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Dechovky v Dukle roztočí cérečky a řízná muzika
Svátek práce oslaví v úterý 1. května především příznivci řízné muziky
na Přehlídce dechových hudeb.
Dějištěm letošní Přehlídky bude poprvé společenské centrum Dukla na Holandské ulici ve Znojmě. Pěkně od podlahy to tady začnou už od 13.00 hodin
roztáčet krojovaní i jinak vyparádění
muzikanti, zpěvačky a zpěváci. Nejprve ze severu Hané dorazí Bludověnka,
po hodině ji vystřídá Šardičanka s úctyhodnou jednašedesátiletou hudební tradicí. Potěší nejen ucho, ale i oko diváka,
protože takovou krojovanou parádu,
kterou s sebou přiveze, ta se ve Znojmě
hned tak nevidí! V 15.00 hodin ovládnou pódium usměvaví a fešní muzikanti,
kteří si říkají Amatéři z Dobšic. Amatérský výkon od nich ale rozhodně nečekejte! Stříbrňanka z podhradí Buchlova
má repertoár založený téměř výhradně na svých skladbách nebo skladbách
napsaných přímo pro ni, zahraje ho

od 16.00 hodin. A Přehlídku zakončí
v 17.00 hodin vystoupení mezinárodně
oceněné Dubňanky z Dolních Dubňan

u Moravského Krumlova. S kapelou
zazpívají Tereza Tvrzníková-Navrátilová, Tereza Moudrá, Jiří Sobol a Mirek

 V nádherných lidových krojích vystoupí nejedna zpěvačka. 

Kratochvíl. Světem dechových kapel
přítomné provede oblíbený moderátor
Karel Hegner. 
lp

Foto: JiKo.zonerama.com

Přijedou loutkaři a budeme porotou fotosoutěže
Dny partnerských měst – dvoudenní přehlídku kultury a gastronomie spřátelených obcí města
Znojma – letos obohatí loutkařská
Chrudim i fotografická soutěž.
V centr u měst a Z nojma s e
4. a 5. května na Horním náměstí setkají zástupci delegací z italských měst
Trento-Povo, Trento-Villazzano a Pontassieve, z rakouského Retzu, z polské
Strzegomi a ze slovenských měst Bratislava-Ružinov a Nové Zámky a také
z Chrudimi, se kterou jsme navázali
partnerství minulý rok.
Již desáté setkání začne v pátek
v 10.00 hodin slavnostním zahájením,
kdy se otevřou stánky partnerských

měst s mnoha gastronomickými pochoutkami kuchyní dané země. Návštěvníci budou moci ochutnat i zakoupit speciality kuchyní prezentujících se
krajin. Na pódiu se po oba dva dny vystřídá řada folklórních souborů, tanečních a hudebních skupin, představí se
loutkářský soubor Ahoj a vystoupí skupina Familiaris Domini Regis s ukázkou historického šermu. Programem
bude provádět moderátor Milan Jonáš.
V pátek ukončí den partnerských měst
Big Band Znojmo pod vedením Karla
Fojtíka. Sobotní program odstartuje
znojemská skupina VoKap. Doprovodným programem bude výstava v Galerii
na Slepičím trhu s názvem Ze Znojma

 Ve Dnech partnerských měst budou návštěvníci moci opět ochutnat i zakoupit speciality kuchyní prezentujících se krajin. 
Foto: ZB

do Tel Avivu od autora Otte Wallishe
a taktéž výstava na Horním náměstí
Fotíme u sousedů.
BĚH O POHÁR STAROSTY
Součástí Dnů partnerských měst
bude opět Běh o pohár starosty města
Znojma.
Finálový závod 14. ročníku Znojemského běžeckého poháru odstartuje 5. května z Václavského náměstí
(prezentace několika věkových kategorií 8.30–10.30). Tratě pro děti
i dospělé povedou v různých délkách
městem. V 11.00 hodin bez určení
kategorií bude startovat Běh partnerských měst. Vyhlášení vítězů bude
na Horním náměstí od 10.00 hod.
děti a od 13.00 junioři a dospělí (více
na www.znojemskebehani.cz).
RETZ A ZNOJMO OSLAVÍ
20 LET FOTOSOUTĚŽÍ
Fotíme u sousedů – to je téma fotografické soutěže, kterou město Znojmo vyhlašuje u příležitosti dvacetiletého partnerství s městem Retz.
Fotografie budou hodnotit sami
návštěvníci Znojma. Všechny soutěžní fotografie najdou ve Dnech partnerských měst vystaveny na Horním
náměstí. „Jsme partnery už od roku
1998, a tak jsme se na počest našich
sousedů rozhodli ukázat nejen krásy
Znojma, ale i Retzu. Ne tak, jak je
vnímáme my zástupci města, ale sama
veřejnost,“ říká starosta Znojma Jan

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěž bude ve třech věkových
kategoriích, a to do 15 let, do 25 let
a nad 25 let.
Fotografie lze zasílat do středy 2. května 2018, a to ve formátu A3 spolu s vyplněným formulářem (přilepeným
na zadní stranu fotografie) na e-mail
petra.marsounova@muznojmo.cz
nebo na adresu Městský úřad Znojmo, Odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 8,
669 02 Znojmo.
Každý autor může poslat maximálně
tři fotografie. Autoři budou o výběru
informování e-mailem do 15. června.
Výsledky budou zveřejněny i na internetových stránkách města.

Grois. Podmínkou soutěže je, že čeští
účastníci budou fotit Retz a Rakušané
naopak Znojmo.
Druhá část hlasování se rozjede
v pondělí 7. května prostřednictvím
facebookové stránky města (hlasovat
bude možné až do 31. května). V každé kategorii budou oceněny první tři
místa, a to jak na české, tak na rakouské straně. Výherci budou odměněni věcnými cenami. Kromě výstavy v rámci Dnů partnerských měst si
bude možné fotografie prohlédnout
i v prostorách Městského úřadu Znojmo. Výherní fotografie budou navíc
použity k výrobě nástěnného kalendáře města Znojma na rok 2019.  pm, lp
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Majáles projde poprvé hradebním příkopem
Nejen že 7. května poteče v centru Znojma růžové víno Jarovínu rosé
proudem, ale jiný proud – tentokrát
studentský – se ve stejný den povalí
ulicemi a parky města.
Začne největší studentská akce
Majáles 2018. Odstartuje ji průvod
studentů znojemských středních škol,
který vyrazí ve 12.00 hodin od SOŠ
a SOU na Dvořákově ulici. Do průvodu, který je v režii samotných aktérů,
se zapojí i studenti Soukromé vysoké
školy ekonomické – jediní zástupci
vysokého učení ve Znojmě.
Dav mladých lidí projde letos novou
trasou přes hradební příkop, proto nebudou v průvodu žádná vozidla, a zastaví
se ve 13.30 v cíli na Horním náměstí,
kde čtvrt hodiny nato odstartuje majálesový program kapela Suede. Vznikla
speciálně pro tuto událost a je složená
z muzikantů znojemských středních
škol. Program potrvá až do 23.00 hodin.
Vedle vyhlášení vítěze průvodu
(14.20) a tradiční volby krále a královny Majálesu (14.30) se na pódiu
postupně vystřídají taneční skupina
Mighty Shake (16.00), český básník
a rapper Lipo (17.30), uznávaná indie-popová skupina Lake Malawi se

 Průvod studentů půjde z Dvořákové ulice na nám. Svobody, městským parkem na Komenského nám., přes střední park podél GPOA
do hradebního příkopu, na ulice Dolní Českou, Kollárovu a Masarykovo nám. a po Obrokové ulici na Horním nám. 
Foto: Archiv ZL

zpěvákem Albertem Černým (19.30),
ATMO music (20.30) či slovenský rapper a člen skupiny Kontrafakt Michal
Straka vystupující pod uměleckým
jménem Ego (22.00). Zábavu budou
moderovat tentokrát tři muži, kteří se
pokusí být vtipnými průvodci progra-

mem, a to Láďa Koubek, Šimon Král
a také Ondra Urban z EVROPY 2. Ten
bude navíc celodenní majálesové dění
ve Znojmě fotit a sdílet pro fanoušky
na svém Instagramu.
Novinkou bude Shootcam, který
zájemcům vytvoří pětisekundové video.

To jim bude zasláno e-mailem a budou ho moci sdílet na svých sociálních
sítích. V případě, že své video označí
hashtagem #znojmochutna, budou mít
možnost si i zasoutěžit. Nejoriginálnější
video totiž získá vstupenku na Znojemské historické vinobraní 2018.
lp

Patnáctý Jarovín rosé
vnese růžovou do ulic

Expozice pivovarnictví
stojí za návštěvu

Patnáctý Jarovín rosé 2018 – jubilejní ročník Národní soutěže rosé
a klaretů – vnese do ulic Znojma pohodový den v růžové.
Město Znojmo se opakovaně stalo
hlavním partnerem soutěže a oblíbenou
vinařskou akci i v tomto roce zařadilo
do rámce svých Májových slavnostní.
Především půvabné dámy, ale i pánové se tak mohou vyparádit dorůžova
na veřejnou degustaci, která se bude konat 7. května 2018 ve foyeru znojemské
radnice v Obrokové ulici a jejím těsném
okolí. Pořadatelé v těchto místech insta-

Expozice pivovarnictví, kterou
město otevřelo vloni v areálu pivovaru, se pyšní čerstvým oceněním
Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2017.
Expozice si postupně nachází své
místo na mapě cílů turistů i místních.
Přístupná je přímo z ulice Hradní. Hlavním exponátem je původní
technologické zařízení varny z roku
1930, které bylo vyrobeno ve Škodových závodech v Plzni. V roce 2010
bylo prohlášeno kulturní památkou

Růžová vína se vyrábějí z modrých
hroznů, které se nechají jen několik hodin krátce nakvasit, poté
se ihned lisují. Klarety se z modrých hroznů lisují okamžitě, aby se
do vína dostal maximálně nepatrný
odstín růžové barvy.

lují stánky, ve kterých budou od 14.00
do 21.00 hodin nalévat vína. Během
dne mohou návštěvníci očekávat stovky
vzorků vynikajících růžových vín, jim
příbuzných klaretů i sektů přihlášených
do soutěže Král vín České republiky
2018.
Milovníci vína i odborníci získají také přehled o aktuální nabídce
růžových vín na našem
trhu. JAROVÍN ROSÉ
navíc dlouhodobě podporuje neziskovou organizaci Mamma Help –
sdružení pacientek
s rakovinou prsu. I vy tak
 Růžová barva je na Jarovínu rosé přímo nutností. A tak budete moci zábavnou
organizátoři vybízejí: Přijďte v růžovém oblečení, nebo tře- formou přispět v této poba s růžovou hlavou. 
Foto: Vinařství Vajbar moci. 
lp

a město prostory varny na své náklady zrekonstruovalo. Návštěvník uvidí
nejen dvouúrovňové varny, ale získá
informace o historii a tradici zdejšího
pivovarnictví, seznámí se s hlavními
pivovarskými surovinami – vodou,
sladem a chmelem – a se způsobem vaření piva od nejstarších dob až po současnost. V expozici je pamatováno také
na malé návštěvníky. Provoz expozice
zajišťuje Znojemská Beseda, která v ní
hosty vítá od dubna do října každý den
od 9.30 do 17.30. 
lp

 Varny z roku 1930 jsou kulturní památkou. 

Foto: Archiv ZL

D
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Festival vín VOC Znojmo vás bude hýčkat
Nová certifikovaná vína VOC
Znojmo vstupují každoročně na trh
8. května, a to v rámci Festivalu vín
VOC Znojmo. V letošním 10. ročníku
jich bude 44. Festival na jediný den
přejmenuje ulice i náměstí a v centru
Znojma bude návštěvníky hýčkat jedinečnou oslavou vína.
Až osm tisíc milovníků vína si
v posledních letech nenechává ujít
možnost ochutnat pod širým nebem,
za doprovodu hudby a přímo od vinařů vzorky tří nejtypičtějších vín Znojemské vinařské podoblasti – odrůdy
Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské
zelené.
Jména těchto odrůd najdou lidé
8. května i na jmenovkách ulic a náměstí – Obroková ulice bude Sauvignonová, Václavské náměstí bude
Veltlínské a Slepičí trh se mění na trh
Ryzlinkový. Na každém z nich dostane
prostor nejen víno a vinaři, ale také
cimbálová muzika.
FOLKOVÁ LEGENDA
A NOVINKA NA GRILU
Hlavní program festivalu je ovšem
situován vždy na Horní náměstí, kde
se na pódiu budou od rána střídat
folklorní soubory a cimbálové muziky
ze Znojma i z daleka. Prostor zde dostane třikrát během dne také losování
návštěvnických kuponů, které skýtají
svým majitelům možnost získat hodnotné ceny jako vína VOC Znojmo,
poukazy od restaurací, ceny z Rybníkářství Pohořelice, předplatné časopisu
Sommelier nebo Wine & Degustation, poukaz na projížďku Vinobusem
pro dvě osoby, poukaz Hudbaznojmo
a další.
Potěšit svým umění milovníky
vína přijede i folková legenda Robert

ARCHIVNÍ VÍNA
VOC ZNOJMO
POMOHOU DĚTEM
Jubilejní Festival VOC Znojmo
slaví 10. ročník charitou pro Dětské centrum ve Znojmě.
Spolek VOC Znojmo pro tento účel
uvolnil do internetového prodeje
archivní vína VOC Znojmo, která nejsou na volném trhu k dostání. Prodej vín probíhá ve spolupráci s e -shopem Vinotrh.cz
(www.vinotrh.cz/charita). Ukončen
bude 7. května, nebo do vyprodání
archivních vín. Výtěžek z prodeje bude předán Dětskému centru Znojmo 8. května na Festivalu
vín VOC Znojmo.

Křesťan a Druhá tráva. A chybět nebude ani vyhlášená znojemská Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, která
Festival vín VOC Znojmo 2018 uzavře.
Programem vás provede Ivo Dvořák,
viceprezident Asociace sommelierů
ČR.
Festival též doplňuje ochutnávka
gastronomických specialit restaurací hotelu Lahofer, Savannah či Gato.

V nabídce hraje prim vyhlášený Pohořelický kapr na mnoho způsobů.
Letošní novinkou bude grilování ryb
na speciálním grilu od cateringové firmy Vespalec. A na festivalu si můžete
nakoupit i čerstvé chlazené ryby.
Po celý den bude otevřené Informační centrum VOC Znojmo
ve Vlkově věži. I zde bude připravená ochutnávka s bonusem výstupu

 Festival vín VOC Znojmo je synonymem pohody a pěkného dne. 

PROGRAM – HORNÍ NÁMĚSTÍ
10.00–21.00 Ochutnávka vín
	VOC Znojmo ročníku 2017
i starších (systém degustačních
bločků)
10.00	Folklorní soubor Dyjavánek –
dětský folklorní soubor
ze Znojma
11.15	Folklorní soubor
Podjavořičan – malebný
folklor z malebné Telče
12.30	Ruky na dudy – autentická
valašsko-lašská cimbálová
muzika
14.00	Losování návštěvnických
kuponů
14.30	Folklorní soubor Fogáš
– vyslanci valašského
království přijíždějí do Znojma

15.45	Jablkoň – hudební pohoda,
která se „nedá zařadit“
17.00 	Losování návštěvnických
kuponů
17.30	Robert Křesťan & Druhá
tráva – folková legenda
na znojemském pódiu
19.00 	Losování návštěvnických
kuponů
19.30	Cimbálová muzika Antonína
Stehlíka aneb Večerní zpívání
na náměstí
20.50 Závěr programu

ODRŮDOVÉ ULICE
SAUVIGNONOVÁ ULICE
(Obroková ul.)
11.30 CM Veltlínek
13.00 FS Podjavořičan

do věže a výhledem na město. Pro děti
je připraven dětský koutek s dozorem.
Již první ročník festivalu, který se
konal v roce 2009, navázal na tradici
znojemského spojování kultury s vínem a stále v tom úspěšně pokračuje.
Festival se stal postupně druhou nejnavštěvovanější akcí po Znojemském
historickém vinobraní. Vstup na náš
krásný moravský festival je zdarma. lp

Foto: Izzy Cooper

14.30 CM Vinohrádek
16.00 CM Antonína Stehlíka
17.30 CM Fogáš
VELTLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ
(Václavské nám.)
11.30 	 CM Antonína Stehlíka
13.00 CM Fogáš
14.00 	 CM Veltlínek
16.00 FS Podjavořičan
17.30 	 CM Antonína Stehlíka
RYZLINKOVÝ TRH
(Slepičí trh)
11.30 CM Vinohrádek
13.00 	 CM Antonína Stehlíka
14.30 FS Podjavořičan
16.00 	 CM Fogáš
17.30 	 CM Veltlínek
Změna programu vyhrazena.
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Procházka po hradbách skýtá úžasné zážitky
Hradební opevnění s průvodcem – nová prohlídková trasa Znojma
je od 28. dubna 2018 otevřena pro
všechny zájemce, které zajímá zdejší
historie. Přístupná bude až do konce
října.
Návštěvníci se podívají do Střelniční věže v hradebním příkopě,
vystoupají do Vlkovy věže s výhledem na město. V prostoru Jižního
hradebního příkopu budou procházet kolem Psí věže, která je prozatím
nepřístupná. Díky průvodcům se
o ní však dozví spoustu zajímavostí.
V těchto místech na ně ovšem čekají dvě nově zrekonstruované památky – Prašná věž a Nová věž. Spolu
s Radniční věží tvoří nový turistický
cíl města.
V Prašné věži uvidí celé hradební opevnění města v 3D modelaci.
V Nové věži pak objeví ukázky zbroje
a historických zbraní. Vystoupat je zde

 Zpožděné jaro v den otevření hradebního opevnění ještě neprobudilo travnaté plochy,
ale i ty se postupně zazelenají. 
Foto: ZB

#znojmochutna zve turisty
Nové propagační video #znojmochutna z dílny bratrů Otrubových
doprovázelo slavnostní otevření
nové prohlídkové trasy města Hradební opevnění s průvodcem.
Video láká turisty k návštěvě
královského města Znojma, které
jim nabízí hned několik chutí. Nejen vyhlášeného vína a okurek, ale
také chuť piva Znojemského městského pivovaru, chuť bohaté histo-

rie sahající až do doby Přemyslovců, úchvatné okolní přírody a pestré
chutě kultury od různých festivalů
a slavností až ke Znojemskému historickému vinobraní. Video již viděly tisícovky diváků Snídaně s Novou, a to v přímém přenosu, který ze
Znojma, v den otevření trasy 11. dubna 2018, televize vysílala. Podívat
se na nové video můžete na kanále
Youtube. 
lp

Navajn láká na neobvyklý start dne
Sommelieři z Navajn František
Nahodil a Martin Vajčner nabízí veřejnosti 8. května ne zcela běžný start
do nového dne.
Sraz na ranní prohlídku města
Znojma doplněnou o degustaci vín
bude v tento den v 8.30 hodin na Zelenářské ul. 19/16 (vchod nad radniční
pasáží).
Příchozí čeká ochutnávka šesti
vzorků vín VOC Znojmo, informace
o historii města, návštěva Informačního centra VOC Znojmo ve Vlkově
věži (s vyhlídkou na město Znojmo
z ochozu věže), ranní káva na probuzení (alternativní způsob filtrace
kávy). Prohlídka města bude trvat asi
tři hodiny a zakončena bude na Horním náměstí, kde ve stejný den bude
probíhat Festival vína VOC Znojmo.
V případě zájmu vyplňte rezervační
formulář na www.navajn.cz. 
lp

 V Navajn se můžete setkat nejen s charismatickým sommelierem Františkem Nahodilem. Foto: Izzy Cooper

možné i na vyhlídku a vychutnat si tak
Znojmo z neokoukaného pohledu.
Prostor Jižního hradebního příkopu využije Znojemská Beseda, která
má na starosti provoz nové prohlídkové trasy, i ke kulturním akcím. „Historický program zde bude probíhat
i ve vybraných dnech letních prázdnin.
Vzniklý amfiteátr budeme využívat
třeba v rámci Kulturního léta, kdy zde
plánujeme jak historické programy, tak
divadelní představení,“ říká František
Koudela, ředitel Znojemské Besedy.
Prohlídky budou probíhat každý
den v časech 9.30 a 15.30 hod. od dubna do října. Návštěvníci se tak vydají
na hodinu a čtyřicet pět minut dlouhý okruh. V čase 12.30 bude možná
devadesátiminutová prohlídka města s průvodcem. Aktuální informace
najdete na www.znojemskabeseda.cz,
na Facebooku Objevte Znojmo nebo
Instagramu #znojmochutna. 
lp

Vinobus vám nabízí speciální
víkendové jízdy. Zdarma
Objevte krásy našeho regionu
s Vinobusem VOC Znojmo! Všichni
obyvatelé regionu Znojemska jsou
srdečně zváni na mimořádné jízdy Vinobusu, které se budou konat
28. a 29. dubna. Jízdy budou zdarma.
Vinobus, jehož hlavní sezóna začíná v květnu, v první řadě cílí na turisty,
kterým se tak nabízí možnost poznat
krásy našeho kraje. „Máme ale za to,
že spoustu kouzelných míst neznají ani místní, a tak bychom je k nim
chtěli zavést,“ říká František Koudela, předseda VOC Znojmo, a dodává:
„V dubnu bychom chtěli dát možnost
domácím, obyvatelům našeho regionu, aby si i oni vyzkoušeli náš Vino-

bus a navštívili s námi místa proslulá
i méně známá a poznali blíže vinice,
na kterých zrají naše nejlepší vína.“
První zájemci již výlet Vinobusem
absolvovali 21. a 22. dubna. Mimořádné jízdy zdarma si můžete užít ještě
28.–29. dubna. Jízdní řád bude v těchto
dnech platit stejně jako v sezóně, tedy
Vinobus pojede třikrát denně v 10.00,
13.00 a 16.30 hod. Nastoupit a vystoupit bude možné pouze na Masarykově
náměstí ve Znojmě. Rezervace míst
není možná. Zájemci také mohou
na vybraných zastávkách degustovat
víno, degustace jsou placené. Jízdní
řád Vinbobusu během sezóny najdete
na www.vinobus.cz. 
lp

 Vinobus nabízí ve třinácti zastávkách projížďku pro celé rodiny. Malí poznají krásy kraje, dospělí ochutnají dobrá vína od několika vinařů. 
Foto: IZ Cooper
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Vydejte se v Jihomoravském muzeu na Cestu časem
Na Cestu časem – hlavní téma Muzejní noci 2018 inspirované 140. výročím muzea – se můžete s celou rodinou
či přáteli vydat 18. května.
Noční procházku obohacenou
o mnoho aktivit pro malé i velké návštěvníky připravili pracovníci Jihomoravského muzea ve Znojmě. Bavit
vás budou až do 23.00 hodin. Pestře
poskládaný program, rozložený do tří
objektů muzea, začne v 19.00 hodin.
V tuto dobu se veřejnosti otevřou zdarma brány minoritského kláštera na ulici Přemyslovců, znojemského hradu
i Domu umění na Masarykově náměstí.
Odtud bude také zdarma jezdit na ulici
Přemyslovců turistický vláček.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
V minoritském klášteře budou nachystány například geologické toulky
prostorem a časem, výstava motocyklů
i ukázka práce automechaniků z přímětické střední školy, která se chlubí
nejlepším automechanikem juniorem

v České republice. Dále zde čeká na návštěvníky ukázka historického šermu
či ochutnávka vín z lechovických sklepů. Na nádvoří muzea k nim třeba
ochutnáte grilované speciality.

Do Muzejní noci se zapojil i Znojemský městský pivovar s nabídkou
mimořádných nočních prohlídek.
A také Znojemská Beseda vás v Hrad-

ní ulici uvítá v Expozici pivovaru, která
před pár dny získala ocenění Nejlépe
opravená památka Jihomoravského
kraje. 
lp

ZNOJEMSKÝ HRAD
Tvořivé dílničky na hradě budou
lákat asi nejvíce nejmenší kreativce.
Hrát tady bude skvělý klarinetový
soubor pod taktovkou Karla Fojtíka,
zpívat uslyšíte sbor CARMINA CLARA, strašit v podzemí vás budou studenti GPOA a krásné účesy vytvoří
zájemcům šikovné budoucí kadeřnice
z Přímky.

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI
2018 – CESTA ČASEM

20.30 Klarinetový soubor ZUŠ
Znojmo
19.30, 20.30, 21.30 Sabrage – ukázka
sommelierů z SOU a SOŠ, SČMSD,
Znojmo

DŮM UMĚNÍ
Na zázraky z papíru, práci se dřevem, ražbu pamětních mincí k 140. výročí muzea či hudební vystoupení oblíbené znojemské skupiny Lucrezia Borgia
se musíte vydat do Domu umění. Před
vstupem uvidíte historická kola, jejichž
spanilá jízda se rozjede ve 20.00 hodin.

Minoritský klášter, Přemyslovců 6
19.00–20.00 Hra na flétny, tanec
a recitace – ZŠ nám. Republiky
19.00–22.30 Míchání nápojů,
výstava motocyklů a ukázka práce
automechaniků – SOU a SOŠ,
SČMSD, Znojmo
19.00–22.30 Geologické toulky
prostorem a časem, Malý
archeolog, Z přírody až do knihy,
Pohlednice trochu jinak,
Cesta časem
22.00 Skupina historického šermu
ALBION Ohňová show
19.00–23.00 Ochutnávka vín – Vinné
sklepy Lechovice
Nádvoří muzea, Přemyslovců 8
19.00–23.00 Grilované speciality –
Znojemský městský pivovar

 Vybrat si na Muzejní noci z množství zajímavých aktivit nebude ani letos lehké.
 Foto: Archiv JMM

Hrad, Hradní 10
19.00–20.00 CARMINA CLARA
sbor Ludmily Piknerové
20.00–21.00 HŠ YAMAHA – žáci
oboru zobcová flétna
19.00–22.30 Účesová tvorba,
malování na obličej, Šikovné prstíky –
soutěž v dárkovém balení a další
akce – SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo
19.00–22.30 Muzejní krabička –
tvořivá dílnička
20.00–22.00 Strašidla v podzemí –
studenti GPOA Znojmo

Dům umění, Masarykovo nám. 11
19.00–22.30 Práce se dřevem,
občerstvení – SOU a SOŠ, SČMSD,
Znojmo
20.00 LUCREZIA BORGIA
19.00–22.30 Zázraky z papíru, Co je
založené, to se neztratí, Ptáček v kleci,
Ražba památečních mincí
21.00–23.00 Interaktivní
videoinstalace
Areál pivovaru, Hradní ul.
19.00–22.00 Expozice pivovarnictví –
Znojemská Beseda
19.00–23.00 Noční prohlídky
pivovaru – Znojemský městský
pivovar, pouze na objednávku
předem, tel. +420 608 514 318
MUZEJNÍ NOC NA KOLE
19.00 Prohlídka historických kol –
před budovou Domu umění
20.00 Spanilá jízda historických
kol s průvodcem po objektech
zařazených do Muzejní noci
TURISTICKÝ VLÁČEK
zdarma trasa: Dům umění – ulice
Přemyslovců
Změna programu vyhrazena.

Jedinečná možnost prohlédnout si vstupní bránu do hradu
V Den otevřených výkopů 18. května dostane veřejnost jedinečnou
možnost podívat se na základy jedné
z nejstarších památek města – znojemského hradu, založeného na konci
11. století.
Archeologové, kteří pracují v areálu
pivovaru, odkryli v Hradní ulici základy vstupní brány do hradu a nabízí
zájemcům v jediném dni podívat se
na stavební historii města. „Od loňského léta zde provádíme výzkum, který
vyvolal investiční záměr města Znojma
vybudovat v areálu pivovaru nové inženýrské sítě. Už vloni jsme našli základy Loupežnické věže z konce 11. stol.,
která se roku 1892 zřídila. Letos jsme
odkryli relikty opevnění z pozdní doby

kamenné. Našli jsme desítky střepů
a krásnou keramiku. Nejvzácnějším nálezem jsou střepy šálku s velmi efektní
výzdobou, kdy je do tmavého povrchu
vyrývaná rýha zaplněná bílou pastózní
hmotou. Jde o keramiku starou 3 500 let
p. n. letopočtem,“ popisuje nález hlavní
archeolog David Humpola z Ústavu
archeologické památkové péče Brno.
„Před budovou pivovaru, kde jsme
letos zachytili pozdně středověkou
vstupní bránu do hradu a za ní destrukce opevnění ze starší doby bronzové,
máme částečně odkrytý příkop, který
byl před branou a ve kterém je zachycen
pilíř, na který se sklápěl padací most.
Naše práce v Hradní ulici potrvají už
jen do konce května, a než odkryté

zdivo zakonzervujeme a zakryje
je nový povrch komunikace, nabízíme zájemcům unikátní možnost podívat se na stavební historii
města. Mohou si tak udělat představu, jak skutečně hrad vypadal
v době vzniku, než byl přestavěn
na Deblínský zámek, jak ho známe
dnes,“ doplnil Humpola.
Na komentovanou prohlídku
je možné přijít 18. května do areálu
pivovaru kdykoliv od 8.00
do 21.00 hodin. Dopoledne je
vhodné zvláště pro školy a školky. Pozdně odpolední prohlídky
se přirozeně propojí s nedalekou
Muzejní nocí. Rezervace není nutná. Vstup je zdarma. 
lp  Výzkum v Hradní ulici.

Foto: Archiv ZL
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Garage Design v bohémském stylu najdete v centru
Garage Design je zpět! Prodejní
přehlídku autorské módy, šperků,
doplňků, knih nebo hraček můžete
navštívit 18. a 19. května.
Šestý ročnk, letos s projekcí a oproti
loňsku s větším party stanem, najdete
v podobě oázy uprostřed města na Horním náměstí. Mezi nákupy budete moci
odpočívat v bohémském stylu, poslouchat hudbu, bavit se pouličním divadlem nebo jen příjemně posedět nad

 Ole made od stars by Kristina se vrací
na Garage Design se svým typicky jednoduchým, elegantním a přitom velmi pohodlným oblečením. 
Foto: Archiv UdZ

dobrou kávou a osvěžujícími drinky.
Pozornost letos bude věnována také
kulinářským zážitkům, na své si tak
přijdou i milovníci dobrého jídla.
Garage Design 2018 představí na třicet designérů a designérek.
„Máme radost, že Garage Design oživíme opět o několik nových značek,
jako je třeba Fifle, zastánkyně slow
fashion a upcyklace, která vyrábí své
šperky ze zbytkových materiálů. Její
kolekce Lékorky a Kant je navržená
tak, aby negenerovala žádný odpad.
Stejně zodpovědný přístup charakterizuje i zlínskou oděvní značku SUTU.
Zlatnice a šperkařka Katia Kolinger se
ráda nechává inspirovat na svých cestách po světě. Zároveň se moc těšíme
na naše stálice a jejich nové kolekce,
třeba Ole made od stars by Kristina,
hravý Atelier-koira-kissa nebo po pár
letech se vracející malé nakladatelství
Bylo nebylo,“ říká Lenka Lovicarová,
jedna z organizátorek přehlídky pořádané spolkem Umění do Znojma
ve spolupráci se Znojemskou Besedou.
Stejně jako předchozí ročníky, i letos můžete na Garage Designu strávit
příjemně celý den s rodinou. Umělecky nabažit se budete moci v garážové
galerii, kterou kreativně ztvární mladý
český umělec, nebo se architektonicky vzdělat u výstavy Veřejný prostor
CZ/Krajina města, zaměřené na vývoj
městských veřejných prostor v ČR.
Několik designérů si na svých stáncích
připraví dílny nejen pro děti a páteční

Květen je měsícem cyklistiky
Milovníci bicyklů si mohou do kalendáře poznamenat hned několik
dní, ve kterých bude možné během
května vyrazit na vyjížď ky či akce
připravené Cyklo Klubem Kučera.
1. 5. Májová vyjížďka – cykloturistický výlet pro několik skupin cyklistů
rozdělených podle výkonnosti a druhů kol. Slavnostní zahájení kampaně
Do práce na kole. Sraz na cyklostezce,
Horní park – Komenského náměstí
v 9.00 hodin.
5. 5. Voda a lidé – Parneři pro život –
tématická cyklovyjížďka po technologických zařízeních pro úpravu
vody. Sraz před budovou VAS Znojmo ul. Kotkova v 8.30 (pro zájemce
o prohlídku zařízení), ostatní odjezd
v 9.15 hodin.
6. 5. Dětský dopravní den – preventivně bezpečnostní akce v prostoru Dětského dopravního hřiště ul. M. Kudeříkové. Součást akce Znojemský VZP
CUP 2018, od 9.00 do 12.00 hodin.

8. 5. Májová vyjížďka po vinařských
stezkách – výlet po Moravské vinařské stezce. Sraz na cyklostezce,
Horní park – Komenského náměstí
v 9.00 hodin.
16. 5. Závod horských kol – 1. závod v v seriálu Znojemský VZP CUP
2018. Start první kategorie v 16.00 hodin v centrální části Městského lesíka
u tribuny.
18. 5. Muzejní noc – vyjížďka po objektech zařazených do akce. Sraz před
Domem umění, Masarykovo náměstí
v 19.00 hodin.
19. 5. Na kole a na koni – cykloturistický výlet pro rodiče s dětmi. Sraz na cyklostezce, Horní park – Komenského
nám. v 9.00 hodin. Podrobnější info
na www.cykloklubkucera.cz.
Cyklo Klub Kučera je členem destinační společnosti ZnojmoRegion. Dlouhodobě se výrazně podílí na mnoha
cykloakcích v regionu. 
lp

 Zájem o originální autorskou tvorbu bývá veliký. 

Foto: Archiv ZL

večer zpříjemní živý koncert při svíčkách. A pro vytrvalé, co budou mít
stále deficit kulturních zážitků, bude
na programu afterparty v Cafe Baru
Amanita. Aktuální info na FB Ga-

rage Design, www.umenidoznojma.cz
nebo www.znojemskabeseda.cz.
Vstup na market je zdarma, na dílny
je vstupné 20–80 Kč a na afterparty
100 Kč. 
ak, lp

PROGRAM GARAGE DESIGN 2018

sobota 19. 5.
10.00–18.00 Market originální autorské tvorby
11.00–18.00 Tvořivé dílny pro děti
a dospělé
…a posezení pod širým nebem s dobrou kávou a drinky pinky

pátek 18. 5.
12.00–21.00 Market originální autorské tvorby
14.00–19.00 Tvořivé dílny pro děti
a dospělé
20.00–22.00 Koncert na náměstí
…Afterparty v Cafe Bar Amanita

Změna programu vyhrazena.

LAHOCup pojede malebnou
krajinou Moravy
Krásné lesy, hrady, romantické
zříceniny a starobylé zámky, široká
hladina Vranovské přehrady, brod
přes Dešovský potok, více než kilometr celkového stoupání a padesát
kilometrů v sedle horského kola.
To vše uvidí a zažijí účastníci cyklistického maratonu kolem Vranovské
přehrady, který je tradičně součástí
Author Maraton Tour. LAHOCup 2018
se pojede v sobotu 25. srpna po stejné

trase jako minulý rok, a to kvůli pokračující opravě hráze Vranovské přehrady.
Trasa tak povede pouze po severní straně přehrady s nejvzdálenějším bodem
ve vesničce Dešov. Start a cíl je opět
v kempu na pláži Vranovské přehrady.
On-line registrace na 12. ročník závodu horských kol LAHOFER Author
Cup je již spuštěna. Zvýhodněné startovné ve výši 300 korun mohou využít
bikeři, kteří se na závod zaregistrují
do 15. června. Kromě nižší částky na jednotlivé startovné nabízí
organizátor i lepší cenu pro kompletní týmy při dřívější registraci
a platbě. Pokud se přes on-line
formulář přihlásí pětičlenný tým,
zaplatí všichni jeho členové dohromady jen 1 200 korun a ušetří
tak další tři stovky. On-line registraci a další informace získáte
na webu www.lahocup.cz. 
lp

H

speciál Májové slavnosti 2018

ZNOJEMSKÉ LISTY 26. DUBNA 2018

Znojmo Extreme 790 bude moderovat Hrabě
s Pártlovou. Všichni společně pomohou Nelle
Charitativní závod ve výběhu
na radniční věž – Znojmo Extreme
790 – přivítá 16. června v rolích moderátorů herce Miroslava Hraběte
a zpěvačku Martinu Pártlovou. A stejně jako v předešlých dvou ročnících
bude závod pomáhat. Letos sympatické Nelle Liškové.
Nella trpí těžkým onemocněním
ledvin, o své přišla a transplantované
její tělo nepřijalo. Nemůže kvůli tomu
žít normální život, a tak se jí celý organizační tým závodu i jeho účastníci
budou snažit nelehkou situaci alespoň
trošku ulehčit. Proto celé startovné,
které je letos 1 000 korun za pětičlenný tým, poputuje přes Nadační fond
Pink Bubble právě statečné Znojmačce
Nelle Liškové. „Děkuju všem, kteří
mi chtějí pomoci,“ řekla na tiskové
konferenci k závodu dvacetiletá slečna.
Ráda maluje a ručně vyrábí i krásná mýdla, a tak ji bude navíc možné
podpořit přímo na akci i jinak než
startovným.
Charitativní stránku závodu kvitoval i znojemský rodák herec Miroslav Hrabě: „Do Znojma se hrozně
rád vracím. Proto, když přišla nabídka
stát se součástí této skvělé akce a pomoci dobré věci, neváhal jsem ani
minutu. Bude to pecka, těším se,“ neskrýval své nadšení představitel krále
Jana Lucemburského na znojemském
vinobraní. „Možná se s Martinou vy-

 Nella Lišková na tiskové konferenci k závodu ve společnosti starosty Jana Groise a herce Mirka Hraběte. 

hecujeme a vyběhneme si radniční věž taky. Aktivně sportuji, ale jak
jsem to tak viděl, zdolat radniční věž
není žádná sranda, navíc pro někoho,
kdo má dva metry,“ dodal s úsměvem
urostlý herec.
Závod i večerní doprovodný
program se letos odehrají výhradně

na Obrokové ulici, kde přibude oproti
loňsku další velkoplošná obrazovka
pro přenos závodu. „Jedna obrazovka bude umístěna přímo u radniční
věže, druhá pak níže před obchodním
domem Dyje. Chceme oživit celou
Obrokovou,“ dodává starosta Znojma
Jan Grois. Stánky s občerstvením jsou

Foto: pm

na podobné akci samozřejmostí. Registrace na Znojmo Extreme 790 byla
spuštěna 9. dubna 2018. Zájem byl
obrovský, a tak byla během pár hodin
zaplněna. Podrobnější informace o závodě přineseme také v dalším vydání
Znojemských LISTŮ a už nyní je najdete na www.extreme790.cz.  lp, zp

Vyšlápněme si společně z Retzu do Znojma
Milovníci pěší turistiky si mohou
zapsat do kalendáře termín oblíbeného jarního Eurovýšlapu.

Již 14. ročník připadá na sobotu
12. května 2018. Startuje se v Retzu
od Nové radnice, a to v čase od 8.00
do 10.00 hodin. Cíl je nádvoří rotundy
sv. Kateřiny ve Znojmě.
Pro účastníky pochodu bude přistaven na nádraží ve Znojmě autobus
s odjezdem do Retzu na vlakové nádraží. Odjezdy jsou v 7.30 a 9.00 hodin.

Délka trasy Eurovýšlapu je přibližně
18 km. Po cestě se budou moci účastníci
pochodu občerstvit u Heiliger Steinu
(každý obdrží poukázku na jeden nápoj)
a v cíli jim bude odměnou vstup zdarma
do Expozice pivovarnictví a na Radniční
věž (jako vstupenka poslouží odznak,
který obdrží u startu). U rotundy bude
připravené malé občerstvení i kulturní
program – zahraje skupina Paroháči.
Organizátorem akce je Klub českých
turistů Znojmo ve spolupráci s městem
Znojmem a městem Retz – pochod probíhá pod záštitou starosty města Znojma
Jana Groise a starosty města Retzu Helmuta Kocha. V příštím, patnáctém ročníku se cesta opět obrátí, půjde se ze
Znojma do rakouského Retzu. 
pm

 Eurovýšlap je nejen sportovní, ale i přátelské setkání. 

Foto: Obec Retz
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