Město Židlochovice
Akátové okruhy krajinou Výhonu 8, 10, 16 km + Dětský okruh
7. září 2019 Židlochovice
START:
Hřiště u zvonice GPS N 49°2.187', E 16°37.262'
CÍL:
Hřiště u zvonice
Registrace na turistické okruhy: 9:00–13:00 ZDARMA

Každý zaregistrovaný účastník, včetně dětí, obdrží „Vandrovní pas“ pro získávání razítek na trase,
po návratu získá Pamětní list za absolvování trasy. Účastníci Vinařské Šestnáctky získávají za
statečnost (výběr nejdelší trasy) žeton v hodnotě 50,- Kč pro ochutnávku vína zdarma na akci
Otevřené sklepy Nosislav.
Všechny cesty povedou k rozhledně, kam každý s účastníků vynese vlaječku s přáním Akátové věži,
kterou obdrží při registraci na startu pochodu.
K akci je vydána absolventská vizitka.
TRASY:
Turistická Šestnáctka 4:32 hod – vede ulicí Masarykova a navazuje na cyklostezku
Brno Vídeň směrem na obec Blučina. Trasa je pohodlná a vede souběžně s říčkou Litava, poté protíná
obec a dál pokračuje po zelené turistické značce až k rozhledně. Pokračuje po modré s nádhernými
výhledy až do Nosislavi, kde turistickou značku na krátko opustí (bude značeno v terénu), aby
neminula historické hradby kolem místního kostela. V Nosislavi probíhá akce Otevřené sklepy, kde
absolventi Vinařské Šestnáctky mohou ve vybraných sklepech ochutnat víno, rodící se na Výhonu.
K tomu obdrží na startu žeton jako platidlo za ochutnávku. Sklepy pro absolventy Vinařské Šestnáctky
budou otevřeny od 12:30. Z Nosislavi pokračuje trasa až do Židlochovic po červené.
Turistická Desítka 3:19 hod – vede po žluté turistické značce na rozcestí Skalky, zde
schází na zelené značení vedoucí k rozhledně. Od rozhledny pokračuje po modré, přes vyhlídku (na
mapě). Zakrátko schází na cestu mimo značení (bude označeno v terénu) a pod kopcem se napojuje
na červenou Svatojakubskou cestu, po které jde až do cíle.
Vycházková Osmička 2:14 hod – vede po žluté turistické značce na rozcestí Skalky,
zde schází na zelené značení ve směru Blučina. U křížku zelenou opouští a pokračuje po polní cestě
(bude označeno v terénu) až na zemědělskou komunikaci vedoucí na nejvyšší bod Výhonu (355 m n
m.), kde byl v loňském roce umístěn kříž. Odtud je kousek k rozhledně. Z rozhledny pokračuje trasa
dolů po zelené značce kolem sochy sv. Jana Nepomuckého zpět k cíli.
PROGRAM:
Hřiště u zvonice
10:00 Ukázka judo
10:30 Se starostou bez starosti na rozhlednu a zpět
12:00–14:00 Sára Nová
14.30–16:00 Šarivari swing Band
16:30–18:00 Koňaboj

Město Židlochovice
14:00 Slackline – akrobacie na gumě
16:00 Freestyle fotbal – umění s fotbalovým míčem
20:00 Ženy v běhu – kinematograf
Po celý den lahodné občerstvení a hry pro děti i dospělé.
U rozhledny:
10:00–16:00 Koloběžky a Nordic Walking – aktivní ukázky
11:00 Záchrana starosty z vyhlídkové plošiny rozhledny
12:00, 13:00 Slaňování rozhledny
15:00 Ekumenické setkání dětí a rodičů u kříže na Výhoně na zahájení školního roku
Kontakt: Milena Moudrá, tel.: 734 874 622, 547 426 024 e mail: milena.moudra@zidlochovice.cz

