
Kamarádi a kamarádky,  
vážené a milé šéfové, ctění šéfové! 

 
Po jedenácti letech vás opět zveme do letního kina v 
Kyjově, tentokrát na zakončení už 60. Jubilejní Stezky. 
Letní kino je v Urbanově ulici (viz plánek).  
Zahájení zakončení je ve 13 hodin. 
Snažte se přijít na zakončení včas!  
Občerstvení bude v areálu v hojném množství (sortiment 
v příloze), i pití bude dost. 
Občerstvit se bude možno již od 11:30 hod. Parkování 
případných vozidel nezajišťujeme. 
 
Jak to půjde za sebou – čili Program:  
12:49 – pozveme na podium intertrasovou kapelu, 
vlajkonoše a majitele  
13:00 – zazní Žížaličky a majitel zahájí zakončení 
13:15 – pár slov Republiky a Mocnářství k Jubileu 
13:25 – představí se Akvabely 
13:40 – Trasová soutěž a Soutěž o „Prezidenta-
prezidentku“ a „První dámu-prvního pána“. 

Trasa má za úkol připravit a předvést transparent 
s heslem vztahujícím se ke konci mocnářství a vzniku republiky. 
Použijte poskytnuté akrylové barvy (dají se ředit vodou a po zaschnutí jsou dešti odolné), 
případně i další malovací či zkrášlovací prostředky a předměty. 
Transparent předvede trasový tým sestávající se:  

 z dvojice nosičů  
  vlajkonoše a  
 z dvojice muž a žena (pro které je výhodou oblečení připomínající styl období vzniku 
republiky). Tato dvojice bude trasovými kandidáty v soutěži o „Prezidenta/prezidentku“ a 
„První dámu/prvního pána“.                                                           

V trasové soutěži se hodnotí hlavně vtip a provedení transparentu. 
Do soutěže trasy nastupují postupně v pořadí: 18, 20, 23, 26, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 a 17. 
Soutěž o „Prezidenta/prezidentku“ a „První dámu/prvního pána“. 
Probíhá současně s předvedením trasového transparentu. Představí se nominovaná dvojice a 
kandidát na „Prezidenta/prezidentku přednese „inaugurační“ projev sestávající se maximálně z 
18 slov (porotě bude projev předán v písemné a čitelné podobě při nástupu trasy s 
transparentem). 

14:30 – Vyhodnocení soutěží  
Budou postupně vyhodnoceny obě soutěže a vyhlášeni a odměněni vítězové, druzí a třetí. 
14:45 – Závěr  
Píseň Stezka žije!!! (pětková kapela)  
a v jejím závěru odeslání Pozdravu účastníků Stezky do výšin nebeských… 
Vyhlášení konce zakončení a věcí organizačních. 
Volná zábava do 15:45 pak odchod na vlak – asi 700 m – viz plánek 
Zatím nevíme přesný čas odjezdu Stezkového vlaku – odjezd i odchod na vlak upřesníme  
po obdržení konečného jízdního řádu.  
 
 
Vaši Devětačtyřicátníci (Ivan, Karel, Láďa, Michal, Petřík a Petrof).
 
 
 



 
Na Zakončení pro nás organizuje občerstvení pan Křižánek z Kyjova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jídlo Pití 
Bramboráky Točené pivo 
Guláš Nealko pivo 
Grilovaná kuřata Točená limonáda 
Grilované cigáro Balené vody 
Pizza Víno 
Kebab Tvrdý alkohol 
Smažený sýr   


