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Brno, hrad Špilberk, foto archiv

Klub českých turistů, odbor Mapa Brno
pořádá pod záštitou ústředí Klubu českých turistů,
za podpory KČT Jihomoravská oblast
pod záštitou starosty MČ Brna Bystrc JUDr. Tomáše Kratochvíla
49. ročník pochodu a setkání turistů na závěr turistické sezóny

ve dnech 19. – 21. listopadu 2021

ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM 2021
ve stopách Kudrny

Poslední puchýř v Brně již počtvrté!! Významná akce KČT v roce 2021!!
Zveme všechny přátele zdravého pohybu na jedno z největších mezinárodních turistických setkání v České republice. Trasy pochodů jsou vedeny v krásné oblasti Brněnské přehrady, Pohádky máje a Moravského krasu. Spolu se stovkami turistů z
celé republiky přijďte obdivovat krásu moravské přírody.
Na internetu www.poslednipuchyr.cz naleznete další informace, popisy tras, mapy,
soubory pro navigace.
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Loni se „Puchejř“ kvůli pandemii koronaviru nekonal, letos je situace příznivější,
doufejme, že se bez výrazných omezení uskuteční. Nebudeme zajišťovat snídaně,
noclehy v tělocvičně a sobotní taneční zábavu. Občerstvení na kontrolách bude
možné jen do vlastního hrníčku.
Vyhrazujeme si právo na změnu programu a úpravu těchto propozic,
zejména s ohledem na aktuální stav nákazy koronaviru Covid-19.
Podle aktuálních pokynů české vlády však můžeme opatření i zpřísnit.
Každý účastník musí mít potvrzení o očkování proti Covid nebo o testu,
příp. prodělaném onemocnění, musí je prokázat "Covid pasem" nebo mobilní aplikací "Tečka".
Sledujte webové stránky, budeme tam uveřejňovat aktuální informace.

Kontaktní adresa pořadatele
KČT, odbor Mapa Brno, Kamechy 14, 635 00 Brno
e-mail: puchyr@poslednipuchyr.cz, www.poslednípuchyr.cz
tel: 603 538 168 (Michael Stanovský)

PROGRAM TURISTICKÉHO SETKÁNÍ
Pokud není uvedeno jinak, start, cíl nebo místo konání je ve Společenském
centru Brno Bystrc. Změna programu vyhrazena!
Pátek 19. listopadu 2021
8:00 Autobusový zájezd „Krajem Brněnského trampingu“
12:00 – 22:00 Prezence účastníků pochodu
od 15:00 Zimní táboření, místo ke stanování: Rugby Club Bystrc
14:00 – 16:00 Start: „Rozmarný kolomaznický pochod“ (12 km)
do 20:00 Cíl: „Rozmarný kolomaznický pochod“, Hrad Špilberk
cca 19:00 Návrat autobusového zájezdu na místo odjezdu
22:00 Uzavření Společenského centra Brno Bystrc
Sobota 20. listopadu 2021
celý den Zimní táboření, Rugby Club Bystrc
6:30 – 8:00 Prezence a start pochodů na 29 až 42 km
7:00 – 10:00 Prezence a start ostatních pochodů na 10, 20 km,
Rodinná turistika 6-10 km
10:00 – 18:00 Cíl pochodu, výdej diplomů a medailí
18:00 Uzavření všech cílů
16:00 – 18:30 Společná večeře v Krčmě pod Lípou, objednává se předem
19:00 Uzavření Společenského centra Brno Bystrc
Neděle 21. listopadu 2021
celý den Společenské centrum Brno Bystrc bude uzavřeno
8:00 Autobusový zájezd „Po keltských stopách na Moravě“
do 14:00 Konec Zimního táboření, Rugby Club Bystrc
do 19:00 Návrat autobusového zájezdu na nádraží (obě autobusová i hlavní
vlakové), autobus bude v případě zájmu pokračovat
až ke Společenskému centru v Bystrci
str. 2

cz 2021/a

Prezence, start, cíl pochodů
Prezence, start a cíl všech pochodů je ve Společenském centru (v Kulturáku), které
se nachází na ulici Odbojářská č. 2 v Brně Bystrci.
Souřadnice GPS: 49° 13,384’ N, 16° 31.787’ E.
Doprava od hlavního nádraží ČD šalinou (brněnskou tramvají) č. 1 směr Ečerova (při
východu z nádraží odjíždí z posledního nástupiště směr vlevo). Doba jízdy je cca 25
minut, jízdenka z nádraží stačí na 2 zóny (60 minut). Vystoupíte na zastávce „Zoologická zahrada“. Odsud cca 600 m do kopce Odbojářskou ulicí.

Startovné a ceny služeb
Pochod ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM (ve stopách Kudrny)
10 až 42 km
Pochod je zařazen do seriálu IVV a Turistické 200 KČT.
Přihláška a platba do 15. října
Později – nebo na startu v Brně

členové KČT/KST 80 Kč
členové KČT/KST 100 Kč

nečlenové 120 Kč
nečlenové 140 Kč

Sleva na startovném pro členy KČT a KST: průkaz předložte na startu.
Děti do 10 let platí stejnou cenu. Pokud pro ně nepožadujete medaili, účast je
zdarma. Prosíme však i v tomto případě o vyplnění přihlášky, aby mohli být pojištěni
a dostaly diplom.
Děti do 15 let jen v doprovodu dospělé osoby.
Možnost plnit odznak „10 akcí IVV v České republice“ (www.kct.cz/sekce-ivv-iml).
Možno soutěžit v projektu „Česky pěšky s ČPP“ (www.ceskypesky.cz).
Pozor, přihlásíte-li se po 15. říjnu, resp. až na místě v Brně, nemůžeme vám
garantovat ocenění v cíli (medaili, diplom). Navíc budete mít dražší
startovné.
Startovné zahrnuje razítka do průkazu IVV, medaili a diplom pochodu, barevné
mapky a popisy tras, tatranku a nápoje do vlastního hrníčku na trasách.

Rozmarný kolomaznický pochod (již v pátek!!), 12 km
Pochod je zařazen do seriálu IVV. Pochod se koná v pátek odpoledne.
Cíl na hradě Špilberk, hradní zvonkohra.
Pořadatel: KČT, odbor Kudrna Brno.
Podrobnosti na www.kudrna.cz/kct/kolomaznicky-pochod
členové KČT/KST 20 Kč

nečlenové 30 Kč

Sleva na startovném pro členy KČT/KST: průkaz předložte na startu při prezenci
Děti platí stejnou cenu.
Startovné zahrnuje razítko do průkazu IVV, diplom pochodu, černobílou mapku a
pišingr v cíli pochodu.
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Rodinná turistika, kočárková trasa
6 až 10 km (zdarma)
10 km trasa vede Údolím oddechu ke kontrole u
rybníka ve Vrbovci, po absolvování okruhu ke Kohoutovicím zpět na kontrolu a zpět do Bystrce. Trajde zkrátit na 6 km (návrat rovnou od kontroly). Na
začátku trasy Údolím oddechu je dětské hřiště s
různými atrakcemi.
Startovní průkaz, mapka a popis trasy – pro rodiče
dětmi zdarma. Není třeba se přihlašovat předem.

sa

s

Zimní táboření
Termín: pátek 19. až neděle 21. listopadu 2021
Organizátoři budou na místě 19. listopadu 2021
od 15 hodin.
Adresa táboření: hřiště Rugby Club Bystrc, Jakuba Obrovského 2, Brno Bystrc
Doprava: Stejně jako do Společenského centra
Brno Bystrc, ze zastávky „Zoologická zahrada“
půjdete ulicemi Obvodová a Jakuba Obrovskéno
cca 400 metrů (za Lidlem).
Účastnický poplatek: 100 Kč za 1 osobu po celou dobu pobytu
Pořadatel: KČT, odbor Horal Ústí nad Orlicí
Kontakt na pořadatele: Josef Zavadil,
tel.: 604 290 672, e-mail: rikinek@seznam.cz
podrobnosti na www.poslednipuchyr.cz/cz/zimni.php

Autobusové zájezdy
Na pátek a neděli připravujeme autobusové zájezdy:
Pátek 19. listopadu 2021 – Krajem brněnského trempingu – povodím řek Jihlavy
a Oslavy.
Neděle 21. listopadu 2021 – Po keltských stopách na Moravě – Býčí skála, hradiště Černov, opidum Staré hradisko, zámek Plumlov, svatyně s menhirem Ludéřov
a mohyla Žuráň.
Cena: 250 Kč za 1 osobu a jeden zájezd
Pořadatel: KČT, odbor Kudrna Brno
Kontakt a přihlášky přímo u KČT Kudrna:
e-mailem: kct@kudrna.cz
poštou: Vilda Dvořák, Podolská 46, 62800 Brno

Česky pěšky s ČPP
Klub českých turistů pro vás připravil společně s Českou
podnikatelskou pojišťovnou (ČPP) na letošek 15 turistických
pochodů po celé ČR. Jedná se o tradiční i méně známé turistické akce KČT, na kterých je přítomen tým ČPP, stánek,
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různé soutěže a úkoly pro děti.
Princip soutěže je jednoduchý – na startu těchto pochodů obdržíte kartu s unikátním
QR kódem a identifikačním číslem. Pomocí těchto údajů se následně zaregistruje na
stránkách www.ceskypesky.cz, díky čemuž se dostanete do losování o hodnotné
ceny.

Turistická zábava
Kvůli epidemii koronaviru byla turistická zábava zrušena.

Stravování
Zajišťujeme společnou večeři v sobotu 20. listopadu 2021 v „Krčmě pod lípou“.
Večeře se vydává od 16:00 do 18:30 hodin.
Cena: 100 Kč, dětská jídla a porce nejsou.
Ve Společenském centru (místě startu a cíle pochodů) bude po celou dobu akce
otevřena kavárna a bufet.

Upozornění, pojištění
Pochod se koná za každého počasí. Každý účastník pochodu jde na vlastní
nebezpečí. Pro všechny účastníky pochodu (členy i nečleny KČT) platí úrazové
pojištění, které KČT sjednal ve spolupráci s Českým olympijským výborem u
pojišťovny VZP (www.kct.cz/pojisteni). Pro nejdelší trasy je vhodné absolvovat
předem zdravotní prohlídku.

Přihlášky
Na pochody se přihlašujte výhradně předem pomocí on-line formuláře na našich
stránkách www.poslednipuchyr.cz/cz/prihlaska.php. Nevládnete-li Internetem,
můžete nás oslovit telefonicky (tel.: 603 538 168, Michael Stanovský), nebo emailem: puchyr@poslednipuchyr.cz.
Přihlášení je možné i přímo v Brně, ovšem za vyšší cenu (viz výše) a s rizikem, že
na vás nevyjde medaile.
Přihlášky podané (nebo startovné zaplacené až po 15. říjnu 2021) mají
vyšší startovné.
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Skupiny
Každý člen skupiny musí vyplnit svoji přihlášku. Skupina o pěti a více členech
může zaslat seznam účastníků v Excelu
– viz www.poslednipuchyr.cz/cz/prihlaska.php.

Storno účasti
Při zrušení účasti po 15. říjnu 2021 účtujeme storno poplatek ve výši 50 % z celkové částky. Účastnický poplatek je však možno bezplatně převést na jiného
účastníka. V tom případě nás kontaktujte e-mailem puchyr@poslednipuchyr.cz.

Platba
Peníze poukažte na náš účet u FIO banky: 2600335065/2010 (platby z ČR).
Peníze na tento účet můžete poslat i poštovní poukázkou „A“. V tom případě nám,
prosím, sdělte datum platby (stačí e-mailem puchyr@poslednipuchyr.cz), poštovní
platby se špatně dohledávají. Potvrzení o platbě si pro jistotu vezměte s sebou do
Brna.
Jako variabilní symbol (VS) uveďte přidělené startovní číslo. Vyplňujete-li přihlášku
v papírové formě, zvolte si jako VS nějaké číslo které zároveň napíšete do příslušné
kolonky na přihlášce.
Prosíme o poukázání peněz na náš účet do 15. listopadu 2021. Pozdější platby už
vyřídíte jen v Brně, ovšem za vyšší cenu startovného (100 nebo 140 Kč).
Výjimku tvoří zahraniční účastníci, mezinárodní převody peněz jsou zatíženy velkými
poplatky, takže mohou v Brně zaplatit bez přirážky.

Ubytování (www.poslednipuchyr.cz/cz/propozice.php#ubyt)
Ubytování si zajišťuje každý sám, v Brně je velké množství ubytovacích zařízení,
můžete použít i rezervační portály, jako hotel.cz, hotely.cz, trivago.cz, hostelworld.com, hotels.com apod. Další tipy Vám může doporučit paní Pečinková z
Turistického informačního centra TIC BRNO (Věra Pečinková, Radnická 2, Brno,
tel: 542 427 153, e-mail: pecinkova@ticbrno.cz)
Camping Hana, Veverská Bítýška, Dlouhá 135, www.campinghana.com
phone: 607 905 801, camping.hana@seznam.cz.
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Kemp Oáza, Ostrovačice u Brna, náměstí Viléma Mrštíka 10
phone: 606 457 448, info@kempoaza.cz
www.ekempy.cz/jihomoravsky-kraj/brno-venkov/94-kemp-oaza-ostrovacice
Camp Alpa, Ostrovačice u Brna, Osvobození 258, www.campalpa.cz
phone: 602 715 674, campalpa@gmail.com

Upomínkové předměty
Prodej upomínkových předmětů bude ve vestibulu Společenského centra v našem
vobchůdku. Následující předměty si můžete rezervovat, poznamenejte to, prosím,
na přihlášce. Budeme vám je rezervovat do soboty 20. listopadu 2021 do 12 hodin.
Turistická známka: 35 Kč
Turistická nálepka: 12 Kč
Turistická vizitka: 15 Kč
Pohlednice, mapy a další...

Informace a reklamace
Informace poskytujeme nejlépe e-mailem puchyr@poslednipuchyr.cz. Reklamace a
problémy můžete konzultovat i na tel.: 603 538 168 (Michael Stanovský).

Organizační štáb
Ing. Jaroslav ŠLECHTA, ředitel akce, e-mail: slechta@kct.cz
Zdeněk CABALKA, předseda KČT, odbor Mapa Brno, technický ředitel pochodu,
e-mail: cabalka@kct.cz
Ing. Michael STANOVSKÝ, webmaster, přihlášky, informace,
e-mail: puchyr@poslednipuchyr.cz, tel.: 603 538 168
MUDr. Darja DOBŠÍKOVÁ, zdravotní zabezpečení
Daniel KRYSTL

www.poslednipuchyr.cz
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PŘIHLÁŠKA „ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM 2021“
Doporučujeme použít internetové přihlášení, adresa
www.poslednipuchyr.cz/cz/prihlaska.php
Příjmení

Jméno

Město

Stát

Variabilní symbol
při platbě na účet

Vyplňte nějaké číslo
kvůli identifikaci platby
číslo průkazu kvůli přiznání slevy
pro členy KČT/KST

Číslo průkazu KČT
Kontaktní telefon,
e-mail
Dítě do 10 let:
ANO/NE

Požaduje medaili:
ANO/NE

Bez medaile je účast dětí zdarma, jinak platí plnou cenu

Chci se účastnit následujících akcí a objednávám doplňující služby:
zakroužkujte cenu služby (slevy) a do posledního sloupce vypočtěte částku Kč
startovné

pochod s medailí (IVV, 200)
Rozmarný kolomaznický pochod
CELKEM

sleva
KČT/KST
sobota
120 Kč *)
40 Kč
pátek
30 Kč
20 Kč
dítě do 10 let bez medaile

celkem
Kč

0 Kč

*) Při podání přihlášky resp. zaplacení po 15. říjnu 2021 je cena vyšší – 140 Kč
Při zrušení účasti po 15. říjnu 2021 účtujeme storno poplatek 50 %.
Odesláním přihlášky beru na vědomí podmínky pochodu uvedené v propozicích.
Každý účastník pochodu jde na vlastní nebezpečí.
Budete-li platit za více účastníků najednou, vyplňte následující údaje:
Jméno skupiny:
Jméno vedoucího:
Počet členů skupiny:
Oscanovanou (vyfocenou) přihlášku spolu s kopií potvrzení o platbě zašlete
do 15. října 2021 e-mailem na puchyr@poslednipuchyr.cz
případně poštou na naši adresu: KČT, odbor Mapa Brno, Kamechy 14, 635 00 Brno
Pozdější přihlášky až v Brně nebo přes naše webové stránky
https://www.poslednipuchyr.cz/cz/prihlaska.php
Podáním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů účastníka akce, berete
na vědomí tyto propozice a informaci o dokumentaci akce na fotografiích a videu.
Podrobnosti na našem webu www.poslednipuchyr.cz/cz/gdpr.php
a www.poslednipuchyr.cz/cz/fotografovani.php
Každý účastník musí mít potvrzení o očkování proti Covid nebo o testu, příp. prodělaném onemocnění, musí je prokázat "Covid pasem" nebo mobilní aplikací "Tečka".
Podrobnosti na našem webu www.poslednipuchyr.cz/cz/koronavirus.php
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