Bazén
čt�r�ek
40 Kč

(IVV plavání ve školním bazénu [17 × 10 m]
pátek
40 Kč

ve večer�ích hodinách, individuálně i v jinou dobu) sobota
40 Kč

Suvený��
odznak Posledního puchý�e
60 Kč ������� ks
TTO Po stopách II. odboje na jižní Moravě
50 Kč ������� ks
OTO Ždánický les a Politaví
50 Kč ������� ks
t�ristická známka
30 Kč ������� ks
t�ristická nálepka
12 Kč ������� ks
puchý�ovské t�ičko
250 Kč ������� ks
 M
 L
 XL
 XXL
– velikost:  S
reﬂex�í pásky (sada 3 ks pásek v bar�ách t�ristických
značek s motivem t�ristické značky (čer�ená, modrá a
zelená, žlutá součástí balíčku!)
50 Kč ������� ks
Infor�ace poštou (pot�rzení regist�ace a poky�y před puchý�em)
35 Kč


V rámci Posledního puchý�e mám orientačně zájem:
– o sobot�í t�asu:  5 km  11 km  21 km  25 km  33 km  42 km  50 km

– o prohlídku zámku/muzea (v muzeu speciální výstava o historii Posledních puchý��)

– o páteční promítání v kině (originál amatérského „cestopisu“ Ex�edice Morava 2016)

– o páteční cestovatelskou besedu
– o nedělní komentovanou prohlídku města


Poznámka (vzkaz) pro pořadatele:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V BUČOVICÍCH OBSAZENA, UBYTOVNY V OKOLÍ
Název
Kontakt
Poznámka
Inter�át ISŠ Slavkov 544 221 007 vychovatelna@iss-slavkov.eu, volat po 24. sr�nu
Penzion Olga
773 115 425 recepce, pí Dobešová; Slavkov u Br�a, Zborovská 45
Hotel Florian
734 575 571 Slavkov u Br�a, přímo u vlakového nádraží
Sokolský dům
704 432 320 Slavkov u Br�a, na náměstí
Uby�ovna Triﬁn 608 888 135 Kyjov, 5 minut od nádraží, h��://uby�ovani.t�iﬁn.cz

Akt�ální stav uby�ovacích zařízení a kontakt� na ně dopor�čujeme sledovat na oﬁciální webových
st�ánkách Posledního puchý�e 2017 na www.puchy�-bucovice.cz!

Klub t�rist� Noha Bučovice

a Klub českých t�rist�-Jihomoravská oblast
pořádá pod záštitou starost� města Bučovice MUDr. Radovana Válka

od 16. do 19. listopadu 2017
46. ročník významné akce Klubu českých t�rist�

Za posledním puchý�em

Poslední puchý� se po dvou letech vrací zpět na jižní Moravu. Tentokrát do míst, odkud je
to všude kousek.
Jen co by kamenem dohodil to máme na Slavkovské bojiště, kde se v roce 1805 psaly
světové dějiny. Přes kopec je to od nás na Slovácko, do kraje bodr�ch moravských lidí,
vinohradů, sklepů, lahodného vína a hřejivé slivovičky. Na dohled se nachází Chřiby, po
starobylém hradu zvané též Buchlovské hor�. Krajině zdejší však kromě Buchlova od roku
2004 vévodí na nejvyšším vrcholu Brdo pr�ní kamenná rozhledna postavená v Čechách a
na Moravě po dlouhých sedmdesáti letech.
Vítejte v Bučovicích!
Odt�d v pátek vy�azíme na místa, o kter�ch jste si teď přečetli, a ještě na mnohá další.
Ale ani v Bučovicích se t�risticky nezt�atíte. Dominantou města je zámek – renesanční
perla jižní Moravy – unikát�í ukázka italské renesance na sever od Alp. Arkádové nádvoří
zámku t�oří devadesát sloupů s 540 reliéf�. Uprost�ed stojí jedinečná osmimet�ová
maný�istická Bakchova fontána. Vnit��í prostor� zámku zdobí bohatá št�ková výzdoba a
v Zaječím sále na návštěvníky čekají alegorické výjevy z obráceného světa – ze země, které
vládnou ušáci a lidé se psy jsou jen lovnou zvěří.
Sobot�í t�asy vás zavedou do přírodního parku Ždánický les. Opat��ě ale při t�rách.
Nechte si taky t�ochu energie na závěrečnou puchý�ovskou zábavu! A komu se nebude
chtít od nás domů, může ještě v neděli vy�azit na komentovanou prohlídku města.
Tak přijeďte – vždy t� budete vítáni! Ať už to bude na našem Posledním puchý�i nebo až sem
znovu vy�azíte t�eba do Ždánického lesa za mot�ly na nějaký ten svůj jar�í „pr�ní puchý�“.

ÚVODEM
– podrobné infor�ace, akt�alit�, přihlášky a další najdete na inter�etových st�ánkách
akce www.puchy�-bucovice.cz, které spustíme začátkem prosince 2016
– prosíme o vy�lnění i dodatkových anket�ích otázek, které nám pomohou při přípravě
Puchý�e
– sobot�í t�asy se nachází na mapě KČT číslo 87 – Slavkovské bojiště
– uby�ování zajišť�jeme ve školních t�ídách (cca po 15 lidech) a v tělocvičnách (cca po 40)
– uby�ování na postelích si zajišť�je každý účast�ík sám dle přiloženého seznamu hotelů
a penzionů, rezer�ace je možná až po přidělení variabilního sy�bolu v pot�rzení
přihlášky
– součástí každého zájezdu je 5 až 10 kilomet�� dlouhlá vycházka
PŘIHLÁŠKY
– ideální for�ou přihlášky je vy�lnění tzv. on-line for�uláře na www.puchy�-bucovice.cz,
kter� připravíme jak pro individuální účast�íky, tak i pro skupiny
– přihlášku lze poslat i mailem na posledni@puchy�-bucovice.cz – na našem webu
budou ke stažení pro snadnější vy�lnění (abyste na něco důležitého t�eba nezapomněli)
for�uláře v Excelu, což vy�žijí zejména vedoucí větších skupin
– a zaregist��jeme samozřejmě i t� zájemce, kteří nám pošlou for�ulář z tohoto letáčku
klasickou poštou na adresu ing. Roman Volek, Revoluční 737, 685 01 Bučovice
– po obdržení přihlášky vám mailem (nebo poštou bude-li objednáno) pošleme pot�rzení
regist�ace se všemi údaji nut�ý�i k úhradě včet�ě variabilního sy�bolu, kter� použijete
pro případnou objednávku noclehu v hotelu nebo penzionu
– účast�íkem se t�rista stává po úhradě všech objednaných služeb
– přihlášky přijímáme do 15. září 2017 – po tomto dat� nemůžeme garantovat všechny
objednané služby, do 20. září 2017 pro Puchý� hotely a penziony rezer�ují své kapacit�
– do 15. září 2017 lze také přihlášku stor�ovat – účast�íkovi vrátíme uhrazené platby po
odečtení manipulačního poplatku 50 Kč
– po tomto dat� nebude možné přihlášku stor�ovat, účast�ík však může za sebe poslat
náhradníka
– pro účast na sobot�ím pochodu není nut�é přihlášku posílat, stačí se regist�ovat přímo
na star�� (star�ovné pro členy KČT 30 Kč, mládež do 10 let zdar�a, ostat�í 40 Kč)
– pokud není uvedeno jinak, nejsou v ceně zájezdu zpoplat�ěné vst�py do objekt�
– puchý�ovské star�ovné obsahuje oproti jednodennímu sobot�ímu star�ovnému (plánek
t�asy, účast�ický list) navíc tašku s plánem města s vyznačením důležit�ch míst,
pamět�í mag�etku, puchý�ovský pohled, žlutou reﬂex�í pásku s motivem t�ristické
značky a Posledního puchý�e 2017, další t�ristické a propagační materiály

PŘIHLÁŠKA NA POCHOD ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM ����
odešlete pořadatelům nejpozději do 15. 9. 2017

Jméno ________________________________________________________________ Příjmení ____________________________________________________________________________________
Adresa ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dat�m narození ______________________________________________ Členské číslo pr�kazu KČT ________________________________________________
Telefon ________________________________________________________________ E-mail ____________________________________________________________________________________
Účast�ický poplatek

člen KČT
80 Kč 
nečlen KČT
100 Kč 
Uby�ování
čt�r�ek/pátek
60 Kč 
(tělocvičny a t�ídy)
pátek/sobota
60 Kč 
sobota/neděle
60 Kč 
St�avování
čt�r�ek – večeře
90 Kč 
pátek – snídaně
50 Kč 
pátek – večeře
90 Kč 
sobota – snídaně
50 Kč 
sobota – večeře
90 Kč 
neděle – snídaně
50 Kč 
Zájezdy
1 – Slavkovské bojiště (Mohyla mír�, Žuráň, Slavkov)
250 Kč 
(pátek 17. 11. 2017)
2 – Chřiby (Bunč, Brdo, Modrá, Velehrad)
250 Kč 
3 – Slovácko 1 – St�ážnicko (Tvarožná Lhota, Plže)
250 Kč 
4 – Hanácké Slovácko (Klobouky, Židlochovice, Těšany,
VYPRODÁNO
v ceně závěrečné posezení ve sklípku)
5 – Slovácko 2 – Čejkovicko (Vrbice, Modré hor�)
400 Kč 
(v ceně vst�p do Templářských sklepů a deg�stace)
V případě obsazenosti vybraného zájezdu mám zájem o zájezd č.:
�������
Puchý�ovská zábava (count�� skupina Pantoﬂáči, kapacita sálu omezena!!!)
150 Kč 
----------------

RÁMCOVÝ PROGRAM AKCE
– hlavní prog�am se nijak nevy�yká zažit�� skutečnostem (ve čt�r�ek a v pátek prezence,
páteční zájezdy, sobot�í pochod a zábava)
– v pátek bude v rámci Puchý�e uveden ﬁlm Muži v říji, kter� se natáčel v okolí Bučovic
a pojednává o sousední vsi Mouřínov. Přes něj povedou některé sobot�í t�asy, takže
můžete poznávat a hledat místa, kde se natáčelo
– účast�íci, kteří absolvují na Puchý�i všechny t�i dny (tj. zájezd, pochod a prohlídku
města), mají nárok na uznání zvýhodněných podmínek plnění jednoho z našich
t�ristických odznaků (bližší infor�ace na webu puchý�e!)

