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Vážení  
spoluobčané,
dovolte mi pozvat vás na VINAŘSKÉ 
T(R)IPY, které během druhého záři-
jového víkendu nabídnou bohatý 
program ve městě Znojmě a v ně-
kolika vinařských obcích v  jeho 
krásném okolí. Znovu se spojilo 
město Znojmo a Znojemská Bese-
da s vinaři, aby připravili třídenní 
zábavu pro každého bez rozdílu 
věku. Ve vinařských sklípcích bu-
dou vítaní milovníci vína a folklóru, 
hudby, přátelských setkání a dobré 
nálady. Pamatováno je i na rodiny 
s dětmi, které se mohou pobavit 
a připomenout si historii v Jižním 
hradebním příkopě za Vlkovou 
věží nebo na hradním nádvoří, kam 
zamíří rytíři na koních a také kroky 
královského páru.
VINAŘSKÉ T(R)IPY nejsou náhra-
dou za naše vyhlášené Znojemské 
historické vinobraní, ale jsem pře-
svědčen, že navodí jeho podzimní 
atmosféru s vůní burčáku, chutí 
výborných vín a pohody. Společně 
si užijeme pěkný víkend a budeme 
se těšit na vinobraní roku 2022.

 Karel Podzimek
 místostarosta města Znojma

 Snímky z loňského ročníku lákají na skvělou nabídku VINAŘSKÝCH T(R)IPŮ. Foto: Archiv ZB
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Na  Znojemské historické vino-
braní v jeho klasické podobě s krá-
lovským průvodem si musíme ještě 
počkat. Přesto král i s chotí zavítá 
na letošní VINAŘSKÉ T(R)IPY, které 
připravila společně s vinaři Znojem-
ská Beseda na 10.–12. září.

O druhém zářijovém víkendu ote-
vřou vinaři své sklepy k degustacím 
skvělých vín i  lahodného burčáku. 

Král i kejklíři míří na Vinařské T(R)IPY
Podívat se za nimi můžete do Hna-
nic a Šatova, Konic a Popic, Vrbovce, 
Božic, Nového Šaldorfa, Havraníků, 
Chvalovic, Jaroslavic, Horních Duna-
jovic i Oblekovic nebo také do Louc-
kého kláštera, kde má své návštěvnické 
centrum Znovín Znojmo, a do ori-
ginální vlny Vinařství LAHOFER 
(mezi Suchohrdly a Dobšicemi). Ak-
tuální informace o celé akci (včetně 

dopravy) a vše zajímavé, o co byste 
rozhodně neměli na VINAŘSKÝCH  
T(R)IPECH přijít, vám ochotně sdělí 
v době konání 10.–12. září v InfoPoin-
tu ZnojmoRegion na Obrokové ulici 
(pod Turistickým informačním cen-
trem). Podrobnosti najdete už nyní 
na webu znojemskabeseda.cz. Více 
se programu jednotlivých vinařství 
věnujeme na str. 4 a 5. lp

Znojmo je ideálním místem k ná-
vštěvě i  dovolené. Aktuálně hlásí 
o čtvrtinu více návštěvníků než v se-
zónách před covidem.

V roce 2020 zaznamenal Jihomo-
ravský kraj nejvyšší počet návštěvníků 
v rámci České republiky vůbec. Za ji-
homoravskou TOP lokalitu označila 

Znojemsko ředitelka Centrály ces-
tovního ruchu jižní Moravy Pavla 
Bednářová. „Jedním z ideálních míst 
pro několikadenní dovolenou je právě 
město Znojmo a jeho okolí, kde mají 
turisté možnost využít výhod projek-
tu #mastozadax. Při pohledu na čísla 
se dá tento projekt s  jistotou označit 

za velmi úspěšný a hodný následování 
i v jiných lokalitách. Jsem velmi ráda, 
že se zde daří i díky tomuto projektu 
kontinuálně zvyšovat míra turistic-
ké atraktivity,“ hodnotí Bednářová. 
Projekt #mastozadax mohou zájemci 
využívat až do konce září 2021. Více 
na str. 2.  KS, lp

Znojmo hlásí o čtvrtinu více turistů

vinařské akce a otevřené sklepy na Znojemskuznojemskabeseda.cz

vinařské t(r)ipy 10–12  9  2021

Tour de burčák
Tour de burčák po  vinařských 

stezkách Znojemska odstar tuje 
18. září z Louckého kláštera, v čase 
9.00–11.00 hod.

Trasy jsou pro cyklisty (47 
a  30 km) a  pěší (16 km). Výlet vi-
nařskou krajinou s  ochutnávkami 
místních specialit je veden po  trase 
Znojmo–N. Šaldorf-Sedlešovice–Ko-
nice–Popice–Havraníky–Hnanice–Ša-
tov–Chvalovice–Dyjákovičky–hrádek 
Lampelberg–Vrbovec–Znojmo. Cíl je 
v Louckém klášteře, kde bude připraven 
hudební a gastro program pro všechny 
zúčastněné. Podrobné informace najdete 
na www.vinarske.stezky.cz. lp
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 Ilustrační foto.  Foto: Archiv ADRA

Turistická sezóna je v  plném 
proudu a o návštěvníky ve Znojmě 
není nouze. Svědčí o tom čísla ná-
vštěvnosti na  provozech Znojem-
ské Besedy i počty vydaných a při-
jatých poukazů v  rámci projektu  
#mastozadax. 

„V porovnání s předcovidovým 
rokem jsme na každém provozu nad 
průměrem návštěvnosti, a to je skvě-
lá zpráva. Je totiž jasné, že ve chvíli, 
kdy provázíme návštěvníky na našich 
provozech, tak nezůstanou jen u nás, 
ale zamíří také do hotelů, restaurací, 
na jiné soukromé prohlídky a za dal-
ším vyžitím. O takovou udržitelnost 
jde v tuto chvíli především,“ pochva-
luje si František Koudela, ředitel Zno-
jemské Besedy. 

Znojmo se v  posledních letech 
vyšplhalo mezi TOP nejatraktivnější 
cíle České republiky, a to bude v dal-
ších sezónách odrazovým můstkem 
nejen pro další zkvalitňování nabíd-
ky služeb cestovního ruchu, ale také 
pro nastartování eventové/kongresové  
turistiky. 

Znojmo zlákalo k návštěvě tisíce turistů

BEZ MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ 
BY TO NEŠLO

Pro takové plány je nejdůležitější 
kooperace města Znojma, potažmo 
Znojemské Besedy, s místními pod-
nikateli. Právě za velkým rozšířením 
spolupráce se soukromými subjekty 
stojí projekt #mastozadax, do kterého 
se v  letošním roce prozatím zapojilo 
120 podnikatelů a který za polovinu se-

zóny (červen a červenec) pomohl při-
lákat do městských provozů bezmála 
33 tisíc návštěvníků. To je v porovnání 
s rokem 2019, který byl bez opatření 
a omezení provozů, o 22 % více. „Pro 
podnikatele i pro nás je toto číslo od-
měnou za to, že společně připravuje-
me čím dál více rozsáhlou turistickou 
nabídku. Do těchto čísel zasáhly také 
školní výlety, které se kvůli uzavřeným 

školám neuskutečnily. Sezóna ovšem 
díky vinařské turistice pokračuje až 
do podzimu, dá se tedy předpokládat 
další nárůst během období vinobraní 
a dalších týdnů spojených s cestováním 
za vinaři,“ shrnuje Koudela.

ZNOJEMSKO JE SKVĚLÁ 
LOKALITA

Znojemská Beseda je už několik 
měsíců certifikovanou lokální destinační 
společností, čímž se otevřely další mož-
nosti spolupráce se společností Znoj-
moRegion a také Centrálou cestovního 
ruchu jižní Moravy. Její ředitelka Pavla 
Bednářová říká: „Znojemsko patří beze 
sporu k jihomoravským TOP lokalitám, 
a to díky vysoké úrovni nabízených slu-
žeb, unikátnímu historickému a přírod-
nímu bohatství a rozmanitosti možností 
k (ne)aktivnímu vyžití. Do roku 2019 si 
jižní Morava dlouhodobě držela pozici 
nejnavštěvovanějšího kraje po Praze. 
V covidovém roce 2020 se oblíbenost již-
ní Moravy ještě zvýšila a Jihomoravský 
kraj zaznamenal nejvyšší počet návštěv-
níků v rámci Česka vůbec.“  KS, lp

 Znojmo, pohled od jihu.  Foto: Z. Jirousek

I v době příjemných časů vinobra-
ní je třeba pomáhat druhým, a tak 
v  hledání dobrovolníků neustává 
Dobrovolnické centrum ADRA Znoj-
mo ani v podzimním měsíci.

Školení nových dobrovolní-
ků proběhne v září. Pomoci je třeba 
u seniorů, dlouhodobě nemocných, 
lidí s  mentálním a  duševním one-
mocněním a také u dětí. Podrobněj-
ší informace o  jednotlivých druzích 
pomoci i o termínech školení získají 
zájemci na tel. 607 144 090, e-mailo-
vé adrese dana.aulik@adra.cz i webu  
adraznojmo.cz.  lp

Pomoci není nikdy dost

Někdo má podzim spojený s ba-
revnou krásou přírody, pro jiného je 
to nástup melancholie a psychické 
nepohody. S podvědomím, které má 
vliv na naši psychiku, chování a ko-
nání, dlouhodobě pracuje lektorka 
Kateřina Mahelová.

Práce s  podvědomím zahrnu-
je i vztahové tance, které si neseme 
od dětství. Obvykle si je neuvědomu-

Vztahové tance 
Kateřiny Mahelové

jeme, ačkoli velkou mírou ovlivňují 
volbu našeho partnera i přátel, kterými 
se obklopujeme. I to má vliv na naši 
psychiku. Tématu se bude lektorka 
věnovat v  rámci workshopu Láska, 
která bolí, a to 19. září v 16.00 hodin 
v prostorách Training center Znojmo 
na Dobšické ulici. Více info najdou 
zájemci na fb profilu Práce s podvědo-
mím nebo na tel. 777 311 071.  lp
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Po vinobraní nejnavštěvovanější 
akce roku Festival vína VOC Znojmo 
se letos z květnového měsíce přesu-
nul na sobotu 4. září 2021.

Organizátoři věří, že 13. ročník 
bude stejně úspěšný jako v předcho-
zích letech.

Nově certifikovaná vína VOC 
Znojmo každoročně vstupují na  trh 
8. května, právě v rámci Festivalu vína 
VOC Znojmo. Tradiční termín mu-
sel být letos z důvodu opatření proti  
covidu-19 změněn. Přesunem do pod-
zimního měsíce tak o oblíbený svátek 
vína nepřijdete. František Koudela, 
předseda VOC Znojmo, navíc říká: 
„Nabídka vín VOC Znojmo roční-
ku 2020 bude široká a chybět nebudou 
ani vína předešlých ročníků. Všechna 
vína pohromadě samozřejmě ochut-
náte 4. září na  festivalu.“ Ten patří  
mezi nejvýznamnější kulturní akce 
Znojma. Navštívit ho můžete po celý 
den od 10.00 do 21.00 hodin na třech 
místech v  centru města – na  Káře, 

O Festival vín VOC Znojmo nepřijdete

u rotundy a na nádvoří znojemského 
hradu. Všude vás uvítá bohatý kulturní 
program s důrazem na folklórní a cim-
bálovou muziku i vybrané občerstvení 
vhodné k degustaci vín.

Nově zatříděná vína VOC Znoj-
mo také již zakoupíte ve Vlkově věži 
nebo eshopu www.vinohtrh.cz. Ak-
tuální informace, ale třeba i  videa 
z předešlých ročníků najdete na webu  

www.vocznojmo.cz, Facebooku a In-
stagramu VOC Znojmo.

Festival se koná pod záštitou mi-
nistra zemědělství Miroslava Tomana 
a za podpory Vinařského fondu ČR, 
města Znojma, Svazu vinařů ČR a Ji-
homoravského kraje.  lp

PROGRAM
Scéna na Káře
10.00–15.00 Road Me
15.00–21.00 Jožka Šmukař
Občerstvení: Občerstvení Od Dyje

Scéna u rotundy sv. Kateřiny
10.00–15.00 Michal Žáček & SAX
15.00–21.00 CMAS
Občerstvení: BB Bajo Bistro, BALANCE 
coffee & wine

Scéna na nádvoří  
znojemského hradu
10.00–15.00 LeGranda
10.00–21.00 CM Neoveská
Občerstvení: GATO

 Festival charakterizuje dobrá nálada a přátelská atmosféra v kulisách krásného Znojma. 
 Foto: Archiv VOC Znojmo

 Ochutnáte nejen letošní vína VOC.
  Foto: Archiv VOC

Zkratka VOC znamená – vína ori-
ginální certifikace. Značka VOC pak 
garantuje chuťově plná a aromatická 
vína z ověřených oblastí Znojemska. 

S myšlenkou označovat vína podle 
románského způsobu přišli před dva-
nácti lety vinaři Znojemské vinařské 
podoblasti jako první v České republi-
ce. Šlo o revoluční krok. První apelační 
systém kladl, a stále klade, velký důraz 
na terroir, tedy označování vín podle 
místa původu. Do systému jsou zařazeny 

Značka, která garantuje kvalitu
tři pro Znojemsko nejtypičtější odrůdy: 
Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské 
zelené. V roce 2009 založili vinaři spolek 
VOC Znojmo, do kterého bylo v srpnu 
aktuálně zapsáno již třiadvacáté vinař-
ství. „Z toho, že se spolek rozrůstá, mám 
velkou radost. Na počátku bylo dvanáct 
vinařů - už tehdy vysoké číslo. Rostoucí 
počet členských vinařství je důkazem, 
že se spolek vydal správnou cestou. Ne-
smím opomenout ani sílu kolektivu vi-
nařů, kteří nevyhledávají spory, ale jejich 

společným cílem je rozvoj vinařství a vi-
nařské turistiky na Znojemsku,“ shrnuje 
vývoj spolku jeho předseda František 
Koudela.

Vína VOC Znojmo sjednocuje 
mimořádná aromatičnost, způsobe-
ná střídáním studených nocí a teplých 
dnů v době zrání hroznů, což má velký 
vliv právě na tvorbu aromatických lá-
tek. Díky těmto podmínkám jsou vína 
z okolí Znojma velmi výrazná a dobře 
rozpoznatelná.

Nová, ale i starší vína s označením 
VOC Znojmo budete moci ochutnat 
v sobotu 4. září 2021 na Festivalu vína 
VOC Znojmo.  lp

Areál pivovaru bude 17. a 18. září 
otevřený pro druhý ročník gastro fes-
tivalu Dej si FOOD. Organizátoři letos 
upravili koncept Znojmu na míru.

Příjemnou novinkou je vstup na fes-
tival zdarma a oproti prvnímu ročníku 
je bez čipového systému. Jak říká orga-
nizátorka celé akce a myšlenky Lucie 
Matulová, tímto krokem chtěli být blí-
že lidem a uspořádat otevřený festival 
s uvolněnou atmosférou pro všechny 
věkové kategorie. 

Přijede na čtyřicet prodejců. Na své 
si přijdou milovníci burgerů, mexické 
kuchyně, pečeného masa, luxusních že-
ber, různých druhů italské pasty, grilova-
ných ryb, asijských nebo hmyzích speci-
alit. Můžete se těšit na rozšířenou gastro 

Ochutnejte voňavou atmosféru a letní kino festivalu Dej si FOOD
zónu, coctailový bar, speciali-
ty z různých koutů Česka, ale 
také produkty, které si budete 
moci koupit domů. 

F o o d  f e s t i v a l  c í l í 
i na ekologii. „Řídíme se hes-
lem – Neplýtvej, kompostuj, 
recykluj. Prodejci na festi-
valu používají ekologicky 
rozložitelné jednorázové 
nádobí, sklenice nebo vrat-
né či vlastní kelímky. Naší 
snahou je maximálně omezit 
používání plastů. Myslíme 
i na odpadové hospodářství. 
Osobně nejen na festivalu, 
ale i do kaváren nosím vlast-
ní kelímek na kávu. Ten po-

cit, že přemýšlím udržitelně, je prostě 
fajn,“ vysvětluje Lucie Matulová a do-
dává: „Jsem velmi hrdá na to, že celý 
koncept vyšel z mého cestování po food 
festivalech po celém Česku, kde mě 
nadchlo ochutnávání zajímavých jídel 
na jednom místě, pohodová atmosféra 
a pocit, že tento typ festivalu spojuje 
lidi. Jsem šťastná, že můžu být u toho 
a vidět na svých akcích spokojené ná-
vštěvníky. Pro mě je akce ve Znojmě 
srdcovou záležitostí a zážitkem, který 
miluji. Těším se na každý další ročník, 
kterým budeme posouvat úroveň fes-
tivalu ve Znojmě o krok vpřed.“ Dej si 
FOOD bude začínat vždy v 10.00 hodin 
a potrvá do 22.00. V sobotu bude celý 
festival zakončen letním kinem.  lp

 Pamatováno je na mlsouny, ale také vyznavače dob-
ré kávy a vegetariány.  Foto: Archiv ZL
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Do malebného podzimu vkročíme společně s vinaři

Jedinečná akce VINAŘSKÉ T(R)IPY 
podruhé přivítá na Znojemsku ná-
vštěvníky v druhém zářijovém víken-
du na několika místech ve Znojmě 
a v okolních obcích.

Vinobraní se rozprostře po sklepích desítek vinařů
Vinaři zvou veřejnost do svých ote-

vřených sklepů. Rozsah VINAŘSKÝCH 
T(R)IPŮ zaručí, že nebude docházet 
ke kumulaci návštěvníků v uzavřeném 
prostoru, jak tomu bývá v centru města 
při vinobraní. Lidé přesto nepřijdou 
o výborné víno, burčák ani zážitky. 
A i když městem neprojde královský 
průvod, Jeho Veličenstvo s chotí navštíví 
nádvoří znojemského hradu. Královský 
pár v podání Miroslava Hraběte a Šárky 
Drozdové zde bude společně s veřejnos-
tí přihlížet rytířským turnajům.

Do kulturního programu VINAŘ-
SKÝCH T(R)IPŮ se vejdou nejen 
cimbálovky a hudba, která bude znít 
přímo u některých sklepů, ale také 
připomínka historie. Doporučujeme 
podívat se s dětmi nejen na hrad, ale 
také na  středověké ležení v  Jižním 
hradebním příkopu za Vlkovou věží, 
kejklířská vystoupení, řemeslné dílny 
nebo si vyzkoušet střelbu z luků. Znoj- 
mem bude znít charakteristický řízný 
zvuk vinobraní, o který se postará bu-
benická družina Tambora Bohemica.

 S VINAŘSKÝMI T(R)IPY jsou spojena přátelská setkání nad vínečkem.  Foto: Archiv ZL

 Královský pár.  Foto: Archiv ZL

 Šašci nemohou chybět ani na znojemském vinobraní, ani na VINAŘSKÝCH T(R)IPECH. 
 Foto: Archiv ZL

VINAŘSKÉ T(R)IPY po otevřených 
sklepích obohatí sobotní doprovod-
ný program pro všechny věkové kate-
gorie. Připomene oblíbené vinobraní 
a znovu se v něm setkáte s králem 
a královnou.

V sobotu 11. září vás tak čeká pří-
jemný den ve společnosti hudby, histo-
rických postav i hudebníků.

V  historickém centru Znojma 
uvidíte bubenickou družinu soubo-

Do ulic vstoupí v sobotu 11. září konšelé, Bakchus i rytíři
ru Tambora Bohemica v doprovodu 
purkmistra, konšela, královského 
šaška a boha vína Bakchuse. Družina 
bude v čase od 9.00 do 17.00 hodin 
procházet ulicemi města a zvát na pro-
gram VINAŘSKÝCH T(R)IPŮ.

Hradební sobotu si zvláště rodiny 
s dětmi užijí v prostoru za Vlkovou 
věží. V  Jižním hradebním příkopě 
u Nové a Prašné věže (přístup Kapucín-
skou zahradou z ulice Kollárova) na-

jde návštěvník od 10.00 
do  18.00 středověké 
ležení, řemeslné dílny, 
ukázky zbraní a zbroje – 
historické spolky Kirri 
a  Komedianti na  káře. 
Komentované ukázky 
jsou připravené v 10.00, 
12.00, 15.00 a 17.00.

Kejklíř Jonáš před-
vede žonglérské vystou-
pení v 10.30 a 15.30, pro 
zájemce bude k dipozici 
žonglérská dílna a k vy-
zkoušení střelba z luků či 
dobývání hradeb malými 
pážaty.

Na  nádvoří  zno-
jemského hradu uvidíte 
ukázku Rytířských jez-
deckých turnajů, kde své 
umění předvedou členové Divadelní 
a kaskadérské společnosti Štvanci. A to 
za účasti královského páru v podá-
ní Mirka Hraběte a Šárky Drozdové. 
Turnaje budou v časech 11.00, 14.00 
a 16.00 hodin. 

Den pak můžete zakončit v koste-
le sv. Mikuláše, kde začne v 17.00 ho-
din Slavnostní koncert Znojemské-

ho komorního orchestru (dirigent 
Marek Filip) a vokální skupiny Mi-
nima (umělecká vedoucí Gabriela 
Lazárková). Na programu je výběr 
klasického a současného repertoáru 
těles. A v doprovodném programu 
nebudou 11. září chybět ani ukázky 
sokolnictví v areálu Sokolnické chaty 
v Oblekovicích (více na str. 8).  lp

 Štvanci.  Foto: Archiv ZL

Podrobnosti získáte již nyní 
na webech jednotlivých vinařství za-
pojených do VINAŘSKÝCH T(R)IPŮ  
a  na  webu znojemskabeseda.cz. 
V termínu konání akce 10.–12. září 
vám informace o programu i dopra-

vě poskytnou v InfoPointu Znojmo-
Region na Obrokové ulici. Zároveň 
zde najdete ochutnávku i prodej vín 
z edice Hudebního festivalu Znojmo 
a k dobré pohodě vám zahraje živá  
muzika.  lp
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Vydejte se na cestu za vůní lahodného vína a burčáku

ZNOJMO
InfoPoint ZnojmoRegion 
10.–12. 9. | 10.00–20.00
Informace pro veřejnost o celé akci 
VINAŘSKÉ T(R)IPY, jeho programech 
i dopravě (Obroková ulice, nad radniční 
věží). Ochutnávka a prodej vín z letošní 
edice Hudebního festivalu Znojmo, 
živá hudba.
www.znojmoregion.cz

ZNOVÍN ZNOJMO
1. Vinobraní v Louckém klášteře
10.–12. 9.
Pá 16.00–20.00, So 14.00–20.00
VSTUP ZDARMA
Prodej burčáku, ochutnávky vín, pro-
hlídky kláštera, občerstvení, hraje Jerry 
BAND.
Prodej burčáku, lahvového a stáčeného 
vína. Pá a So 9.00–20.00, Ne 9.00–18.00
Prohlídky Louckého kláštera a ochut-
návky vín v Návštěvnickém centru.
Pá a So 9.00–20.00, Ne 9.00–18.00
2. ochutnávkový stánek na  vinici 
Šobes
Pá–Ne 9.00–18.00
3. ochutnávkový stánek Staré vinice 
v Havraníkách
Pá–Ne 9.00–18.00
4. Moravský sklípek v Šatově – ochut-
návky vín (restaurace zavřena)
Pá–Ne 14.00–20.00
5. ochutnávkový stánek na  vinici 
Peklo v Šatově
Pá–Ne 9.00–18.00
www.znovin.cz

NOVÝ ŠALDORF
10. 9. 
Křest Šaldorfských Kraváků – ochut-
návka jedinečných Sauvignonů z Kraví 
hory.

Hlavní programová nabídka 
VINAŘSKÝCH T(R)IPŮ 10.–12. září 2021

11. 9. | 10.00–22.00
Otevřeno několik vinných sklepů pro 
ochutnávky vín, burčák, cimbálové mu-
ziky, občerstvení u jednotlivých vinařů 
a další doprovodný program ve vinných 
sklepech. Večer hraje ONKELS. 
www.saldorfske-sklepy.cz

DOBŠICE 
Vinařství LAHOFER 
10.–12. 9.
Pá 14.00–22.00, So 10.00–22.00, 
Ne 10.00–18.00
V prostorách vinařství (Vinice 579, 
Dobšice) – ochutnávka vín vinařství 
LAHOFER, HANZEL a WALDBERG, 
prodej burčáku, hudba, občerstve-
ní, wine bar. Komentované prohlíd-
ky vinařství (max. 25 osob) Pá 16.00 
a So 11.00 a 16.00. Degustační stánky 
na Rajské vinici (11.00–20.00) a vin-
ném hrádku Lampelberg (10.00–19.00). 
VSTUP ZDARMA.
www.lahofer.cz

10.–11. 9.
Otevřené sklepy | sklepní ulička 
v Dobšicích – ochutnávka vín, prodej 
burčáku a další občerstvení.
www.vinari.dobsice.cz

HNANICE
10.–11. 9. | Pá a So 10.00–21.00
Otevřené sklepy – Vinařství Thaya, 
ochutnávka vín, prodej burčáku a hu-
dební program, posílená autobusová 
doprava.

ŠATOV
10.–11. 9. 
Pá 14.00–20.00, So 10.00–20.00
Otevřené sklepy – ochutnávka vín, 
prodej burčáku, občerstvení, cimbá-
lové muziky, živá kapela, prohlídky 
sklepů. Vstupné na oba dny 100 Kč.
www.vinarisatov.cz

VRBOVEC
Nenecháme vás na suchu!
10.–11. 9.  
Pá 16.00–21.00, So 11.00–21.00
Ochutnávky vín a prodej burčáku u více 
než patnácti vinařů (hledej označení 
žluté kolo), rožněné sele a další občers-
tvení, živá hudba k tanci i poslechu, re-
tro BarBus Znojmo – Vrbovec, sklepní 
ulička: přímá linka ZDARMA každou 
hodinu (zast. Mariánské nám.), #nene-
chamevasnasuchu, VSTUP ZDARMA.
www.cechvrbovec.cz

KONICE A POPICE
11. 9. | 13.00 – 22.00
Otevřené sklepy – ochutnávka vín, 
prodej burčáku, prohlídka místních 
sklepů a živá hudba. VSTUP ZDAR-
MA, fb Spolek Vinaři Konic a Popic.

HAVRANÍKY
11. 9. 
Otevřené sklepy – ochutnávka vín, 
prodej burčáku, občerstvení a pro-
hlídka místních pískovcových sklepů 
(nejhlubší v okolí). Kulturní program 
individuální u vinařů.

CHVALOVICE
10.–11. 9. 
Otevřené sklepy – ochutnávka vín, 
prodej burčáku, reprodukovaná hudba 
a místní speciality.
www.vinarichvalovice.cz

BOŽICE
11. 9. 
Otevřené sklepy – ochutnávka vín, 
prodej burčáku, reprodukovaná hudba 
a místní speciality.
www.dbv.webnode.cz

JAROSLAVICE 
11. 9. 
Sklepní ulička za hřbitovem – ochut-
návka vín, prodej burčáku, reproduko-
vaná hudba a místní speciality.

HORNÍ DUNAJOVICE
10.–11. 9.
Pá 16.00–21.00, So 10.00–21.00
Vinařství u Rytířů – ochutnávka vín, 
prodej burčáku, unikátní sklep ve skále 
a jeho prohlídka v doprovodu historic-
ké postavy.
www.rytirskesklepy.cz
fb Rytířské sklepy

OBLEKOVICE 
11. 9. | 11.00–17.00
Sokolnická chata – Dvorec královské-
ho sokolníka.
Fb Sokolnická chata Znojmo, více 
na str. 8. Fota: Archiv ZL
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 Dům Budčických dříve a dnes.   Foto: Archiv ZL

 Bývalá a současná podoba domu.  Foto: Archiv V. Masri, lp

Měšťanský dům Budčických 
na rohu Obrokové a Zámečnické ulice 
je jedním z nejunikátněji dochova-
ných středověkých domů ve Znojmě. 
Město ho chce do budoucna zpřístup-
nit lidem prostřednictvím muzejní 
expozice.

Po nutných opravách v něm plá-
nuje zřídit městské muzeum, které 
by seznamovalo veřejnost nejen s bo-
hatou historií domu, ale přiblížilo by 
i měšťanský život ve Znojmě od stře-
dověku až po 19. století. Výběr místa 
se přímo nabízel. Už samotný příběh 
domu je pozoruhodný. V 1. polovině 
16. století patřil společně se soused-
ním domem U Zlaté koruny zámožné 
rodině Budčických a v té době prošel 
zásadní přestavbou v renesančním slo-
hu. Unikátní je zejména prosvětlený 
schodišťový dvůr a v úrovni druhé-
ho patra krásná domácí kaple s ma-
lířskou výzdobou, datovanou rokem 
1525. První patro domu je vysazeno 
na krakorcích a místnosti v něm jsou 
zaklenuty křížovými klenbami, vy-
taženými do hřebínků. V 19. století 

Dům Budčických si svojí historií říká o muzeum
se v domě střídaly různé módní ob-
chůdky, až nakonec roku 1896 v něm 
našlo své hlavní sídlo renomované 
znojemské knihkupectví a  tiskárna 
Fournier & Haberler, jehož majitelem 
byla rodina saského protestanta Karla 
Bornemanna. V té době zde začal být 
vydáván velkoněmecky smýšlející list 
Znaimer Tagblatt. V roce 1920 bylo 
plně vystavěno druhé patro domu. 
Po druhé světové válce byl dům konfis-

kován. Stal se majetkem města Znojma 
a sloužil jako nájemní dům. V přízemí 
mezitím rozšířila svůj provoz lékárna 
U Zlaté koruny ze sousedního domu 
Obroková č. 23. V posledních deseti 
letech byl dům zcela vyklizen a zatím 
čeká na další využití. 

Zastupitel a  historik Jiří Kace-
tl k záměru zbudování muzea říká: 
„Dům Budčických se může stát láka-
vým paměťovým muzejním místem, 

prvním svého druhu na jižní Moravě. 
Zejména s ohledem na mladší genera-
ce bude sloužit k tolik potřebné osvětě 
na poli dramatických a komplikova-
ných moderních dějin.“ 

A mimochodem, rodina Budčic-
kých je podepsána nejen pod výše zmí-
něným architektonicky zajímavým 
domem, ale také pod stavbou dvojité, 
takzvané Svatováclavské kaple na Mi-
kulášském náměstí.  lp

Měšťanský dům na Horním ná-
městí 5 – dnes Penzion U císaře Zik-
munda – je právem na seznamu ne-
movitých kulturních památek města 
Znojma. Jeho majitelé manželé Masri 
a  Zítkovi mu citlivou rekonstrukcí 
trvající několik let nejen navrátili bý-
valý lesk, ale snaží se i o rehabilitaci 
jména císaře Zikmunda, který je dle 
legendy s domem spojen.

Starousedlíci ještě pamatují v domě 
v severní části náměstí sídlo Svazarmu, 
které sklepení využívalo na střelnici. 
O úctě k památce tak rozhodně ne-
lze mluvit. Přitom základy domu lze 
předpokládat už ve středověku. Nic-
méně jako většina domů v Městské 
památkové rezervaci i on nese nejvý-
raznější architektonické prvky doby 
renesance. Podle zmínek o uspořádání 
města v průběhu 13. století se jednalo 
nejspíše o dva domy, které byly součástí 
postupně vznikající městské aglome-
race.  Atraktivním umístěním na cestě 
směřující k hradu patřily s velkou prav-
děpodobností některému z nejbohat-
ších a nejvlivnějších měšťanů. Tomu 
nasvědčuje i fakt, že po velkém požáru 
roku 1335 byl na půdorysu domů vy-
stavěn reprezentativní měšťanský dům 
s rozlehlým sklepením a velkoryse po-
jatými dvěma mázhauzy, v patře a pří-
zemí. Nepřehlédnutelná valená klenba, 

Památka jako obraz doby a zlý Lucemburk
zdobené omítkové pásy a pískovcové 
konzoly, v patře takzvané florentské, 
jsou důkazem bohatství a významného 
společenského postavení tehdejších 
majitelů. 

O několik století později novo-
dobé úpravy domu spíše uškodily. 
Současní majitelé kupovali památku 
od Svazarmu už v havarijním stavu. 
Díky jejich houževnatosti a pečlivému 
studiu historie i spolupráci s památ-
káři se jim podařilo dům zachránit 
a navrátit mu reprezentativní vzhled. 
A nejen to. Z doby vrcholného stře-
dověku je uváděna zajímavá legenda. 
V prosinci 1437 zemřel ve Znojmě 
císař Zikmund Lucemburský. V jedné 
z mnoha verzí o místě jeho skonu je 
uváděn právě popisovaný dům. Přes-
tože tato verze nebyla nikdy vědecky 
podložena, dala domu jméno U císaře 
Zikmunda. Jeho portrét zdobí interiér 
horního mázhauzu. Manželé Masri 
nastudovali nesčetně literatury o vý-
znamném panovníkovi a zvídavé ná-
vštěvníky rádi seznamují s osobností 
českého krále. „Byl panovník uznáva-
ný celou Evropou. Snažíme se alespoň 
trochu jeho jméno a činy rehabilitovat, 
protože je stále v očích Čechů vní-
mán jako ten zlý Lucemburk,“ vy-
světluje Vlasta Masri, s níž přinášíme  
rozhovor na str. 7.  lp



7ZNOJEMSKÉ LISTY 2. ZÁŘÍ 2021 Speciál VINAŘSKÉ TRIPY

Manžele Vlasta a Osama Masri 
charakterizuje cit pro vše krásné, 
obdiv k historii, umění, poctivému 
řemeslu a úcta k lidem, kteří ho ovlá-
dají. Vlastně si nepamatuji, že bych 
je někdy měla spojené s modernou, 
přitom se jí nebrání. Jejich pozor-
nost se ale intuitivně obrací směrem 
k folklóru a předmětům vyrobených 
našimi předky. Takové pak dávají 
na  odiv v  odpovídajícím prostoru 
starých domů, které s láskou citlivě 
opravují. 

Už váš první dům, kde jste prezento-
vali českou uměleckou tvorbu a umě-
lecká řemesla, nebyl moderní stavbou. 
Co vás vedlo k tomu opravovat staré 
domy?

To začalo tím, že po revoluci chtěl 
manžel podnikat a na Jezuitské ulici se 
naskytl dům. Byl zanedbaný a v hroz-
ném stavu. Byla jsem té době na ma-
teřské dovolené s malým synem a ten 
dům se mi zprvu strašně nelíbil. Ne-
dokázala jsem si představit, co z něho 
bude, ale manžel se v něm zhlédl. Má 
rád tradice a staré poctivě řemeslně 
zpracované věci. Sám je manuálně 
zručný. Byl nadšený a vrhl se do práce. 
Švagr nám do obchodu navrhl dřevěný 
nábytek, který s námi dodnes všude 
putuje (smích).

… a s opravou domu na Jezuitské uli-
ci vznikal obchod Lípa s  lidovými 
výrobky?

Jezdili jsme po republice a sbírali 
kolovrátky, staré žehličky, hrnce a další 
věci, kterými jsme ten starý dům, když 
jsme ho opravili a otevřeli v něm pro-
dejnu lidových výrobků, doplnili. V té 
době také končila na Masarykově ná-
městí Krásná jizba (prodejny výrobků 
lidového umění, před rokem 1989 spa-
dajících pod ÚLUV, ústředí lidové umě-
lecké výroby – pozn. red.), kterou vedla 
moje kamarádka Lída. Předala nám 
spousty kontaktů na různé řemeslníky 
a taky úžasnou aranžérku z Brna, která 
dělala pro ÚLUV výlohy. Byla to skvělá 
paní, měla cit pro řemeslné umění 
a v těch začátcích nás hodně ovlivnila. 
Díky ní jsme měli krásné výlohy. V té 
době to lidé oceňovali a chodili k nám 
i zákazníci z Rakouska kupovat české 
ručně vyrobené věci z přírodních ma-
teriálů. Bylo to takové šťastné období.

Co se změnilo?
Jezuitská ulice zpočátku žila, ale 

postupně se vylidňovala. Opravova-
li jsme další části domu se záměrem 
zvětšit prodejní prostor, ale pak přišla 
vlna supermarketů s nabídkou levného 
zboží z Číny a zájem o lidové předměty 

Dobrou akustiku jsme dostali darem

upadal. A byla velká škoda, že po-
stupně v devadesátých letech skončil 
i ÚLUV a řemeslníci šli každý svou 
cestou. Po patnácti letech jsme ten 
dům na Jezuitské i my opustili.  Byl to 
krásný prostor, kus našeho života. Ob-
rečela jsem to, ale už to chtělo změnu. 
Dům jsme zanechali v mnohem lepším 
stavu, než jsme ho kupovali. Máme 
radost, že žije dál. Dnes je v jedné jeho 
části pěkná vinotéka.

A znovu jste si vybrali starý dům. Co 
vás k tomu vedlo?

Ke starým domům máme vztah, 
mají svoji duši. Když se naskytla mož-
nost koupit starý dům v centru, nebylo 
to o spontánním rozhodnutí. Ale chtěli 
jsme začít podnikat v ubytování. Tušili 
jsme, že nás čeká hodně práce, ale na-
konec jsme se rozhodli.

Neměli jste obavu, jak zvládnete re-
konstrukci tentokrát hodně velkého 
domu?

Také to pro nás bylo velké sousto! 
Máme ale kamarády, se kterými jsme 
se seznámili v podnikání. Byli jedni 
z našich prvních dodavatelů, co k nám 
vozili ručně tkané koberce a látky. Pad-
li jsme si tak do noty, že jsme do této 
rekonstrukce šli společně. A rodina 
Zítkova to už s námi táhne spoustu let 
(smích). Je to vlastně vzácnost, protože 
v podnikání si takto lidsky sednout 
a udržet takový přátelský svazek tolik 

let se běžně nevidí. Jsme už skoro jed-
na velká rodina. Moc si toho vážíme.

Jak dlouho trvala oprava celého ob-
jektu?

Byla docela rychlá, za rok a půl 
byla hotová. Když jsme dům kupovali 
od jedné společnosti, měla už schválený 
projekt na malé byty v místě, kde dnes 
máme penzion. Předělat byty na po-
koje tak nebylo složité a nijak nás to 
nezdrželo, ale i tak se musely dělat velké 
opravy podlah, stěn, stropů.

Jaká specifika obnáší rekonstrukce 
historického domu? A musí s nimi 
majitel už při koupi počítat?

Určitě. U  takového domu, kde 
je sklepení středověké a vršek rene-
sanční, nejde dělat všechno, jak si kdo 
zamane. Musí spolupracovat s památ-
káři. Máme k historii domu úctu a re-
spekt. Ctíme staré věci a  rozhodně 
jsme nikdy nic nezničili. Nikdy jsme 
si také nebrali na práce stavební firmu, 
které bychom rekonstrukci svěřili. Ře-
meslníky jsme si vybírali a na stavbě 
byli s nimi. A když se něco nepovedlo, 
museli to předělat.

Dům má velkorysé sklepní prostory. 
Záměr využívat je na akce pro veřej-
nost byl jasný od počátku, nebo se 
rodil postupně?

To přišlo až časem. Sklepení má 
dvě místnosti a nebylo v dobrém sta-

vu. Za komunistů bylo využíváno Sva-
zarmem jako malorážková střelnice 
a kotelna. Museli jsme ho očistit, zba-
vit nánosů nepořádku, špíny, vlhkosti 
a dát vše do původního stavu. Při jeho 
opravě jsme vycházeli z historického 
průzkumu od památkářů. To byl takový 
návod, jak k domu při všech opravách 
přistupovat. Obnova sklepení trvala 
vlastně nejdéle ze všech prostor domu. 
Klenba je vyskládaná z lomového ka-
mene, a tím je tady dobrá akustika. Tu 
jsme dostali darem (smích). Bývají tady 
koncerty JazzFestu a v rámci Hudební-
ho festivalu je tady otevřená vinárna. 
Každý rok otvíráme v době vinobraní 
i mázhaus U císaře Zikmunda, který byl 
lidmi vyhledávaný i městem oceněný.

Část domu je zmíněný penzion, který 
měl stejně jako gastronomie nyní ne-
lehké časy. Přesto jste otevřeli v dolní 
části kavárnu. Nebyl to trochu risk?

S kavárnou, která tam do té doby 
byla, jsme měli už delší dobu potíž. 
Tak, jak vypadala, se nám nelíbila. 
Naším snem bylo ji předělat, aby to 
byl reprezentativní prostor a měli jsme 
z něho radost. V době covidu skončil 
nájemce a volba, co s kavárnou dál, 
byla jasná. Nejprve jsme oslovili br-
něnského architekta Davida Taslera. 
Ten nám podle dobových fotografií 
navrhl dřevěný portál, který tam kdysi 
býval. U přestavby vnitřní části šlo 
o trojitou spolupráci. S manželem jsme 
se inspirovali kavárnami ve  starém 
Amsterdamu, kde jsme cíleně hledali 
nápady a z nich vzešla podoba baru 
a část interiéru je návrhem znojemské-
ho architekta Jindřicha Janíčka, jeho 
ženy a nových nájemců manželů Jaku-
bových. Jsme za ně moc rádi, protože 
jsme získali někoho, kdo kavárnu vede 
se zkušeností a na úrovni.

Máte s domem další plány?
Je tady ještě obrovská půda (smích), 

ale jak ji využít, zatím ani nepřemýšlí-
me. V roce 2017 jsme udělali rekon-
strukci střechy, se kterou nám pomohlo 
příspěvkem město, za což děkujeme. Je 
dobře, že obnovu starých domů město 
podporuje. Ale teď už cítíme, že jsme 
pracovně na vrcholu a půdní prostor je 
sice potenciál, ale zatím ho necháváme 
ležet ladem (smích).

Po  zkušenostech z  několika oprav 
starých domů i momentálně nejisté 
oblasti podnikání, šli byste do toho 
znovu?

Myslím, že šli. Přináší nám to radost. 
A těší nás, že se lidem u nás líbí. Vracejí 
se a s mnohými máme velmi hezké přá-
telské vztahy.  Ľuba Peterková

 Manželé Vlasta a Osama Masri.  Foto: V. Masri
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Dvorec 
Královského Sokolníka

„seznamte se zblízka se Sokolnictvím 
– uměním starém přes 4.000 let“

Kdy: sobota 11. 9. 2021
Kde: areál Sokolnické chaty Oblekovice  
(GPS souřadnice 48.842007, 16.083597)

Vstupné: 100 Kč za osobu
•

Program:
11:00 – ukázka výcviku dravců
12:00 – ukázka přiježděnosti koní
13:00–16:00  svezení na koních, kteří 

se účastní historického průvodu ZV
16:00 – ukázka výcviku dravců
17:00 – kůň a jeho historie

 •
Bližší informace na telefonním čísle: 608 876 229

FB: Sokolnická chata Znojmo
V místě konání je možnost občerstvení a dětské hřiště.


