
Milí Stezkaři, 
 
spouštíme přihlašování na 63. Stezku a přinášíme první informace. Průběžně budeme upřesňovat 
program zakončení, organizační pokyny i jízdní řád vlaku. 

63. DEMARKAČNÍ STEZKA 2021 
 
Celé zakončení bude laděno do roku 1945 - 
konce války. Vstupem do areálu zakončení se 
se ocitnete v jiné době. Vaším úkolem bude, 
posunout demarkační linii.  Zda to bude na 
stranu Ruska či Ameriky, to už bude jen a 
jen na vás.  
  
• Termín: 24. - 28. 9. 2021 
• Tabu noclehy: on-line přehled 
• Zakončení: Letní kino Písek 

Na Výstavišti 439, Pražské Předměstí, 
397 01 Písek 
o mapa 
o zahájení zakončení cca v 14:00 (ještě 

upřesníme podle vlaku) 
o areál včetně občerstvení otevíráme 

již    v 12:00 
o soutěž myší a králů (oba by měli být 

pohybliví) 
o trasová soutěž - spíše intelektuální, 

zadání očekávejte na Velké Radě TAKu 
před Stezkou 

o cca 16:30 - 17:00 přesun k vlaku 
 
V ceně stezkovného se můžete těšit na:  
• tradiční odznak 
• poukázku na jídlo v hodnotě 50 Kč 
• dárek v hodnotě 30 Kč 

  
CENY do 22. 8. 2021 - řádný termín / 
storno 0 Kč  

• TAK stezkovné 190 Kč 
• neTAK stezkovné 260 Kč 
• vlak všichni 79 Kč  

 
CENY do 6. 9. 2021 - s přirážkou 70 Kč / 
storno 70 Kč 

• TAK stezkovné 260 Kč 
• neTAK stezkovné 330 Kč 
• vlak všichni 79 Kč (bez přirážky) 

 CENY po 6. 9. do 28. 9. 2021 - s 
přirážkou 70 Kč /storno už v plné výši 

Hlaste se u zástupců a šéfů svých tras a ti za 
vás podají trasovou přihlášku a odešlou 
peníze. 

 
• Prosím neplaťte na TAKový účet 

jednotlivě!  
• Každý se účastní 63. Stezky na vlastní 

nebezpečí a zavazuje se, že bude 
dodržovat pokyny organizátorů. Pro 
cestu vlakem platí bezpečnostní 
předpisy na železnici nejen ve vlaku, ale 
i na zastávkách. 

Děkujeme tímto Ivanovi Šimůnkovi za 
koordinaci trasových přihlášek na webu a 
propojení s bankou.   
 
 VLAK zajišťuje i letos Zdeněk Moureček 
Pojedeme s ČD jako loni. 
Těšit se můžete na “taneční vůz”, kde se bude 
čepovat i pivo. 
 
Odjezd z Písku mezi 17. a 18. hodinou 
 
Zkuste letos nechat auta doma, na vlak je to 
ze zakončení jenom kousek a cena vlaku je 
příznivá. 
 
Pokud jste dočetli až sem a potřebujete se 
ještě na něco zeptat, napište na: 
veronika20@centrum.cz. 
 
Jménem všech pořadatelů z 20. trasy zdraví a 
těší se na vás 
 
Veronika Jiravová 
mobil: 775 075 790 

https://63stezka.4trasa.cz/
https://63stezka.4trasa.cz/page.php/tabu
https://www.google.com/maps/place/Letn%C3%AD+kino+P%C3%ADsek/@49.30943,14.1391713,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x470b4f8b772a0833:0xe551374a2fe97870!2zTGV0bsOtIGtpbm8gUMOtc2Vr!8m2!3d49.30943!4d14.14136!3m4!1s0x470b4f8b772a0833:0xe551374a2fe97870!8m2!3d49.30943!4d14.14136?hl=cs
mailto:veronika20@centrum.cz

