Orelská pouť na Svatá Hostýn 24.-25.8.2019
Na závěr prázdnin se naše jednota připojuje k celonárodní Orelské pouti na Svatém Hostýně.
Oproti předcházejícím ročníkům, kdy jsme pěšky vycházeli z Hulína směr Hostýn v brzkých ranních,
nedělních hodinách, bychom tentokrát chtěli putovat trochu víc v klidu a oslovit hlavně rodiny s dětmi.
Letos přenocujeme v poutním domě, buď v pokojích (pokud ještě budou volné), nebo ve vlastním spacáku
na karimatce v klubovně Josefka.
Nabízím několik způsobů, jak na Svatý Hostýn doputovat, aby se tohoto největšího orelského setkání v
našem okolí, mohl zúčastnit každý:
Sobota 24.7.2019
Pěší poutníci z Hulína:
7:00 sraz v kostele sv. Václava v Hulíně, požehnání, odchod
10:24 Jankovice – setkání s dalšími poutníky, kteří přijedou vlakem (odjezd z Hulína 10:07)
10:45 pobožnost u sochy svaté Anny
13:15 povzbuzování běžců z Bystřice pod Hostýnem
14:00 příchod na Svatý Hostýn, oběd, ubytování
Mapa trasy je uvedena na tomto odkazu: https://mapy.cz/s/3x9xt , nebo
https://goo.gl/maps/E4uuVmjXGfckiQ4G6
Cyklopoutníci:
9:30 odjezd od kostela sv. Václava v Hulíně
10:24 setkání s pěšími poutníky v Jankovicích
12:00 příjezd na Svatý Hostýn
Vlakoví poutníci:
14:09 odjezd z Hulína
14:33 příjezd do Bystřice pod Hostýnem
14:40 odjezd autobusem z Bystřice pod Hostýnem
14:58 příjezd na Svatý Hostýn
Běžci:
13:00 start z náměstí v Bystřici pod Hostýnem viz http://www.behnasvatyhostyn.cz/
Na Svatém Hostýně se připojíme k programu, který organizuje ústředí Orla a je uveden na plakátu.
Sportovci si jistě nenechají ujít tradiční závody k Božímu hrobu v 16:00. Jedná se o krátký běh do kopce po
hostýnských loukách, určený opravdu pro všechny.
Neděle 25.7.2019
Z nedělního programu, který bude kopírovat program na plakátu, bych chtěl upozornit na účast našich
praporečníků v průvodu
Autobusem domů:
14:10 odjezd autobusem do Bystřice pod Hostýnem
14:21 příjezd do Bystřice pod Hostýnem
14:45 odjezd autobusem z Bystřice pod Hostýnem
15:15 příjezd do Hulína
Na batožinu a nenadálé příhody bude k dispozici doprovodné vozidlo.
Prosím zájemce, aby mi dali do konce tohoto týdne vědět, zda se našeho putování zúčastní, které variantě
dají přednost a hlavně, zda se mám snažit sehnat na ústředí Orla ještě nějaké ubytování v pokojích.
Václav Hána
Starosta
Orel jednota Hulín

