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Sobota 24. března 2018
Zahájení:
START:

Prezence:
Cíl:
Vstupné:
CÍL:

PARKOVÁNÍ:

Parkování:
KONTAKT:

v 9:00 na Dukelském náměstí v Hustopečích

zahrádka restaurace Formanka (www.formanka.net) od 9 do 11 h
listů,na
razítka
PJV a IVV,
prodej suvenýrů PJV a
od(výdej
8:30pamětních
u pokladny
Dukelském
náměstí
akce ke 130 letům Klubu českých turistů

Mandloňové sady - Rozhledna
V 10 h zahájení jarní sezony KČT-JMO 2018
dospělí - 100 Kč
mandloňové sady – rozhledna
studenti, senioři, členové KČT - 50 Kč
děti
do 15parkoviště
let zdarma
odstavné
u ﬁrmy Agrotec (u sjezdu z dálnice)
Z parkoviště bude zajištěna kyvadlová doprava do centra.

k parkování prosím využijte odstavné parkoviště
Petr Ovísek,
e-mail:
kcthustopece@seznam.cz,
mob.: 728 344 447
u firmy
Agrotec
(u sjezdu
z dálnice).
Z parkoviště bude zajištěna kyvadlová doprava do centra.

Hlavní program Slavností mandloní a vína na Dukelském náměstí (viz dále).

POPIS TRAS PJV:
7 km
Hustopeče – Sportovní hala – Ovčí bar – Starý vrch – Rozhledna – Hustopeče
11 km
Hustopeče – Sportovní hala – Zadní rybník – Kamenný vrch - Ovčí bar – Starý vrch –
Rozhledna – Hustopeče
18 km
Hustopeče – Sportovní hala – Zadní rybník – Kamenný vrch – Pod
Majákem – Přední kout – Kurdějov – Kamenný vrch - Ovčí bar – Starý vrch
– Rozhledna – Hustopeče

Program na Dukelském náměstí
9.00
9.20
10.00
10.30
11.30
12.10
12.40
13.40
14.00
15.20
16.00
17.00

Slavnostní zahájení za účasti zástupců KČT
Šikulky ze ZUŠky - děti ze Základní umělecké školy
Petr Erin Kováč poprvé - první variace na téma mandle
Maláčci a Krajcárek - děti z mateřských škol a folklorního souboru
Vyhlášení nejlepšího mandlového dezertu
Petr Erin Kováč podruhé - druhá variace na téma mandle
Chvilka s cimbálem
Soutěž jedlíků - pojídání koláče
Red Socks Orchestra - koncert
Petr Erin Kováč potřetí - třetí variace na téma mandle
Hrdza - koncert
Ukončení programu

Prezence: od 8.30 h u pokladny na Dukelském náměstí
Vstupné: dospělí – 100 Kč
studenti, senioři, členové KČT – 50 Kč
děti do 15 let zdarma

Doprovodný program
•
•
•
•

Otevřené sklepy místních vinařů
Prohlídka kostela sv. Václava – 10.00–15.00 h
Poníci a zvířátka – krmení zvířátek a jízda na ponících
Muzeum – výstava Pod povrchem ornamentu – 10.00–16.00 h

více na www.slavnosti-mandloni.cz

