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zahrádku k posezení. Mázhauz, který je zaklenut
přízemní část historického domu. Foto: J. Polášková

mezi mázhauzy přivítá každého originálním interiérem z dílny mladých
znojemských architektů a v atriu domu
též upravenou zahrádkou, která pojme
až šedesát hostů. »Stolečky k posezení
budou nejen uvnitř, ale i před Chatkou a ve forhausu (průjezdu - pozn.
red.), kterým budou moci hosté projít
na zahrádku," vysvětluje Jana Tkadlecová. Příjemnou atmosféru mázhauzů
častokrát doladí i hudba, která se nese
celým prostorem.. Nejinak to pojala
ve svém mázhauzu i Jana Tkadlecová,
která vše dolaďuje do poslední chvíle,
a tak se mohou příchozí těšit na bonusy, co si vinařka nechává „v rukávu"
lp •
jako překvapení.

Dračí lodě

vezou velké
vodní dobrodružství
Atraktivnf Festival dračích lodi,
který se ve Znojmě koná v sobotu
30. září již podesáté, bude letos doplněn nejen o závody pro školy, ale
i o speciálníden pro veřejnost a rodiny
s dětmi - Velké vodní dobrodružství
na Dyji připadne na čtvrtek
zářf.
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„Jelikož letos vychází státní svátek
na čtvrtek, rozhodli jsme se přidat den
pro veřejnost se zaměřením na rodiny
s dětmi. Pojmenovali jsme ho Velké
vodní dobrodružství na Dyji. Chceme
umožnit vyzkoušet si dračí lodě i těm,
pro které je složité sestavit relativně
početný tým lidí pro oficiální závod.
V tento den tedy může přijít každý
za sebe, na místě seskupíme zájemce do lodí a mohou vyrazit. Atrakcí
na vodě ale plánujeme podstatně více,"
vysvětluje za organizátory závodů Dračích lodí Petr Štěrba. Vše se odehraje
v přírodním areálu vodních sportů
na řece Dyji u Louckého kláštera
(na levém břehu Dyje pod Sedlešovickým mostem).
Od 10.00 do 18.00 bude možné
nasednout do dračích lodí, minikajaků,
rychlostních závodních lodí, cestovních turistických kánoí, kajaků nebo
pramic. K dispozici budou i paddleboardy, aquazorbing nebo šlapadla.
Program pro veřejnost bude připraven
i na břehu. Od 10.00 do 19.00 hodin
se můžete těšit na horolezeckou stěnu,
skákací atrakce, malování na obličej
nebo půjčovnu koloběžek. Jezdít bude

• Nejmenší lodníci.

Foto: Archiv ZL

i vláček, který běžně brázdí krajinu
kolem Vranovské přehrady. Celý den
pak ukončí od 20.00 hodín představe
ní Na stojáka. Některé aktivity budou
zdarma či za symbolický poplatek, jiné,
zejména ty na břehu, za obvyklou cenu.
Velké vodní dobrodružství na Dyji
proběhne pod záštitou starosty města
Znojma Vlastimila Gabrhela. ,,Uspořá
dat takový den pro veřejnost, zejména
pro rodiny s dětmi, je výborný nápad.
Sám se už moc těším, až s dcerami
vyrazím, určitě si některou z aktivit
vyzkoušíil).e," dodává starosta Gabrhel. Festival dračích lodí se všemi akcemi a závody probíhá od 26. do 30. září.
Organizátorem. je Asociace vodních
sportů Znojmo. Více informací
na www.dracifestznojmo.cz.
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