Rozhledna Akátová věž Výhon Židlochovice má narozeniny.

7. 9. 2019 9:00–20:00 hodin Akátové okruhy 8–15 km,
+ okruh pro děti
Start a cíl: Hřiště u zvonice
Registrace na turistické okruhy: 9:00–13:00 hodin ZDARMA
Židlochovická rozhledna byla otevřena 1. srpna 2009 a letos slaví 10 let.
Ke stavbě bylo použito akátové dřevo, projektantem je ing. Arch. Pavel Jura. Rozhledna stojí
v nadmořské výšce 355 m, je vysoká 17,7 m. Z vyhlídkové plošiny, na kterou vystoupáte po 76
schodech, dohlédnete třeba až na rakouský hrad Falkenstein.
Pod taktovkou Městského kulturního střediska Židlochovice již k výročí rozhledny proběhly dvě akce: Noční pochod na
počátku června dovedl na vrchol Výhonu pět set lidí, kteří svými ručními svítilnami narozeninově rozzářili Akátovou věž,
naopak ranní atmosféru při rozbřesku zažili příznivci netradičních zážitků při Snídani pod rozhlednou 3. srpna.

Hlavní oslava narozenin Akátové věže Výhon je připravena na sobotu 7. září.

Akátové okruhy krajinou Výhonu 7. září 9:00–20:00 hodin.
Akce je zacílená na milovníky turistiky a obdivovatele dalekých výhledů. Křížem krážem krajinou Výhonu budou turisté
procházet třemi okruhy a to od 8 – 15 km, speciální trasa s úkoly je připravena pro děti. Všechny cesty povedou k rozhledně,
kam každý s účastníků vynese vlaječku s přáním Akátové věži, kterou obdrží při registraci na startu pochodu.

Registrace na Akátové okruhy: 9:00–13:00 hodin, ZDARMA
Jeden z okruhů – Vinařská patnáctka, zavede účastníky pochodu až do obce Nosislav, kde probíhá akce Otevřené sklepy
Nosislav. Zde budou otevřeny sklepy a každý zde může ochutnávat víno, jež se rodí pod rozhlednou na kopci Výhon.
Účastníci okruhu Vinařská patnáctka obdrží při registraci žetony jako platidlo v označených sklepech na ochutnávku zdarma.
Pro návštěvu dalších sklepů je nutná vstupenka, zakoupená přímo v Nosislavi.

A co kromě turistiky čeká návštěvníky akce?

Na rozhledně:
Zajímavou podívanou nabídne slaňování rozhledny v předvedení Záchranného sboru hasičů, mezi 10:00 a 16:00 hodinou si
s profesionály Aktivity Mikulov vyzkoušíte jízdu na koloběžkách (koloběh) nebo správnou techniku chůze s hůlkami – Nordic
walking. S lektory Lenkou a Jankem Vajčnerem, trojnásobným mistrem Evropy a světovým rekordmanem v této disciplíně
získáte tipy a inspiraci, jak tyto aktivity využít pro kondici, rehabilitaci, rekreaci i zážitek. Všichni zájemci si také budou moci
vyzkoušet různé modely koloběžek moravského výrobce KOSTKA.
V 15:00 hodin se u nedalekého kříže na vrcholu Výhonu můžete připojit k ekumenickému setkání k zahájení školního roku.

Hřiště u zvonice:
V místě startu a cíle Akátových okruhů, na hřišti u zvonice, bude po celý den připraveno lahodné občerstvení a doplňkový
sportovní a kulturní program.
Zamrazí vás při ukázce Slack show několikanásobných mistrů České republiky Michala Pírka a Lukáše Černého při moderní
akrobacii na gumovém laně, co vše lze dokázat s fotbalovým míčem předvede Petr (Kari) Karásek pyšnící se šesti tituly
mistra republiky ve Freestyle fotbale.
Vystoupí kapely Šarivari swing Band ze Znojma a vyškovský Koňaboj. Závěr dne můžete strávit s pojízdným
kinematografem při sledování filmu Ženy v běhu v kouzelném prostředí parčíku u zvonice, se začátkem ve 20:00 hodin.

K akci Akátové okruhy, která oslaví 10 let rozhledny Akátová věž Výhon, bude
vydána absolventská vizitka v prodeji od 7. 9. 2019.
Informace:
Městské kulturní středisko Židlochovice, Milena Moudrá, tel.: 734 874 622, 547 426 024, e-mail: milena.moudra@zidlochovice

