Klub českých turistů Hodonín
ve spolupráci s Městem Hodonín, Regionem Podluží
a Českou unií sportu
pořádá v sobotu 5. října 2019
43. ročník turistického

na trasách 6, 14, 15 a 23 kilometrů z Hodonína a Dolních Bojanovic do Nechor u Prušánek
Start tras 23 a 14 km: 7:00 - 11:30, Hotel Grand, Wilsonova 6, naproti vestibulu nádraží ČD
v Hodoníně
Trasa 23 km: Hodonín – Písečný – Dolní Bojanovice – Stará hora - Starý Poddvorov – Pusté Poddvorovský větřák - Nový Poddvorov – rozhledna Na Podluží – Vrchní Nechory - vinné sklepy
Nechory u Prušánek
Trasa 14 km: Hodonín – Písečný – Dolní Bojanovice – Josefov, vinné sklepy – vinné sklepy
Nechory u Prušánek
Start tras 15 a 6 km: 7:30 - 12:00, foyer Kulturního domu v Dolních Bojanovicích vedle
restaurace Obecní dům, Hlavní 49; trasy jsou vedeny souběžně s trasami vycházejícími z Hodonína
Cíl:
Startovné:
Odměna:

vinné sklepy Nechory u Prušánek (11:00 - 18:00)
dospělí 30 Kč, mládež do 15 let 10 Kč
pamětní list, možnost zakoupení turistických vizitek a turistických nálepek

Zajištěno posílení dopoledních autobusových spojů IDS JMK linky č. 913 Hodonín – Dolní
Bojanovice – Starý Poddvorov, odjezdy 7:52, mimořádný spoj 8:52 a 9:52 hodin ze stanoviště č. 5.
Z cíle v Nechorech od 14:00 zabezpečena kyvadlová autobusová doprava z parkoviště u křížku
pod Nechorami (poslední odjezd v 18:30) do železniční stanice Moravská Nová Ves, kde budou
mimořádně zastavovat rychlíky včetně mezinárodních.
Místní vinaři zajistili ochutnávku burčáků a vín s bohatým občerstvením, jste srdečně
,
vítáni. Na
rozhlednu Na Podluží je vstup na vlastní nebezpečí. Při výstupu na vyhlídkovou plošinu dbejte
zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti k ostatním návštěvníkům! Pochod se koná za každého počasí,
každý registrovaný turista se pochodu účastní na vlastní nebezpečí.
Dodatečná registrace bude umožněna i na jednotlivých kontrolních stanovištích a v cíli pochodu.
V Nechorech se budou moci účastníci zároveň zaregistrovat na trasu vedenou ve směru rozhledna
Na Podluží – Starý Poddvorov, zvonička – Dolní Bojanovice – Josefov, vinné sklepy – vinné sklepy
Nechory (16 km, vlastní značení žlutým hroznem)
Více na: www.spoluhraci.cz/kcthodonin

