XLIV. ROČ.

Hustopeče, sobota 17. října 2020

KČT, odbor Hustopeče Vás zve na čtyřicáté čtvrté tradiční

Divácké putování

pěšky a na kole
PREZENTACE:
STARTOVNÉ:
ODMĚNY:
OBČERSTVENÍ:

v sobotu 17. října 2020
od 7:00 do 11:00 hod v CVČ Pavučina Hustopeče, Šafaříkova 40.
dospělí pochodníci a cykloturisti 40,- Kč
členové KČT a děti 20,- Kč
děti do 6 let 10,- Kč
mimo zážitků z cesty a puchýřů,
diplom a razítko IVV za zdolání trasy.
malé občerstvení v cíli nebo možno zakoupit v restauracích na trase.
TRASY

Pěšmo 5 km
Pěšmo 10 km
Pěšmo 15 km
Pěšmo 20 km
Pěšmo 25 km
Pěšmo 40 km

Za vodníkem Fiškinem, z Hustopečí k rybníku a zpět
Hustopeče, Kamenný vrch, Starý vrh – rozhledna, Hustopeče
Hustopeče, Maják, Přední kout, Kurdějov, Hustopeče
Hustopeče, Diváky, Přední kout, Kurdějov, Hustopeče
Hustopeče, Diváky, Nedánov, Boleradice, Přední kout, Hustopeče
Hustopeče, Diváky, Klobouky, Brumovice, U boudy, Přední kout,
Hustopeče

Kolmo 30 km

Hustopeče, Hor. Bojanovice, Boleradice, Diváky, Nikolčice, Křepice,
V. Němčice, Hustopeče
Hustopeče, Hor. Bojanovice, Kobylí, Klobouky, Diváky, Šitbořice,
Nikolčice, Kurdějov, Hustopeče
Hustopeče, Moutnice, Těšany, Diváky, Klobouky, Morkůvky, Kobylí,
Vel. Pavlovice, Zaječí, Šakvice, Hustopeče
Hustopeče, Diváky, Bořetice, Mor. Žižkov, Břeclav, Lednice, Valtice,
Sedlec, Mikulov, Dolní Věstonice, Hustopeče

Kolmo 50 km
Kolmo 70 km
Kolmo 100 km
UKONČENÍ
PUTOVÁNÍ:

do 18:00 hodin v CVČ Pavučina v Hustopečích

DOPRAVA:
NOCLEH:

do Hustopečí jezdí autobus i vlak podle platných jízdních řádů.
Ubytování si účastníci zajišťují sami. Nabídky lze najít na
http://www.hustopece.cz/turist-ubytovani

INFORMACE:

Petr Ovísek, tel.: +420 728 344 447,
e-mail: kcthustopece@seznam.cz

UPOZORŇUJEME:
- na trasu 40 km mohou jít pochodníci starší deseti let
- mládež do 15 let může putovat pouze v doprovodu dospělých
- pěší trasy jsou na turistické mapě KČT 88 a 87 (nebo Jižní Morava)
- trasy na kole jsou na cykloturistické mapě KČT 24, a automapě číslo 11 - Jižní Morava
- Divácké putování není závod, pořadatel nezjišťuje ani nevyhlašuje pořadí a čas jednotlivých
účastníků. Každý, kdo zdolá vybranou trasu ve stanoveném limitu je vítězem

Něco málo z historie
Divácké putování “MARYŠA” začalo v roce 1977 jako třetí část turistických putování, na kterých měli
účastníci poznat nejzajímavější místa našeho okresu. (První bylo “Historické putování ZA
VĚSTONICKOU VENUŠÍ”, druhé “Romantické putování KRAJEM TŘÍ GRÁCIÍ”) Už první ročník jsme
anoncovali jako tradiční, abychom zdůraznili, že se nevezeme s tehdy módní vlnou dálkových pochodů,
ale navazujeme na pochody “Okolo Pálavy”, které náš odbor turistiky pořádal od roku 1966. Po
zásadních změnách i v turistice nám bez náhrady “usnuly GRÁCIE”. Krásnou část okresu, kudy vedly
její trasy je možno poznat každoročně v dubnovém termínu na “Klubovém Otvírání jara”. Rovněž “Za
Venuší” je možno se vydat i nadále v dubnovém termínu při “Klubové VENUŠI” s naším odborem. Jen
krajem bratří Mrštíků vás bez přerušení provádělo a provede “Divácké putování MARYŠA”. V
propozicích druhého ročníku bylo podáno i vysvětlení k názvu - “divácké” - putování je určeno divákům
všeho druhu, je projevem nesouhlasu pořadatelů s diváckým (pasivním) způsobem života a navíc vede
přes obec zvanou Diváky, kde žili bratří Mrštíkové - autoři dramatu MARYŠA. V roce 1981 byly poprvé
připraveny i trasy pro ty, kteří rádi cestují na kole. “Dovolujeme si upozornit, že Jižní Morava není úplná
rovina, jak se ještě mnozí mylně domnívají. Účinné a spolehlivé brzdy jsou proto nejen předepsané
příslušnou vyhláškou, ale přímo nutné”. Na všech předcházejících ročnících putovalo celkem asi 12680
účastníků z nejrůznějších koutů naší vlasti i odjinud.

