šlo o zasazení věci do
právního rámce?
Hasič má miminko, tedy dceru Kateřinu, nar. 26.8.2004 3030g/48cm - prospívá a neřve # Blahopřejeme!
... a to bylo skoro vše
PORADNÍK Říjen 2004
TAKová schůze: 4.října 2004 v Dejvicích, Technická 4, místnost 136 od 18.00 hodin.
Zprávy z rady:
- Rada zhodnotila proběhlé akce (viz dále) a konstatovala, že i v příštím roce bude Půltá stezka (jaro) a na základě
kladných ohlasů opět uspořádá „ Cestu jenom tam“.Provedla kontrolu členstva a platební morálky a výsledkem je
Přílohou č.1 tohoto Poradníku.
- Po dlouhé době rada zasedala v klubovně a to až poté kdy alespoň z několika stolů a židlí smetla stany.
Organizátoři táborů, ty stany jsou již opravdu suché!
- Dále se zabývala úrovní TAKových stránek a jejich aktuálností a návazností na stránky jednotlivých tras a stav
shledala žalostným! Na schůzi to probereme.
Stalo se:
26.Trasa připravila pro 48 účastníků Lesní hry v duchu Hlavy XXII a moc se jim to povedlo! Bylo vidět, že s
přípravou si vyhráli a že je to i bavilo. Za všechny mrtvé jim vřele děkuji. Ještě připomínám, že pořadatelé doplní
celou akci o CD, které bude za cca 25.-Kč za kus k dispozici na listopadové schůzi. Bližší informace na
valda26@centrum.cz.
Připravované akce:
Zakončení cyklosezony se bude konat ve dnech 16. – 17.10.2004 u Sázavy nad Sázavou v rekreačním středisku
Atom.
Bude trochu zvláštní, protože bude spojeno s oslavou několika narozenin, s pohoštěním, s šestnáctkovou
ministezkou (mnoho členů 16 je i cyklo), nocleh bude v chatách na posteli s povlečením za 119,-Kč/noc. Protože je
nutno závazně
objednat noclehy a jídlo, potvrďte svoji účast nejpozději do 10.10. Moravcům na 603 744 534, 737 484 885, 272
910 607, nebo monika.moravcova@atlas.cz, moravec.karel@atlas.cz, K nim můžete dát do čtvrtka 14.10. hudební
nástroje. Společný odjezd bude 16.10. v 11 hod od Metra OPATOV od dřevěného stánku s občerstvením - zde
bude čekat velitel Michal Borges. Bližší informace Moravcovi a Příloha č.2 tohoto Poradníku..
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Zájemcům o Stříbrnou Harfu: termín středa 15.12., Sraz v17:30 na zastávce autobusu u Michelského lesa.
Přihlášky do půli listopadu na adresu alexandra.kovandova@mpsv.cz nebo alexkovandova@volny.cz nebo 603
940 439. Těší se na vás Saša a Petr.
Výzva: TAKový basket v ZŠ Truhlářské (Praha 1) hledá posily! Každou středu od 19,30 do 20,30 zde hrají
neprofesionální baskeťáci věku přiměřeně TAKového. Informace podá Standa Mihulka (18), tel. 607 552 633, mail:
stanislav.mihulka@seznam.cz
Inzerce: Alena Podráská (14), hledá zaměstnání, SEŠ, Nj průměrně, Aj spíše pasivně, bohatá různorodá praxe,
naposledy asistentka starosty.
Karel Moravec končí nemocenskou a proto začíná shánět zaměstnání. Má SPŠ strojnickou, dělal technické i
dělnické profese. Má několik živnostenských listů, ale protože se blíží důchod ( nar. 1949), nechal by se raději
zaměstnat.
Zdraví a za Půltou stezku v málo známých ale krásných Javořích horách děkuje
Petr Havránek
Příloha č.1
20 lidí nemá zaplaceno - Trasa – Hana Činátlová 2, Zuzana Dobiášová, Juraj Dohnal 4, Alena Grünerová 15,
Stanislav Mihulka 18, Jiří Navrátil 16, Karel Obdržálek 2, Barbora Obdržálková, Ivan
Pergler 10, Jan Petzold,
Jan Rosenauer 8, Alena Rosenauerová 16, Jakub Střihavka, Tomáš Střihavka, Albert Svěchota 12, Bedřiška
Uždilová 15, Zdeněk Větrovec 14, Vít Žežula 16, Členové TOM: Pavel Chloupek, Petr Chloupek
Příloha č.2
ZAKONČENÍ CYKLOSEZONY
16. – 17.10.2004 u Sázavy nad Sázavou
Zakončení cyklosezony se bude konat u Sázavy nad Sázavou v rekreačním středisku Atom. Bude trochu zvláštní,
protože bude zároveň oslavou narozenin:
40. Aleny Šelelyové - A2
50. Moniky Moravcové
40. Jirky Rady
60. Josefa Havránka
60. Martina Přibila
Protože více než 20 členů „šestnáctky“ se zúčastňuje i Takových cyklo akcí, spojíme výjimečně zakončení
cyklosezony 2004 s „Šestnáctkovou ministezkou“ (je málo víkendů).
V Atomu stojí nocleh v chatě na posteli s povlečením 119,-Kč/noc. Na sobotu večer je objednán dobrý guláš s
knedlíkem a na neděli ráno polévka.
Na společné dary se bude vybírat 116,-Kč za osobu. Oslavenci vás zvou v sobotu večer na pivo, víno, nealko,
přípitek šampusem a pohoštění.
PŘIJET MŮŽETE:
NA KOLE - tak jako jezdíme k Rudovi Mrázovi, tj. přes Jevany na Marjánku, zde ale musíte jet vlevo po silnici do
Sázavy nad Sázavou, tam vpravo přes most, za ním vlevo, po chvíli přes koleje, po asi 200m vpravo po silnici na
Bělokozly, necelé 2km do kopce, zde odbočit v lese vlevo na silnici (na stromě jsou cedule vč. Atomu), z kopce asi
2 km, přes koleje a asi po 1km jste v cíli. Z konečné metra Háje je trasa dlouhá 50 km.
AUTOBUSEM č. 382 ze Skalky (odjezdy v SOBOTU 700,845,1030, 1230,1430, 1630,1830,2030) na konečnou do
Sázavy nad Sázavou, odtud půjdete kousek do kopce po silnici směrem na Bělokozly, odbočíte vlevo po zelené
značce, asi po 2 km dojdete k silnici, po ní se dáte vlevo, po chvíli přejdete přes koleje, po necelém 1 km budete v
cíli.
VLAKEM do stanice Sázava nad Sázavou, kde je i konečná autobusu č.382, nebo lépe do stanice Samopše, odtud
po zelené značce směr Sázava nad Sázavou až na silnici, po té půjdete vpravo, asi po 1 km (zde opustí značka
silnici) přejdete přes koleje, po necelém 1 km budete v cíli.
Protože musíme závazně objednat noclehy a jídlo, potvrďte svoji účast nejpozději do 10.10. Moravcům – tel. 603
744 534, 737 484 885, 272 910 607.
Hudební nástroje můžete dát do čtvrtka 14.10. večer k Moravcům. Povezeme pohoštění, proto nebudeme brát
vaše příruční zavazadla.
Kdo chce, může být 16.10. v 11 hod u Metra OPATOV u dřevěného stánku s občerstvením, zde bude čekat velitel
Michal Borges.
Skol
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DODATEK - TAKová schůze 2004-10-04
STALO SE LESNÍ HRY - Patřily k povedenějším, přestože pršelo... Pochvala Ondrovi Šimůnkovi za organizaci v
obtížných podmínkách. Nadprůměrná spokojenost.
V příštím roce bude téma Saturnin.
STEZKA ...a 1 - Vyúčtování bude v príštím Poradníku. Líbila se. Příští Stezka ...a 1/2 by mohla být kolem 5.května
2005.
AKCE ZAKONČENÍ CYKLOSEZONY - Bude spolu s 16kovou ministezkou a množstvím kulatých narozenin (tzv.
"gerontologický kongres")...
STŘÍBRNÁ HARFA
STEZKA na Slovensku 28.9.-2.10.2005 v duchu zbojnickém BUDE. Zakončení: asi Těrchová nebo Varín u
Strečna. Vlak odjede v úterý večer, návrat do Prahy v neděli do 24.00. Vlak by mohl stát ca 500 na člověka (obě
cesty).
BÁL 2005 - Hledá se organizační výbor - hlašte se !
RŮZNÉ Klubovna po inspekci Radních již uklizena # TAKové stránky udržuje Jana Vorlová se střídavými úspěchy.
Trasa 15. pořádá kontrolu kamenné mohyly (2x15) na Plešivci. Sraz u pokladen žst. Prahy-Smíchov ca 8.50;
odjezd v 9.04 podbrdskou lokálkou pod Plešivec. Dobrou náladu, hudební nástroje, bčerstvení s sebou.
Příští Schůze bude 1.11. ; Rada 18.9.2004
Blanka Chvojova [mailto:BChvojova@msoud.pha.justice.cz] ma u sebe oranzovou bundu s khaki podsivkou. Pokud
se nikdo k vlaku nalezene bunde neprihlasi, bude dana po case bezdomovcum
15ka porada kontrolu mohyly tuto sobotu, tj. 9.10.2004
A jeste jedno doplneni... Pepa Brzak ma novou mail adresu : brzak@polac.cz, kde je kazdy den, na brzak@vse.cz
je jednou za tyden, ale plati stale.
Kdo nedostal a chce odznaky ze STEZKY ...a 1/2, at se namaha majiteli TAKu napsat mail nebo zvednout telefon a
zavolat na 604 455 996 a to do konce pristiho tydne. Po tomto terminu jsou vsechny zadosti zbytecne.
… a to už je fakt skoro vše
PORADNÍK Listopad 2004
TAKová schůze: V pondělí 1.11.2004 v Dejvicích, Technická 4, místnost č.136 od 18.00 hodin.
Zprávy z rady:
- Rada probírala návrh Ládi Hlavatého na pojištění věčné slávy TAKu, který autor přednese na listopadové schůzi.
Zabývala se též předběžným výběrem místa pro výroční (tentokrát volební) schůzi TAKu a Pepa Brzák slíbil učinit
příslušné kroky. Rady konstatovala, že Jana Vorlová se úspěšně ujímá své dobrovolné funkce a oživuje a
aktualituje TAKové stránky.
- Vyzýváme proto tímto všechny, kteří mají co do činění se stránkami jednotlivých tras, aby Janu kontaktovali a
zaslali jí co možno aktuální informace a materiály. Především v případech, kdy na TAKových stránkách jsou ještě
odkazy na již nefungující nebo přejmenované trasové stránky, aby s tím něco udělali!
Stalo se: U Sázavy nad Sázavou proběhla kombinovaná akce, která zahrnovala ministezku Trasy 16, zakončení
cyklosezóny a několikanásobné kulaté narozeniny. Akce svým rozsahem a návštěvností přerostla v akci
celotakovou a organizátorům se přes dílčí nepřízeň počasí moc povedla. Díky.
Připravované akce:
- Termín Sříbrné Harfy je 15.12. se srazem na zastávce autobusu Michelský les v 17.30. Hlásit se můžete Saše
Kovandové, nejlépe na alexandra.kovandova@mpsv.cz nebo na alexkovandova@volny.cz.
- Miloš Neuman pořádá tradiční lyžování v Savojských Alpách - Sestriere ( 5 dní lyžování za 6 200.-Kč). V ceně je
doprava, ubytování a polopenze. Skipas stojí 110 Euro a od zájemců očekává Miloš do konce listopadu zálohu
2000.- Kč. Kontakt: neuman@egp.cz nebotel. na Blanku Neumanovou 281 971 189 nebo 723 892 763.
Neplatiči: Pokud zaplatí v listopadu tak za 260.- Kč to budou mít: Hana Cinátlová (2), Zuzana Dobiášová (4), Juraj
Dohnal (4), Jiří Navrátil (16), Ivan Pergler (10), Albert Svěchota (12), Bedřiška Uždilová (15), Zdeněk Větrovec (14)
a Tomíci Petr a Pavel Chloupkovi.
Různé: Blíží se volby do senátu a tentokrát se týkají též člena TAKu. Dostal jsem dopis, který na závěr Poradníku
uveřejňuji.
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Ahoj Petr Havránek
Příloha:
Kamarádi z TAKu i tras,
obracíme se na vás kvůli Petrofovi. Známe ho snad třicet let, osm roků nám dokonce dělal starostu. Přesto si o
něm nemyslíme, že je lump. Pokud na něj máte podobný názor, podpořte ho v jeho senátorském snažení. Bydlíte-li
na Jižním Městě, v Hostivaři, Petrovicích, Měcholupech, Uhříněvsi a okolí, dejte mu svůj hlas a doporučte ho svým
známým!
Marcela a Štěpán Režovi
Z Poradníku vypadla upoutávka, že na dnesni schuzi se má rozhodovat o bálu Láďa Hlavatý.
DODATKY – IvŠi - TAKOVÁ SCHŮZE 2004-11-01
### STALO SE
## STEZKA ...a 1/2
přišel dopis z Hynčic, kde starosta účtuje 500 za úklid "nepřehledného nepořádku" v kuchyňce.
## 16ka slavila - kdo tam byl - viděl, kdo ne může litovat!
### CHYSTÁ SE
## STŘÍBRNÁ HARTFA - 15.12. - Hospoda připravena, jinak viz Poradník
## VÝROČNÍ SCHŮZE - 28.1.2005 se blíží. Hledejme vhodné místo. Brzák: "Uvažujte o nové krvi do Rady.."
Hlavatý: "Souhlasím s plénem, že tato Rada je nejlepší, můžete nás zase zvolit."
## SPANILKA - Zatím nic nevíme.
## BÁL - 1.4.2005
Byly podány návrhy:
Honza Pelich - La fiesta - návrh získal 25 hlasů, Pavel Stulík - České Obrození - návrh získal 18 hlasů (1 se zdržel)
Třeba by mohl býti předem i malý kurz salsy; Honza dá včas vědět.
### RŮZNÉ
## Fotky z 26. Lesních her na CD budou až na prosincové schůzi
## O http://www.takpraha.cz se stará Jana Vorlová, které byly vysloveny díky. Posílejte jí příspěvky. Rovněž 3.
Almanach se těší na vaše příspěvky.
## O KČT informoval Mirek Dvořák. Základní členský příspěvek jest 110Kč KČT bude pořádat cyklistickou
olympiádu, kde budou používána kola od Authora (Stratos, Klasik). Po ujetí ca 250 km budou s 30% slevou
prodána. (nutná předchozí akontace 4kKč a osobní odběr v Plzni v srpnu 2005).
## KOLEDY - 13.12 od 17.30 Trasa 1. pořádá jako každoročně zpívání v Kapli (doufám, že) u Apolináře
## CO BY MĚLO ZŮSTAT PO TAKU ?
Láďa Hlavatý navrhl opravu drobné památky někde v krajině, nejlépe mající vztah k TAKu. Jest třeba se
dohodnout, co vlastně chceme a kolik jsme schopni vybrat. Mluvme o tom na trasách.
## SCHODY pro ROZHLEDNU
Opět připomněl Petr Řehák (viz http://www.rozhledna-nasedle.cz). Zde se jedná o záležitost cílenou poněkud šíře.
Jeden ze 142 schodů za 5kKč si již předplatily trasy 3, 12, 13, 23 a 26.
## MIKULÁŠové
- 13kový Mikuláš je o týden dříve - viz mail Zdeny Rozsívalové. T: 257213247 nebo 603 220 614
- 15kový Mikuláš je již obsazen...
## Příští schůze bude 6.12.2004; Rada 22.11.2004
PORADNÍK Prosinec 2004
Místo Petra Havránka, který právě pobývá v Mexiku, připravil toto číslo Ivan Fridrich. (TD: 224 257 873, TZ: 267
196 606, M: 602 368 425, ivan.fridrich@spojprojekt.cz)
Změna: Pepa Brzák opětovně upozorňuje, že má teď mail brzak@polac.cz
Příští schůze bude 6. prosince 2004 od 18 hod. na ČVUT-FSI v Dejvicích, Technická 4, místnost č. 136
Ze schůze 1.11.2004:
• Dozvuky stezky „…a půl“: přišel dopis z Hynčic, kde si starosta účtuje Kč 500 za úklid „nepřehledného nepořádku“
v kuchyňce. Nikdo si toho není vědom.
•
Bál 2005: byly podány 2 návrhy, které se utkaly v dramatickém souboji: Honza Pelich – La Fiesta
(jihoamerické rytmy) – 25 hlasů
Pavel Stulík – České obrození – 18 hlasů, 1 hlas se zdržel (přítomných bylo skutečně 44)
• Láďa Hlavatý rozpoutal debatu o tom, co by mělo po TAKu (tedy po nás) zůstat – viz příloha č. 1
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• O činnosti a vyhlídkách KČT při TAKu informoval Mirek Dvořák – Mirkův informační a náborový příspěvek o KČT
je v příloze č. 2
Příští schůze bude 6. prosince 2004 od 18 hod. na ČVUT-FSI v Dejvicích, Technická 4, místnost č. 136
Zprávy z rady:
Výročka (podle stanov TAKu „výroční členská valná hromada“) bude v pátek 28.ledna 2005 v Praze – Holyni,
restaurace „U Knotků“ v sále v 1. patře (tedy stejně jako letos). Po úřední části bude následovat hudba, tanec,
zábava, v sále bude pak možno přespat a v sobotu navázat vycházkou Prokopským a Dalejským údolím. K jídlu
budou připraveny zabijačkové lahůdky a pan vedoucí slíbil, že tentokrát bude dostatečně zásoben irskou whiskey
(minule údajně brzy došla).
Volby: na výročce bude provedena volba nové rady, neboť té stávající končí dvouleté období. Očekáváme proto
vaše návrhy na kandidáty, sdělit je můžete kterémukoliv z radních. Podmínka je jediná: aby to bylo s dotyčným
projednáno a ten s tím souhlasil.
Adresář TAKu: chystá se aktualizované vydání, ve kterém budou uvedeni všichni členové TAKu (a nikdo jiný).
Petr Řehák jako správce databáze přinese na prosincovou schůzi podklady ke kontrole a opravám. Pokud na
schůzi nepřijdete, pošlete své opravené údaje po šéfovi trasy, případně Petrovi přímo mailem na adresu
petr.rehak@centrum.cz. Jen pro připomenutí, v adresáři jsou údaje: jméno, příjmení - trasa - datum narození –
adresa – zaměstnání - telefon domů / do zaměstnání / mobil – e-mail (první, druhý,…). Samozřejmě údaj, který
někdo nechce uvést, tak ho neuvede. Rada prosí - věnujte tomu chvilku, aby to Petr mohl včas připravit a na
výročce už byl adresář úplný a aktuální a nevyžadoval hned zase dodatky a opravy !!!
WEB: S potěšením jsme konstatovali, že Jana Vorlová (14) se ujala s plnou vervou zanedbaných webových
stránek TAKu. Kdo jste si za poslední měsíc otevřeli http://takpraha.cz , tak jste jistě zaznamenali radikální změnu.
Kromě novinek se postupně doplňuje i archiv a k tomu je potřeba spolupráce všech, zejména nás pamětníků. K
tomu nám Jana vzkazuje: Prosím Vás, podívejte se na stránky a pošlete mi chybějící údaje. Také připomínky.
Omlouvám se, že některé listy mají @patnou če@tinu – přes snahu se s tím vypořádat si zatím nevím rady - v
některých prohlížečích se ukazují správně, v jiných ne. Díky a mějte se víc než fajn Jana JaVor Vorlová (T14), tel.
602 136 839, javor@sendme.cz, javor@ctrnacka.net
Neplatičům vzkazuje Soňa Vašicová:
Posledními neplatiči příspěvků za rok 2004 jsou: Zuzana Dobiášová (4), Albert Svěchota (12), Zdeněk Větrovec
(14)
z TOM: Petr a Pavel Chloupkovi
Tímto na ně apeluji, zda by nechtěli nový rok 2005 začít s čistým štítem a zaplatit na prosincové schůzi!!!
Upozorňuji, ze penále za pozdní placení již činí 80,- Kč!!!
Chystá se:
Stříbrná harfa ve středu15.12.2004, sraz v 17.30 u zastávky autobusů Michelský les.
SPANILÁ JÍZDA 2005 v oblasti ŠUMAVA VÝCHOD 4.-6.2.2005, tj. pokračování loňského přejezdu. Podmínky jako
obvykle, tj. jen pro část jsou postele, ostatní ve spacácích. Doprava na místo se předpokládá opět najatými
autobusy. Přihlášky se zálohou 500 Kč bude přijímat na prosincové schůzi Tomáš Rozsíval. Za hejtmany zve
Honza Popel
BÁL bude v sobotu 2.4.2005 v Masarykových kolejích v Dejvicích, téma bálu „La fiesta - Jihoamerická noc plná
tance a hudby“. Jak se proslýchá, latinskoamerická bude nejen hudba, ale i pohoštění. Zájemcům o předtančení i
všem, kteří se chtějí dostat do správné taneční kondice, přivyknout hudbě a naučit se vhodné tance, autor námětu
vzkazuje: V lednu 2005 bude vždy ve čtvrtek od 19 hod. v Sokole Praha 7, U Studánky 2, probíhat škola salsy,
marinery, quejky a dalších tanců. Povedou to na střídačku Veronica Drozen a Jan Dvořák. Vstupné na tuto výuku
bude 100 Kč, limit 30 osob. Nácvik předtančení bude též ve čtvrtek od 19. hod. v této sokolovně - jeden týden
skončí výuka a druhý začne nácvik. Zájemci o výuku i předtančení nechť mi pošlou mejl na bal.tak@tiscali.cz. TAK
se na Vás těším.
Honza Pelich
Různé:
Rok čtyřicetiletého jubilea TAKu končí, zbylo několik jubilejních odznaků se sovičkou (5 černých, 7 červených, 3
modré, 3 zelené). Získat je můžete u Ivana Fridricha ještě do výročky za původní cenu 40 Kč/kus (přece je pak
nebudete kupovat ve výprodeji!). Taktéž je ještě několik kolektivních fotografií z Prášil. Inzerce:
• Alena Podráská/14, ještě stále hledá zaměstnání, SEŠ, němčina průměr, angličtina spíše pasivně, ruština, PC
uživatelsky, různorodá praxe, naposledy asistentka starosty, ne účetnictví
• Tom Charvát nabízí k prodeji pár posledních CD kapely 5. trasy (Druhá Sláma 2001) a dále CD s
remasterovanými nahrávkami (1973-1976) bývalé skupiny SUMCI, která kdysi dávno účinkovala i na akcích TAKu
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(např. na Baráčnické rychtě). S kapelou hrával kromě Toma Ch. také Ferda Havrlík ze 4. trasy, který nás opustil
před 25 lety. Zájemci o nabízené nosiče (cena 200,-) ať napíšou na adresu charvat@vzh.cz.
TAK ahoj!
Ivan Fridrich
zastupující redaktor
Příloha 1:
Klub českých turistů při TAK Praha Přátelé,
někteří z Vás možná ani nevíte, že v TAK je evidován jako odbor Klubu českých turistů (KČT), který v roce 1990
obnovil svou činnost, násilně přerušenou v období po roce 1948. (Členstvím v KČT není nijak dotčeno právní
postavení a suverenita TAKu, který je samostatným občanským sdružením s vlastními stanovami a
hospodařením.). Každý člen TAKu se může stát členem KČT, pokud má o členství zájem a splní stanovené
podmínky.
V roce 2004 má odbor KČT v TAKu 18 členů. Není to mnoho, ale zatím i v tomto malém počtu můžeme fungovat
jako odbor KČT. Zamyslete se nad tím, zda byste se i Vy chtěli stát členy KČT.
KČT poskytuje svým členům řadu výhod ve formě slev a pojištění při účasti na akcích klubu (vč. akcí TAKu).
V následujících odstavcích jsou informace o výměně členských průkazů (pro stávající členy), výše členských
příspěvků, podmínky a výhody členství v KČT (pro všechny).
Na nový členský průkaz mi prosím dodejte svou fotografii pasového formátu.
S pozdravem
Miroslav Dvořák, t.č. styčný důstojník TAKu s KČT
TD: 272760782, TZ: 274016263, dvorak@uzlabina.cz
VÝMĚNA ČLENSKÝCH PRŮKAZŮ KČT V ROCE 2005
Zároveň s vybíráním členských příspěvků za rok 2005 proběhne výměna členských průkazů KČT a nových
průkazů KČT-ATOM (asociace turistických oddílů mládeže) za průkazy nového provedení (pro KČT barvy bílé a
KČT-ATOM barvy bleděmodré), opatřené fotografií pasového formátu. Průkaz a karta budou uloženy v plastovém
pouzdru, které odbory obdrží zdarma (cena 7,50 Kč/kus - nákup uhradí KČT Praha). V nové členské databázi se
vzhledem k platným zákonům upouští od evidence rodných čísel a do evidence se ukládá pouze datum narození.
Dokladem o zaplacení členských příspěvků KČT již nejsou příspěvkové známky, ale karta EUROBEDS s platností
do 31.1. následujícího roku.
PŘÍSPĚVKY KČT V ROCE 2005 - PRAVIDLA PRO VSTUP DO KLUBU ZDRAVÍ OZP - KZOZP
Vstup do Klubu zdraví
1)
Zájemce musí být pojištěncem OZP (nebo podat přihlášku do OZP)
2) Zájemce o vstup do „KZOZP“ musí být členem KČT
3) V odboru KČT, ve kterém je členem, musí být minimálně pět pojištěnců OZP
4) zájemci o vstup do KZOZP vyplní přihlášku a Evidenční list, který potvrdí předseda odboru
5)
evidenční list pošlou k registraci na ústředí KČT
6)
ústředí KČT evidenční list a přihlášku potvrdí a předá do OZP
Výhody z členství v Klubu zdraví
1) Každý člen klubu získá kartu EUROBEDS - OZP. Na kartu může čerpat všechny slevy, které jsou v daném roce
připraveny Klubem českých turistů a Oborovou zdravotní pojišťovnou
2) Každý, kdo se stane členem Klubu zdraví do 30.11. běžného kalendářního roku, získává pro další rok 50% slevu
na tu část členského příspěvku, která je odváděna na ústředí KČT
3) Odbor, ve kterém je evidován, získává za nového člena 500 Kč a za člena KZOZP, který je v Klubu zdraví déle
než jeden rok, 200 Kč na činnost odboru
PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KČT - Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se
přihlásí v některém ze základních článků této organizace. Každý člen platí roční příspěvek. V TAKu platí pouze tu
část, která se odvádí „ústředí“ a „oblasti“ (v tabulce „celkem“ – tj. to tučně vytištěné, podle kategorie), zvláštní
příspěvek odboru se neplatí.
VÝHODY ČLENSTVÍ V KČT - Člen KČT se při využití následných výhod prokazuje členskou legitimací a kartou
EUROBEDS platnou v daném období – ta od roku 2005 nahrazuje členskou známku.
Slevy na startovném - Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům
KČT, kteří se prokáží platnou legitimací.
Úrazové pojištění - Členové KČT jsou pojištěni proti následkům úrazu vzniklého při organizované turistické
činnosti. Na základě tohoto pojištění získávají finanční odškodnění v případě úrazu s dlouhodobými nebo trvalými
následky postižení, v případě jejich úmrtí pozůstalí.
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Časopis Turista - Časopis Turista je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné 135 Kč.
Turistické mapy KČT - Členům Klubu je poskytována sleva při nákupu turistických map vydávaných KČT ve výši
cca 20% běžné prodejní ceny, a to ve vzorkové prodejně Trasa s.r.o. (Praha 1, Řeznická 15, tel.: 222 232 593) a
dále u regionálních distributorů.pro Prahu: Ivan Press, Klecanská 19, 182 00 Praha 8, tel.: 284690136,
www.cmail.cz/(mapy), email: mapy@cmail.cz.Sleva je poskytována vždy na 1 kus od každého titulu pro jednoho
člena.
Slevy na ubytování - KČT na svých turistických chatách a v síti vybraných ubytovacích objektů poskytuje svým
členům slevy na ubytování v rozsahu 30 až 40 korun na osobu a noc. Seznam objektů je publikován pravidelně v
časopise Turista a na internetových stránkách Klubu (www.klubturistu.cz). Kromě toho získávají členové KČT slevu
40 – 50% ve více než 30 chatách ÖTK a 30% slevu ve více než 50 chatách Naturfreunde Österreich v Rakouských
Alpách.
Slevy na dopravu - KČT svým členům v rámci slev na dopravu přispívá na
a)
Kilometrická banka 2000 – dotace 20% z ceny sešitku KMB, KKMB
b)
Junior pas – dotace 20% z ceny roční či půlroční známky
c)
Senior pas – dotace 34% z ceny roční známky.
Slevy u smluvních partnerů EUROBEDS
V roce 2005 budou moci členové KČT uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u více než 1200
smluvních partnerů systému EUROBEDS.
Příloha2: - Pro větší slávu TAKu
Milí přátelé,
možná jste se dočetli ve zprávě z listopadové schůze, že „Láďa Hlavatý navrhl opravu drobné
památky někde v krajině, nejlépe mající vztah k TAKu. Jest třeba se dohodnout, co vlastně chceme a kolik jsme
schopni vybrat. Mluvme o tom na trasách.“ Dovolte mi rozebrat trochu podrobněji, co se za tím skrývá.. Jsem toho
názoru, že my i TAK jsme na světě dost dlouho na to, abychom začali přemýšlet o tom, jestli po nás zbyde i něco
podstatnějšího než vzpomínky na Stezky a jiné akce. V minulosti i přítomnosti podobné spolky si často postavily
„pomník“ tím, že zbudovaly či opravily nějakou veřejně prospěšnou stavbu a byl bych hrdý na to, kdyby TAK o sobě
mohl říci totéž. Přemýšlel jsem, co by to mohlo být a na co máme a myslím, že by nám slušela oprava či výstavba
nějaké drobné stavby v krajině. Rozhledna, kaplička, mostek, park,... Některé trasy už se k podobným aktivitám
připojily , ale já bych byl rád a možná vy také, kdyby TAK zorganizoval a dovedl do konce nějakou akci čistě svoji,
kde by mohla být cedulka „Obnoveno (zbudováno) péčí Turistického akademického klubu. 200X“.
Jak jistě tušíte, takováto akce není snadná a není zadarmo. Bylo by proto vhodné, abychom se poradili sami se
sebou a svými kamarády, jestli se o to pokusíme nebo spíš ne. Jaká je moje představa?
1) Měli bychom se dohodnout co podnikneme.
2) Vybrat peníze na realizaci stavby či opravy.
3) Uskutečnit ji buď vlastními silami nebo s pomocí místních firem..
K bodu 1 může být dlouhá (ba i nekonečná) diskuse, ale myslím, že když si stanovíme nějaký termín, např. čtvrt
roku, je to nakonec nejjednodušší část akce. Já bych se přimlouval za nějaké místo se vztahem TAKu, ale není to
nutné. Můžeme tam pak konat poutě, adoptovat hospodu, založit pivovar, ...
Bod 2 je asi nejožehavější na celé akci. Pokud má akce mít nějaký dlouhodobější veřejně prospěšný význam,
myslím, že musíme uvažovat o částce okolo padesáti tisíc i více. To jistě není málo, ale v silách TAKu to je a
myslím, že za pocit „Tohle tu je také díky mně“, to stojí. Peníze by se vybíraly buď zasíláním na účet TAKu, kde by
pro tento účel byl zřízena zvláštní variabilní symbol nebo přímo, prostřednictvím pokladnice TAKu. Uvažujeme i o
drobných upomínkových předmětech (zvláštní odznáčky, drobná keramika, ...) nebo certifikátech darů.
O bodu 3 bychom asi měli rozhodnout až po té, co se nám podaří realizovat první dva.
Ještě jednou vás tedy prosím, abyste se nad tímto tématem zamysleli a vaše podněty a připomínky přednesli na
příštích schůzích TAKu nebo je zaslali komukoliv z radních. V této chvíli jsou vítány především konkrétní návrhy
akcí, pokud možno i s velmi hrubým odhadem nákladů. Pro inspiraci vám mohu sloužit např. níže uvedené
internetové adresy a odkazy tam uvedené.
Láďa Hlavatý , hlavaty@br.fjfi.cvut.cz
P.S. Jak plyne z úvodu, neměla to být akce čistě vnitroTAKová, naopak všichni příznivci ať už trasoví či jiní jsou
vítáni.
Rozhledny :
http://dir.seznam.cz/Cestovani/Turisticke_cile/Rozhledny/
Poškozené a zničené kostely v ČR http://www.kostely.tnet.cz
Dále např. http://www.pamatky.ceskalipa.org/ , http://kaplicky.unas.cz/index2.html , ...
Dodatky - TAKová schůze 6.12.2004
Výročka bude 28.1.2005 v Holyni (stejně jako loni). Budou volby Rady a majitele. Dotaz Věry Musilové: lze volit v
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nepřítomnost prostřednictvím plné moci? Odpověď: Rada se zamyslí.
***
Jana Vorlová vyzývá k dodání dalších materiálů z historie TAKu pro náš web. Pepa Brzák slíbil napsat o "půltých"
stezkách.
***
Všichni dlužníci příspěvků uveřejnění v Poradníku zaplatili s výjimkou Zuzany Dobiášové (4), která z TAKu
vystoupila.
***
Novým kandidátem TAKu je Jirka Čada z 1. trasy - představil ho Pavel Stulík
***
Spanilá jízda 4.-6.2.2005 má trasy:
A: Borová Lada - Lenora - Stožec - Nová Pec
B: dtto obráceně
C. Nová Pec - Č. Žleby - Horní Vltavice - Borová Lada
Hejtmani Honza Popel, Tomáš Rozsíval a Ivan Pergler vybírali po 500koruně.
***
Bál (informoval Honza Pelich): výuka latinskoamerických tanců v lednu (asi 2x týdně), školné 100 Kč. Na to naváže
nácvik předtančení. Připravené ochutnávky peruánských a chilských vín a konzumace tortilly naráží na odpor
nájemců sálu v Masarykových kolejích. Vstupné bude jednotné, platícím členům TAKu bude poskytnuta sleva
formou poukazu na občerstvení.
***
Láďa Hlavatý zrekapituloval dosavadní ohlas na výzvu „Pro větší slávu TAKu“. Prozatím se sešly tipy:
kaplička u Římova (Pepa Havránek)
obnovení můstku přes Keblanský potok (Pepa Havránek)
obnovení rozhledny na Kohoutu (Lenka Fridrichová)
příspěvek na rekonstrukci varhan (Mirda Hoza)
zahradní šachy ve Vojanových sadech (Petr Řehák)
informační tabule na vrchu Kalich u Litoměřic (Mirek Podolák)
- odpočivný altánek na některé značené turistické cestě (Jirka Valda ml. dodatečně e mailem)
Rozsahem (výší nákladů) dosti rozdílné, u větších akcí by byl menší podíl participace TAKu. První 3 objekty jsou v
oblasti našeho tábořiště u Keblan. Budou hledány další.
***
Mirek Dvořák informoval o výhodách a agitoval pro vstup do KČT.
***
5. Shnilka bude 11.-13.2.2005 na Benecku (v chalupě 5. trasy). Ruda Mráz bude vybírat 100 Kč zálohu na lednové
schůzi
***
Co se ještě nabízelo:
• Pondělí 13.12. od 19.30 v P-klubu, Trojická 10 bude Saša Ryvolová (4) povídat, promítat a křtít svou novou
knížku „S batohem po Střední Americe“
• Také na pondělí 13.12. zve Pavel Stulík a 1. trasa k Apolináři na zpívání koled
• Pátek 17.12. od 19.30 zve Mirda Hoza na benefiční koncert (Suk, Mozart, Janáček) do sálu B. Martinů na
Malostranském náměstí
• Krušné hory (Nové Město n. Jáchymovem)14.-16.1.2005, 200 Kč/os./noc, přihlášky Jirka Rada do 20.12.
• Švýcarsko, Adelboden 5.-9.2.2005, zájezd Obchodní akademie Vršovice, za 7800 Kč vč. polopenze a 4-denní
karty, info Mrázovi
• Týden ve Francii (Alpe d´Hues) 28.1.-6.2.2005, doprava, ubytování a 6-denní permice za 8250 Kč, info Honza
Maňák
•
Sestriére 14.-20.3. Miloš Neuman nabízel poslední 2 místa
***
Příští rada 20.02.2004, příští schůze 3.1.2005
***
V závěru schůze se dostalo Pepovi Havránkovi od zástupců 12. trasy k význačnému datu 12.12. gratulace s lahví
lihoviny oblíbené Pepovy barvy s velkou 60-kou na etiketě a kolekcí 5 x 12st. piv z jihočeských pivovarů a korbel na
pivo s fotografií tábora.
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