Bučovice, 10. 11. 2017

Vážený účastníku Posledního puchýře,
dovolujeme si Vám poslat základní informace k příjezdu a prezenci na puchýři
v Bučovicích. Považujte tento text jen za základní výňatek z puchýřovské brožury, ve
které jsou uvedeny všechny potřebné informace. Brožuru dostane každý předem
přihlášený účastník při prezenci v rámci své pamětní tašky. Doporučujeme zbylé
informace pročíst.

Prezence
Hlavním středobodem Posledního puchýře 2017 se stane budova bývalé Obchodní
akademie (dnes Gymnázium a obchodní akademie) Bučovice na Komenského 211.
Kromě prezence zde bude i ubytování na podlaze a stravování pro účastníky (viz
dále).
Budova se nachází asi 500 m od vlakového nádraží, 200 m od autobusového
nádraží přímo naproti zámku a kousek od okraje náměstí Svobody.

Oficiálně se prezence pro účastníky otevře ve čtvrtek 16. listopadu ve 14 hodin, ale
v místě už se budou pohybovat pořadatelé, takže po domluvě bude možné se
prezentovat případně si nechat uschovat věci i dříve (neplatí v plném rozsahu pro
ubytování, protože stále bude probíhat výuka!).
Hlavní prezence pochodu bude v přízemí, stánky s odznaky a pro vyřizování
záležitostí jednotlivých sekcí (IVV, Dvoustovka, odznak PP aj.) najdete v prvním patře.

U prezence nahlaste poslední čtyřčíslí Vašeho variabilního symbolu, který
jste obdrželi po vyplnění přihlášky. U skupinových přihlášek VS vedoucího skupiny
a VS posledního zadaného člena. Pokud si VS nepamatujete, bude abecedně seřazený
seznam k dispozici před prezenci, z něj přidělený VS zjistíte.
Základní provozní doba prezence je následující (více v puchýřovské brožurce, kterou
každý obdrží na prezenci):
čtvrtek: 14.00 až 19.00 h (ale služba bude po domluvě k dispozici až do 22.00 h)
pátek: 7.00 až 20.00 h
sobota: 6.30 až 19.00 h
neděle: 8.00 až 14.00 h
Vzhledem k tomu, že v budově je současně zajištěn i nocleh pro ubytované účastníky,
bude zde v podstatě nepřetržitá služba, mimo uvedené hodiny ale nemusí přítomný
pořadatel znát všechny podrobnosti k prezenci.
V době prezence je také možné v příslušném stánku zakoupit puchýřovské suvenýry
nebo dokoupit služby (do vyprodání zásob nebo naplnění kapacity). K dispozici jsou
ještě volná místa na páteční zájezd do Dolních Kounic (zhruba 15 míst) a
také vstupenky na sobotní zábavu.

Orientační harmonogram
Čtvrtek 16. listopadu
14.00–19.00 h
registrace, prodej suvenýrů, puchýřovská úschovna zavazadel
17.00–18.00 h
IVV plavání
17.00–19.00 h
večeře
Pátek 17. listopadu
6.30–9.00 h
snídaně
7.00–20.00 h
registrace, prodej suvenýrů, puchýřovská úschovna zavazadel
7.30–7.45 h
sraz na zájezdy 1–5
8.00–8.15 h
sraz na zájezd 6
17.00–19.00 h
večeře
18.00–19.45 h
cestovatelská beseda Jemen a Sokotra
19.00–20.00 h
IVV plavání
20.00–21.45 h
promítání snímku Expedice Morava 2016
Sobota 18. listopadu
6.30–9.00 h
snídaně
6.30–11.00 h
registrace na pochod (hlavně sobotní účastníci)
6.30–19.00 h
puchýřovská úschovna zavazadel, prodej suvenýrů
cca 10.00 h
start běžecké trasy 11 km
12.00–19.00 h
cíl Posledního puchýře
16.00–17.00 h
IVV plavání
17.00–19.00 h
večeře
20.00–01.45 h
puchýřovská zábava
Neděle 19. listopadu
6.30–9.00 h
snídaně
8.00–14.00 h
služba na prezenci (potvrzování účasti, výdej OTO a TTO)
9.00–12.00 h
komentované prohlídky města

Doprava
Do Bučovic za puchýřem pohodlně vláčkem
Bučovice leží na železniční trati Brno – Veselí nad Moravou s velmi dobrým spojením.
Vlaky zde i o víkendech a svátcích jezdí každou hodinu v obou směrech (vždy několik
minut kolem celé hodiny se nedaleko města potkávají).
Z Brna tedy jezdí vlaky takto:
Brno (odj.) Slavkov (příj.)
5.25
5.52
6.21
6.50
7.35
7.59
8.12
8.50
9.28
9.52
10.15
10.50
11.28
11.52
12.15
12.50
13.28
13.52
14.14
14.50
15.28
15.52
16.14
16.50
17.30
17.54
18.15
18.50
19.28
19.52
20.15
20.50
21.28
21.52
22.25
22.59

Bučovice (příj.)
6.03
7.03
8.09
9.03
10.02
11.03
12.02
13.03
14.02
15.03
16.02
17.03
18.03
19.03
20.02
21.03
22.02
23.10

Typ vlaku
Os
Os
Sp
Os
Sp
Os
Sp
Os
Sp
Os
Sp
Os
Sp
Os
Sp
Os
Sp
Os

Ve čtvrtek lze navíc využít i následující osobní vlaky s odjezdem z Brna v:
13.48, 14.47, 15.48, 16.47, 17.48, 18.48. Tyto vlaky zastavují (jedou přes) ve stanici
Brno-Židenice. Do Bučovic přijíždí pár minut po půl.
Z Veselí nad Moravou do Bučovic jedou následující vlaky:
Veselí nad Moravou (odj.)
3.57
5.00
6.01
7.01
7.59
9.01
9.55
11.01
11.55
13.01
13.55
15.01
15.55
17.01
17.55
19.01
21.01

Kyjov (odj.) Bučovice (příj.)
4.25
5.00
6.27
6.00
6.28
6.57
7.28
7.57
8.26
8.59
9.28
9.57
10.24
10.59
11.28
11.57
12.24
12.59
13.28
13.56
14.24
14.59
15.28
15.57
16.24
16.59
17.28
17.57
18.24
18.59
19.28
19.57
21.28
21.57

Typ vlaku
Os
Os
Sp
Sp
Os
Sp
Os
Sp
Os
Sp
Os
Sp
Os
Sp
Os
Sp
Sp

Ve všech těchto vlacích na uvedených úsecích lze využívat i jízdenky IDS-JMK. Z Brna
do Bučovic jde o šestizónovou jízdenku za 49 Kč (základní tarif), z Veselí nad Moravou
sedmizónová za 56 Kč a mezi Slavkovem a Bučovicemi dvouzónovou za 20 Kč.
Puchýřovská kyvadlovka
V exponovaných časech navíc posílíme dopravu kyvadlovými autobusy mezi
Bučovicemi a Slavkovem u Brna, kde bude část turistů ubytována. Půjde zejména
o večerní hodiny, aby se všichni mohli dostat z doprovodných programů, např.
cestovatelské besedy nebo promítání.
V sobotu ráno také v „půlhodinách― doplní dopravu do Bučovic na puchýřovský
pochod. Odpoledne a večer pak zajistí kyvadlová doprava převoz účastníků na a
z puchýřovské zábavy.
PÁTEK 17. LISTOPADU
Odjezdy z Bučovic do Slavkova
20.30 h
23.00 h
23.30 h
(jede pouze v případě potřeby – naplněnosti spoje v 23.00 h a dalších
zájemců o dopravu)
SOBOTA 17. LISTOPADU
Ranní linka Slavkov–Bučovice
7.30 h
8.00 h
8.30 h
Odpolední linka Bučovice–Slavkov
17.30 h
(bus A)
18.30 h
(bus B)
Večerní linka Slavkov – Bučovice – Nesovice
Slavkov
Bučovice
Nesovice (příj.)
Pozn.
18.00
18.30
18.45
(bus A)
—
19.00
19.15
(bus A)
19.00
19.15
19.30
(bus B)
Noční linka Nesovice – Bučovice – Slavkov
Nesovice
Bučovice
Slavkov
0.30
0.45
—
1.00
1.15
1.30
2.00
2.15
2.30
NEDĚLE 19. LISTOPADU
Ranní linka Slavkov–Bučovice
8.30 h

Ubytování
Pro většinu účastníků, kteří si objednali ubytování na podlaze, je zajištěno přímo
v budově GOA ve třídách, kabinetech a v tělocvičně. Oficiální doba provozu
puchýřovských ubytoven je od 16 hodin do 9 hodin ráno následujícího dne.
Poté dojde k uzavření prostor a služba zde bude přítomná opět až v 16 hodin.
Část účastníků je potom ubytována na Domě dětí a mládeže na Vyškovské ulici 376
(dostupný po modré turistické značce směr Vyškov, oranžová budova naproti
autobusové zastávce).
Několik účastníků také využilo možnosti spát na lůžku. Místo provizorně plánované
noclehárny na GOA nakonec zůstala možnost využít prostor internátu, takže ubytování
je v původních dvou a třílůžkových pokojích. Internát se nachází vedle budovy
gymnázia na Součkově ulici 483.
Pro ubytované na internátě je k dispozici také přilehlé parkoviště v areálu školy. Brána
pro vjezd bude otevřená každý den od 7 do 22 hodin, mimo tuto dobu použijte pro
vstup do areálu branku u policejní stanice.
Služba na všech „ubytovnách“ nepustí dovnitř nikoho, kdo se neprokáže
právem vstupu – papírovým proužkem nesnímatelně připevněným na ruku!
Proužek podle typu ubytování najdete v puchýřovské obálce, vřele
doporučujeme nalepit jej na ruku hned po prezenci.
Pokud bude chtít někdo mluvit s účastníkem, který je v místě ubytovaný, služba jej
vyvolá. Primárně ovšem spoléháme na to, že máte na své známé kontakt na mobilní
telefon.

Stravování
Stravování pro účastníky puchýře je zajištěno v jídelně GOA, která se nachází přímo
v areálu budovy bývalé obchodní akademie. VCHOD DO JÍDELNY je na rohu
Jiráskovy a Komenského, vpravo od vrat do dvora školy. Snídaně se podávají od
6.30 do 9 hodin ráno, večeře od 17 do 19 hodin. Účastníci, kteří si objednali
stravování mají v puchýřovské obálce příslušné stravenky, kterými se prokáží ve
školní jídelně.

Puchýřovské zájezdy
Odjezd autobusů
Bučovice.

na

puchýřovské

zájezdy

je

z autobusového

nádraží

Odjezd na zájezdy 1 až 5 (Slavkovské bojiště, Chřiby, Slovácko – Strážnicko,
Slovácko – Čejkovicko, Hanácké Slovácko) je společný v 7.45 h, autobusy budou
přistaveny na autobusové nádraží v 7.30 h. Na zájezd 6 se autobus přistaví v 8 hodin
a odjezd je v 8.15 h.
Zájezdy 1 – Slavkovské bojiště a 6 – Dolní Kounice mají zastávku pro nástup
(a zpět pro výstup) také ve Slavkově.
Dle náplně zájezdů je příjezd plánovaný mezi 17. a 18. hodinou (ukončení programu
zájezdu cca v 16, když už nastupuje soumrak a také v návaznosti na další
puchýřovský program). Součástí každého zájezdu je buďto přímo vycházka (zhruba 10
km) nebo lze s obdobnou délkou počítat v součtu všech vycházek. Změna programu
vlivem povětrnostních podmínek vyhrazena.

Doprovodný program
Puchýřovská výstava
V bučovickém muzeu můžete navštívit výstavu Za posledním puchýřem aneb Tři
století turistiky v českých zemích. Ve výstavním sále muzea představuje bohatou
činnost několika generací členů Klubu českých turistů a také Klubu Noha Bučovice a
odboru KČT Bučovice, který členové Nohy založili v roce 1933.
Ve druhé části se výstava věnuje fenoménu dálkových pochodů a zejména jednomu z
nich – Za posledním puchýřem, který je oficiálním ukončením turistické sezony v
republice Klubem českých turistů.
Zámek Bučovice
Ve státním zámku Bučovice je
Moravský aristokrat v labyrintu
aristokracie – světu náboženské
práva a všeobecného kulturního a

od letoška otevřena nová interaktivní expozice
světa. Je věnována světu moravské renesanční
tolerance, obezřetné vlády stavů hájících zemská
hospodářského rozkvětu.

Výjimečně bude také mimo sezonu speciálně na puchýř zpřístupněný také první
prohlídkový okruh přes reprezentační sály zámku. Zhatit to může jen velmi extrémní
počasí, tak doufejme, že nenastane.
Pokud vše vyjde jak má, do reprezentačních sálů můžete s průvodcem nahlédnout od
pátku do neděle.
Otvírací doba zámku a tím pádem i muzea je v době Posledního puchýře od
10 do 16 hodin.
Páteční program v kině Brigáda
Po několika dotazech od účastníků jsme se nakonec rozhodli sjednotit místo obou
těchto doprovodných programů a zařadit je za sebe tak, aby se daly oba stihnout.
V 18 hodin zahájí páteční cestovatelský večer přednáška o Jemenu a sousedním
ostrovu Sokotra. Po malé přestávce budeme od 20 hodin pokračovat promítáním
snímku Expedice Morava 2016, což je amatérský cestopis z cykloputování kolem řeky
Moravy. Zkrácená verze byla letos oceněna na Festivalu amatérských turistických
filmů ve Zlíně, tentokrát bude na programu nezkrácená verze.

Trasy pochodu a co na nich turisty čeká
Nejkratší trasy vedou přes místní části Vícemilice (kolem biotopu), Černčín a
Kloboučky. V hospodě v Kloboučkách na turisty čeká kontrola, ale také
zabíjačkové speciality. Nečekejte ovšem pašíka na trojnožce jako z obrázků Josefa
Lady. K dostání budou ovarové svačinky z kotle, ale i tak půjde o zajímavé
zpestření. Přímo v hospodě si pak k nějakému tomu nápoji můžete objednat polévku
nebo guláš.
Jak už jsme psali, nedaleko bude také stanová základna zimních táborníků, takže se
nezapomeňte stavit pro razítko.
Delší trasy jdou na Kloboučky přímo z Bučovic a pokračují dále do Ždánického lesa. Na
oblíbeném stanovišti při bučovických pochodech – na rozcestí U Kříže – nebude ani
tentokrát chybě kontrola, takže těšit se účastníci můžou na pivo ze Slavkovského

pivovaru, na zahřátí zkřehlých prstů i hrdla se bude podávat svařáček a k posilnění
do dalších kilometrů si bude možné opéct špekáček od místního uzenáře, takže
žádná sojová a moukou vyplněná atrapa ze super- hyper-.
Se Slavkovským pivem se však nerozloučíme ani v cíli, kde bude k dostání na dvoře
školy, opět včetně drobného občerstvení (opékané klobásky apod.). Ostatně
slavkovské pivo můžete ochutnat už v pátek, protože nám na stejném místě zpestří i
tento sváteční den.

Puchýřovská zábava
I na zábavu jsme nachystali několik zajímavých bodů. Tradiční předávání štafety
někdy v devět hodin doplní asi o hodinu později vystoupení následovníka
brněnské silácké legendy Franty Kocourka, takže ohýbat se budou ocelové pláty,
z telefonních seznamů se budou tvořit trhací kalendáře. Abychom potěšili i oči pánské
části publika, nachystali jsme i malé půlnoční překvapení. Celý večer pak, pokud
nebudou přerušováni těmito vložkami, budou až ke druhé hodině ranní hrát
Pantofláči.

Nedělní rozlučka
Na neděli nám pořadatelům už zbude jenom smeták a lopatka. Než se tak stane, rádi
zbylé turisty ještě provedeme v rámci komentované prohlídky města přes
nejvýznamnější objekty a lokality v Bučovicích. Odměnou účastníkům bude nejenom
bližší poznání místa letošního puchýře, ale také speciální kontrolní razítko a po jeho
předložení také IVV razítko z vedené trasy (GF).

Restaurace a hospůdky
Pokud hledáte možnost dobře poobědvat nebo povečeřet, hned na náměstí proti
zámku je restaurace Hotelu Arkáda. Pokud přejdete hlavní silnici ke kostelu a budete
pokračovat kolem kina dále do kopce, můžete se najíst v historickém sklepení
Vinárny U Šembery. Trošku bokem všeho dění, ale o to možná klidnější je
Restaurace Litovel na Padělcích.
Kdo si bude chtít jen tak posedět u kafíčka, nechť namíří své kroky do Kavárny na
zámku. A komu postačí jen pivečko, můžeme doporučit Bistro U Draka přímo na
autobusovém nádraží nebo jednu z tradičních bučovických hospůdek U Zelené žáby
nedaleko vlakového nádraží.

Obchody
V okolí náměstí najdete dostatek obchodů se základními potřebami. V pátek bude
kvůli státnímu svátku všude zavřeno a v sobotu má většina obchodníků
klasické dopolední otvírací hodiny (tedy plus minus do 11 hodin). Naproti
autobusovému nádraží je Penny, které mimo státem určené svátky má otvírací dobu
od 7 do 20 hodin.
Přímo u budovy obchodní akademie stojí mlékomat, takže k dispozici je 24
hodin denně čerstvé plnotučné mléko (litr za 15 korun; 0,5 litru za 10 Kč).

Výlety s IDS-JMK
Jak už jste z mnohých textů a možná i vlastního pátrání zjistili, na území
Jihomoravského kraje funguje Integrovaný dopravní systém. V rámci tohoto systému
pokrývá území kraje síť vlakových, autobusových a linek MHD vzájemně na sebe
navazujících. Zejména o víkendu nabízí turistům výhodnou dopravu za výlety, takže
těm, kteří nejedou na puchýřovský zájezd, ale přesto budou v Bučovicích už od pátku
ráno (respektive od čtvrtku od večera), můžou využít některý z tipů na výlet do okolí
Bučovic, který najdou v puchýřovské brožuře nebo na internetových stránkách akce.
Další výhodou je opakovaná použitelnost lístků v rámci jejich platnosti (počtu zón a
časového intervalu), kdy můžete libovolně přesedat mezi jednotlivými dopravními
prostředky. Není tedy potřeba kupovat si lístek na vlaku a při přestupu znovu
v autobuse. S jízdenkou IDS platnou do cílové místa prokážete jak ve vlaku, tak
potom u řidiče autobusu.
Hradisko
Hradisko (518 m n. m.) nad obcí Chvalkovice je nejvyšší vrchol Litenčické
pahorkatiny, který tvoří díky vysílači nepřehlédnutelnou dominantu při pohledu od
Bučovic. Vysílač je sice nepřístupný, ovšem těsně pod vrcholem před vstupem do lesa
se naskýtají při dobré viditelnosti daleké výhledy na Chřiby a Ždánický les.
Trasy 12 nebo 18 km.
Z Vřesovic do Koryčan
Mezi těmito obcemi můžeme vytvořit hned několik zajímavých výletů, neboť tento
západní cíp Chřibů (stejně jako ostatní části) je doslova protkaný turistickým
značkami. Navštívit lze Klimentek, Koryčanskou kapli, skalisko Kozel nebo zříceninu
Cimburk.
Trasy od 9 do 14 (a více) km
Na Lutršték a k Urbanovi
Zejména pro ubytované ve Slavkově máme třetí tip. Jde o 17km úsek zelené značky
spojující Bučovice a Slavkov u Brna. Projít se dá oběma směry a doprava je zde
vlakem k dispozici každou hodinu oběma směry (viz jízdní řády).
Kromě možnosti dalekých výhledů nabízí tato trasa také několik zajímavostí. K těm
přírodním (geologickým) patří Mrazový klín, z kulturních zajímavostí poutní kostel
Panny Marie Sedmibolestné zvaný též Lutršték. Nad Slavkovem se pak nachází kaple
sv. Urbana z roku 1712, ke které od roku 2012 vede nová křížová cesta. Ve Slavkově
pak můžete navštívit zdejší zámek spojený s vítěznou proklamací Napoleona
Bonaparta po vítězství v Bitvě tří císařů nebo zdejší pivovar.
Kromě výše uvedených individuálních jízdenek však IDS JMK nabízí také celodenní
jízdenky, které platí ve všech zónách po dobu 24 hodin od označení (nebo vytištění
řidičem autobusu). Pokud nehodláte cestovat do Brna (vnitřní zóny 100 a 101), stačí
varianta za 150 korun. Ta má navíc o víkendech a svátcích, tedy po celý puchýř, tu
dobrou vlastnost, že na ni můžou cestovat až dva dospělí a tři děti!

