
Informace pro účastníky 50. jubilejní ‚Švýcarské  ’   Stezky  

 Stezka  je  čtyřdenní  putování.  Na Stezce  chodíme pěšky  (kromě cyklotrasy),  vše 
potřebné si nosíme s sebou. Stezka není popojíždění od noclehu k noclehu, proto svá 
motorová vozidla necháme doma. Pokud dojíždíte autem, zanechte  ho na jednom 
místě a choďte pěšky. 

 Noclehy (včetně jejich charakteru) a směr putování si každá trasa zajišťuje sama, 
rovněž tak i cestu tam. Podrobnější informace dostanete u vedoucích tras.

 Přehled zajištěných stezkových noclehů jednotlivých tras je uváděn na internetové 
adrese http://www.takpraha.cz/  a je  průběžně doplňován. 

 Na zpáteční cestu je zajištěn zvláštní stezkový vlak. Přesná doba odjezdu vlaku bude 
oznámena (plánujeme příjezd do Praha je  kolem 22.  hodiny,  ovšem ‚pan Dráha’ 
může změnit). Stezkový vlak odjíždí ze stanice Jedlová.

 Ve zvláštním vlaku neplatí běžné jízdenky zakoupené v pokladnách ČD. Účastníci, 
kteří pojedou zvláštním vlakem, zaplatí se zápisným i jízdné. 

 Zakončení Stezky bude pod hradem Tolštejnem v neděli 11.5.2008 po poledni, čas 
zahájení zakončení bude ještě upřesněn podle odjezdu vlaku. 

 Účastníci  Stezky  dostanou  pamětní  trička  (s  logem 50.  Stezky)  v barvách  podle 
počtu absolvovaných Stezek. Trička mají zdůraznit sounáležitost stezkařů a zároveň 
připomenout  jejich  přínos  k  utváření  jedinečného  společenství  i  naděje  pro  jeho 
budoucnost.  S tou  myšlenkou  pak  mají  tato  (barevná)  tričko  své  místo  i 
v uvažovaném programu na zakončení Stezky. 

 Účastníci, kterým nebudeme sto zajistit odpovídající tričko (protože nevyplnili údaje 
na přihlášce) a ti, kdo se přihlásí po termínu, dostanou bílé tričko s logem. Tričko 
dostane  každý,  kdo  zaplatil  zápisné,  ovšem odznak  je  určen  pouze  těm,  kdo  se 
jubilejní ‚Švýcarské’ Stezky skutečně zúčastnili. 

 Přihlášku a zápisné (včetně jízdného) odevzdejte svému vedoucímu trasy tak, aby 
mohl  počty  účastníků  včetně  počtů  jimi  absolvovaných  Stezek  a  velikostí  triček 
souhrnně  ohlásit  organizátorům  do  konce  března.  Vybrané  jízdné  a  zápisné 
odevzdají vedoucí tras na dubnové schůzi TAKu.  Storno je možné prostřednictvím 
vedoucího trasy do 21.4. a storno poplatek bude činit 200 Kč.  Po tomto datu se 
zápisné ani jízdné nevrací!

                                                                                                   TAK   ahoj na Stezce !

Letošní 50. jubilejní Stezku zajišťují „zakladatelské trasy“, které byly na 1. Stezce v dubnu 
1964 u toho:  jednička, dvojka, trojka, čtyřka.

Na přípravě se dosud podílejí a na shledanou se těší:
Petr Lebenhart (Petřík / 4), Karel Obdržálek (Kája / 2), Tonda Rosický (ToRo / 1), 

Pavel Stulík (PaS / 1), Jiří Šlemr (Můra  / 4) a Jan Walter (Honza / 3)

Na podzim bychom rádi připomněli (CD / DVD a možná i další akce) padesát Stezek: 
Vzpomínky, příběhy, úvahy, fotografie… snad i, písničky. Stejně jako Stezka 

samotná, nejsme sto ani její obraz vykreslit sami a prosíme o podněty, texty, 
materiály a děkujeme za pomoc.

http://www.takpraha.cz/


 Kdo šel na Stezku ‚ztratil’ 4 dny,
kdo nešel, ‚ztratil celý život’… 

50. jubilejní50. jubilejní
‘Švýcarská’ Stezka ‘Švýcarská’ Stezka 

8. - 11. 5. 2008: Českosaské Švýcarsko a Lužické hory8. - 11. 5. 2008: Českosaské Švýcarsko a Lužické hory

Jubilea  s číslem  50  jsou  v životě  lidském  důvodem  k oslavování.  Oslavme  i 
jubileum  Stezky  -  fenoménu,  který  většině  z nás  ovlivnil  velkou  část  života. 
Vždyť  Stezka   nám  dala,  dává  a  jistě  ještě  i  dá  možnost  stát  se   součástí 
společenství lidí stejné krevní skupiny, mezi kterými  je nám dobře. TAK vás 
zveme na Stezku, myšlenkou stejnou jako těch předchozích 49, ale přeci jen jinou 
tím svým jubileem.  
Přejeme vám krásné putování Českosaským Švýcarskem a Lužickými horami - 
krajem romantických skalních měst, hlubokých údolí a lesů. Večery plné muziky, 
písniček a historek nových i těch stokrát opakovaných. Těch večerů a nocí, bez 
jejichž  atmosféry  by  Stezka  nebyla  Stezkou.  A  samozřejmě  i  radostná  a 
neopakovatelná setkávání – lidí i tras. 
Naší Stezce je „50“, přejme jí i  nám, aby  ještě dlouho žila. Je a bude naším 
společným dílem s tím, že (slovy klasika)  Cesty mohou býti  rozličné,  jen vůli  
mějme všichni rovnou). 
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