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I N F O R M A C E 

pro účastníky akce Burčákový pochod 12. 10. 2019 v Mutěnicích 

 

Pořadatel: 

 EDUCANOVA, z.s. (zapsaný spolek) 

 IČO: 06445861, DIČ: CZ06445861 

 se sídlem Želatovská 2669/20, 750 02 Přerov 

 kontaktní osoba: Mgr. Jan Grepl, předseda spolku, grepl@educanova.cz, +420 730 570 094 

 

Začátek akce – odjezd autobusu 

- Přerov, parkoviště u zimního stadionu, https://mapy.cz/s/mejusapupa 

- 12. 10. 2019 v 6:30 – prosíme o dochvilnost  

 

Zastávky – výstupní body 

- Milotice, parkoviště u zámku, https://mapy.cz/s/laduvanudu 

- Mutěnice – rybníky, https://mapy.cz/s/bumezukoso 

- Mutěnice – parkoviště autobusů, https://mapy.cz/s/lumevoluze 

 

Odjezd z Mutěnice 

- Z parkoviště autobusů (obvykle hřiště) v 17:00, prosíme o dochvilnost – https://mapy.cz/s/lumevoluze 

- Za výjimečných okolností může být návrat posunut až na 18:00, o tom by byli účastníci informování SMS 

 

Popis akce 

Burčákový pochod je tradiční a folklórní akce, která se tradičně koná v obci Mutěnice a v okolních vsích. 

Návštěvníci si mohou vybrat ze 4 doporučených tras. První trasa začíná u zámku v Miloticích a je dlouhá 

přibližně 17 km. Na této trase alespoň zpočátku není tolik turistů, občerstvení je na ní však zajištěno. Zbylé tři 

trasy začínají v obci Mutěnice „Pod Bůdami“ a jsou dlouhé 7, 10 a 14 km. Na tomto startovacím bodě bylo 

minulé roky možné vzít si startovací kartičku a sbírat razítka v kontrolních bodech. Všechny trasy vedou skrz 

místní část Pod Dubňanskou horou, kde se nachází netradiční orloj. Byť se akce jmenuje po burčáku, tak se na 

ní dají zakoupit i jiné pochutiny, pivo, víno, slivovice a lahůdky všeho druhu. 

 

Doporučená výbava 

- Turistické oblečení a pohodlná obuv (minulé ročníky byly pohodlné kraťase, jindy zase kalhoty) 

- Dostatek pitné vody (nám se rovněž velmi osvědčil dezinfekční gel na umazané ruce) 

- Pláštěnka, pokrývka hlavy, sluneční brýle 

- Dostatečná hotovost (až na výjimky nejsou platební karty akceptovány, 2 dcl burčáku cca 30,- Kč) 

- Nabitý telefon 

- Dobrá nálada      ! 
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