
Putování slováckým vinohradem 

Letošní krásný podzim provázený vydařeným babím létem inspiroval určitě nejednoho 
z nás k naplánování a posléze i k uskutečnění nějakého pobytu v přírodě, obzvláště 
ohlédneme-li se za nepříliš vydařeným létem. Sluníčka bylo málo, a tak někteří z nás si 
už v záři zabojovali s rýmou či dokonce chřipkou. V boji s nepříjemnými nemocemi je 
důležitá prevence, a proto jsme se učitelé společně s rodiči a přáteli školy rozhodli nic 
nenechat náhodě a řádně se na brzy nastávající zimu připravit. Prevence nade vše! 
Vitamíny jsou nejlepší v přírodním stavu a přidáte-li k nim turistiku a veselou mysl ve 
společnosti přátel, tak je to nejlepší řešení, jaké vás jen může napadnout. 
 
Proto jsme se v sobotu 11. 10. 2014 vydali do Mutěnic, vesničky nedaleko Hodonína, 
která je hodně lidem známá, protože putování vinohrady zde má již několikaletou 
tradici. Někteří z nás zde také nebyli poprvé. Krajina jižní Moravy je velmi výjimečná, 
nádherná a svým příjemným teplým podnebím a rozlehlými vinicemi okouzlí každého. 
Téměř každý si kraj zamiluje a rád se do něj vrací. 
 
Na výlet jsme se vydali od mutěnické radnice společně ke startu pod vinohrady. 
Všude byla spousta lidí, ale zároveň nás překvapila přátelská a veselá atmosféra, která 
vydržela po celý den. Tak jak uvádějí různé zdroje, je možné absolvovat libovolnou 
délku trasy, třeba jen 4 kilometry nebo víc např. 12 km a nebo se vydat z některé 
okolní obce, třeba Milotic a zakončit pochod v Mutěnicích. Každý si vybral, jakou trasu 
chtěl. Degustace mladého vína v průběhu pochodu je velmi milým zpestřením, stejně 
jako místní speciality a různé obvyklé i neobvyklé pochutiny. Některé netradiční a 
nutričně velmi bohaté vzorky byly ochutnány a jejich odvážní konzumenti ohodnoceni 
méně odvážnými přihlížejícími dokonce potleskem. 
 
Den se každopádně vydařil a již dnes by se mohl napsat seznam účastníků zájezdu na 
příští rok. 
 
Poděkování patří všem za kázeň  a řidiči p. Dubovskému ze Starého Města za úsměv, 
ochotu a bezpečnou jízdu.  
 
       19. 10. 2014                                                 Ing.  Miriam Vandová  - vedoucí zájezdu 
 
 


