KČT VHT TJ Spartak Přerov

Putování za burčákem

www.vhtprerov.cz

17. Putování za burčákem
Termín:
Odjezd:

V sobotu 14. října 2017

V sobotu v 7:30 hodin z parkoviště u restaurace
Parník za Albertem vedle aut. nádraží v Přerově, jede se
za každého počasí.
Návrat:
Odjezd autobusu bude v 16:30 hodin z hřiště u základní
školy na ulici Brněnská v Mutěnicích (jako vloni – viz obrázek),
předpokládaný návrat do Přerova do 18:00 hodin. Při nepřízni počasí nebo z
jiných důvodů může pořadatel čas odjezdu změnit.
Charakter: Obec Mutěnice ve spolupráci s mutěnickými a dubňanskými vinaři
pokračuje v tradici pořádáním akce „Putování slováckým vinohradem“.
Pojištění:
Každý se zúčastní na vlastní nebezpečí!
Přihlášky a startovné:
Přihlášky mailem a startovné 195 Kč (doprava) do 15.9,
kapacita omezena na 1 autobus pouze pro členy odboru (sleva 35 Kč) a jejich
kamarády. V případě neúčasti se peníze nevrací, nutno si sehnat náhradníka.
Trasa autobusu a naše pěší trasa:
tam 7:30 hod Přerov – Staré Město – Nedakonice - Bzenec – Vracov - Ratíškovice –
Dubňany – Mutěnice, Drůbežárna, zastávka k výstupu (48.9156347N,
17.0485578E) - odtud pěšky 5 km přes vinné sklípky Pod búdami do Mutěnic
k busům - Mutěnice, hřiště u ZŠ Brněnská ul. (48.9070583N, 17.0199628E)

zpět 16:30 hod Mutěnice, hřiště u ZŠ Brněnská ul. – Hodonín – Uherské Hradiště –
Přerov.
Pokyny a vybavení:
 Putování vede přes vinné sklepy s možností ochutnávky burčáku a koupě bohatého
občerstvení (tlačenka, klobásy, bramboráky, prdelačka, cukroví, …), možnost zakoupit
si burčák i domů – 2dcl burčáku se prodávají asi 15-20 Kč (není třeba brát PET láhve).
 Hřiště u ZŠ Brněnská ul., kde stojí autobus, začněte hledat včas, budou tam davy
lidí, průchodnost ulic bude omezená, ať na vás nečekáme!
 Občanku a pláštěnku s sebou!
 Mapa KČT č. 91 Slovácko, Hodonínsko 1:50 000 (není nutné).
 Burčák je zrádný a nazpět jedeme autobusem!
Pořadatel: Tomáš Beránek, 602 575 673, tomas.beranek@volny.cz, odbor KČT VHT TJ
Spartak Přerov
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