
Aspeciál Májové slavnosti 2017ZNOJEMSKÉ LISTY  27. DUBNA 2017



B speciál Májové slavnosti 2017 ZNOJEMSKÉ LISTY  27. DUBNA 2017

 I letos se rozhoří boj o koruny krále a královny Majálesu. Foto: Archiv ZL

Květen se ve Znojmě již tradičně 
nese ve jménu Májových slavností, 
které slibují program pro širokou 
veřejnost, a to napříč všemi genera-
cemi. Centrum města tak nabídne 

vyžití všem, kteří mají rádi kulturu, 
dobré víno a  gastronomii. To vše 
s puncem originality.

„Na Májové slavnosti se mohou těšit 
nejen Znojmáci, ale i návštěvníci z ostat-

Májové slavnosti ve Znojmě začnou pěkně od podlahy
ních koutů naší republiky i cizinci. Každý 
rok se mi líbí možnost propojit nabídku 
zajímavých kulturních akcí s návštěvou 
turisticky atraktivních míst a objektů 
našeho krásného historického města. 

Letos si navíc budou zájemci moci pro-
hlédnout zcela novou Expozici pivovar-
nictví v areálu pivovaru,“ zve František 
Koudela, ředitel pořádající Znojemské 
Besedy. Společně s městem Znojmem 
jako dalším organizátorem se i v tomto 
roce drží tradice a zahájení Májových 
slavností svěřili řízné dechovce, protože 
začít se má pěkně zvesela, od podlahy. 

Posluchače tak v pondělí 1. května 
přiláká do Kapucínské zahrady za Vl-
kovou věží PŘEHLÍDKA DECHO-
VÝCH HUDEB. První, kdo spustí 
na veselou notečku, bude v 13.00 ho-
din legendární krojovaná Moravanka 
Jana Slabáka. O hodinu později ji vy-
střídá Lučanka, následována Amatéry 
z Dobšic a v 16.00 na pódiu vystoupí 
Moravští muzikanti. Přehlídku zakon-
čí další legenda, a to v 17.00 hodin ob-
líbená Mistříňanka. Programem bude 
provázet osvědčený moderátor Karel 
Hegner. Vstupné na Přehlídku decho-
vých hudeb je sto korun a lístek můžete 
koupit přímo na místě. Aby nikomu 
nevyschlo v krku a nekručelo v břiše, 
připraveno bude zdejší výborné vínko, 
pivo ze Znojemského městského pivo-
varu a rozmanité občerstvení.  lp

Je drzý, provokuje, pobuřuje, 
vzbuzuje závist a taky baví. Kazma 
Kazmitch, nekorunovaný král českého 
internetu, míří do Znojma moderovat 
studentský MAJÁLES.

Pomyslné kulturní žezlo převezmou 
od Přehlídky dechových hudeb studenti 
ve čtvrtek 4. května ve 12.00 hodin, kdy 
barevný mohutný průvod mladých lidí, 
reprezentantů středních škol a jediné 
znojemské vysoké školy, vyrazí do ulic. 
Studentský průvod vyjde od městských 
lázní a projde Horním parkem, Komen-
ského náměstím a Středním parkem 
na ulice Pontassievskou, Zámečnickou 
a Obrokovou, aby se zastavil na Horním 

Majáles okoření růžová a internetový diktátor Kazma

PROGRAM
12.15   Zahájení programu
12.30–13.30 Phoenix
14.00–15.00 Timmy White
15.05–15.30  Vyhlášení krále 

a královny Majálesu 
a vítěze průvodu

16.00–17.15 WAIT
17.20–17.30   Mighty Shake  

Znojmo
18.00–19.00 Pekař
19.15–19.40   Módní přehlídka 

PEPE Jeans
20.00–20.45 Poetika
21.15–22.00 Kali a Peter Pann

 Mistříňanka patří bezesporu mezi rodinné stříbro naší lidové muziky. Jak pěkně jí to stále notuje, uslyší všichni posluchači  
na prvního máje.   Foto: David Marada

náměstí, kde ho z pódia přivítá moderá-
tor Majálesu Kazma Kazmitch.

Novinkou překvapí studenti Gym-
názia dr. K. Polesného. Do průvodu 
vyjdou v růžových a šedých mikinách, 

které si sami navrhli a nechali vyrobit 
jako originální „školní uniformy“ v bar-
vách lásky a šedé kůry mozkové.

Vedle bohatého hudebního pro-
gramu a  tradiční volby krále a krá-

lovny Majálesu se každý, kdo se přijde 
bavit mezi studentskou omladinu, 
může těšit také na atraktivní vystou-
pení tanečníků Mighty Shake Znojmo 
či módní přehlídku.  lp
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 Slovensko se vždy právem pyšní svými úžasnými folklórními tanečníky. Foto. Archiv ZL

 Spolu s víny budou prezentovány též potraviny s víny se snoubící.  Foto: jarovin.cz

DNY PARTNERSKÝCH MĚST bu-
dou opět dvoudenní přehlídkou 
kultury a gastronomie našich spřá-
telených obcí. 

Na Horním náměstí v pátek 5. květ-
na od 14.00 do 20.00 hodin a v sobotu 
6. května od 10.00 do 18.00 hodin bude 
připraven bohatý kulturně společenský 
program. Přivítáme delegace z italských 
měst Trento-Povo, Trento-Villazzano 
a Pontassieve, z rakouského Retzu, z ně-
meckého Torgau a ze slovenských měst 
Bratislava-Ružinov a Nové Zámky. 

Na náměstí si zatančí Italové, Němci, Slováci  
a Rakušané. Možná se s nimi také proběhneme

Největší degustace růžových vín 
a sektů v České republice slibuje le-
tošní JAROVÍN ROSÉ ve Znojmě.

JAROVÍN ROSÉ se zařadil k soutě-
žím, které požádaly o certifikaci Národ-
ního vinařského centra. Tato certifikace 
zaručuje vysoký standard hodnocení 
soutěže a jeho naprostou nestrannost. 
A město Znojmo se opakovaně stalo 
hlavním partnerem soutěže.

Největší růžová párty bude připra-
vena v rámci Májových slavností v ne-
děli 7. května od 16.00 do 22.00 hodin 
ve foyeru znojemské radnice na Ob-
rokové ulici a v uličce pod radnicí. 
Návštěvníci tu mohou očekávat více 
než 200 vynikajících růžových vín 
a klaretů z České republiky. Získají 
také přehled o aktuální nabídce růžo-
vých vín na našem trhu. 

„Těšit se můžete výhradně na špič-
ková růžová vína z Moravy a Čech. 
K ochutnání budou připravena všechna 
vína přihlášená do jediné specializova-
né soutěže růžových vín u nás – JARO-
VÍN ROSÉ, a také všechny sekty přihlá-
šené do letošního ročníku největšího 

Centrum města zažije nejrůžovější den v roce
vinařského projektu u nás – KRÁL VÍN 
České republiky. Zároveň upozorňuje-
me milovníky vín, že na podzimních 
Královských koštech sekty nenajdou,“ 
láká na nejrůžovější znojemský den 
v roce jeho hlavní organizátor Branko 
Černý. 

Ten také prozradil letošní novin-
ku: „Zruční baristé české pražírny 
Coffee Square, která praží kávu z celé-
ho světa, vybírá kávu nejvyšší kvality 
a zakládá si na čerstvosti pražení, vám 
předvedou své umění a pochopitelně 
také připraví kávu dle Vašeho přání. 

Na místě si pak můžete koupit i ně-
kolik druhů čerstvě pražené kávy 
za skvělou cenu, určenou pouze pro 
tento den.“

Růžová vína a sekty jsou ideálním 
partnerem ke  gastronomii jarních 
a letních měsíců. „Připravili jsme pro 
vás stánek s vybranými specialitami 
a  velmi příjemnými cenami,“ říká 
Branko Černý.

Na místě si budete moci koupit 
i výrobky budoucích pekařů a cuk-
rářů ze znojemské Střední odborné 
školy na Dvořákově ulici. Za velmi 
příjemné ceny zde najdete pochout-
kové tyčinky, biskupské chlebíčky, ko-
kosky,  vánočky, askonky, vaničky, 
perníky s  ovocnou náplní, linecké 
tvary, kokosky či svatební buchtičky. 
Šikovní studenti zmíněné školy se 
také budou starat o rozlévání vín, aby 
byly sklenky vždy plné.

A aby byla zachována idea nejrů-
žovějšího dne ve Znojmě, organizátoři 
doporučují růžové oblečení, které 
ideálně podtrhne ladění akce. 

  lp, zdroj: www.jarovin.cz

PROGRAM – Horní náměstí
Pátek 5.5.
10.00–18.00 Prezentace a prodej specialit partnerských měst
10.00 Slavnostní zahájení
10.30 Znojmo – Dyjavánek
12.30 Trento Povo a Villazzano – Christian Giovanni e Sergio Cagol
13.30 Nové Zámky – Folklórny súbor Zámčan
14.30 Bratislava-Ružinov – Folklórny súbor Karpaty
15:30 Torgau
16:30 Pontassieve
17:30 Retz – TRIAD
19:00 Znojmo – Big Band Karla Fojtíka

Sobota 6.5.
10.00–18.00 Prezentace a prodej specialit partnerských měst
10.00 Nové Zámky – Folklórny súbor Zámčan
11.00 Znojmo – Taneční studio M&M
12.00 Trento Povo a Villazzano – Christian Giovanni e Sergio Cagol
13.00 Torgau
14.00 Vyhlášení výsledků Znojemského běžeckého poháru
15.00 Retz – Brazz Quartett aus dem Retzer Land
16.00 Pontassieve
17.00 Bratislava-Ružinov – Folklórny súbor Karpaty

DOPROVODNÝ PROGRAM
Sobota 6. 5. – Den obce Vrbovec 
od 13.00 slavnostní mše, histor. šerm Albion, pěvecký sbor z Blatnice,  
CM Veltlínek, výstava historických fotografií a kronik, skupina Habakuk.

Na pódiu se budou po oba dva 
dny střídat soubory a zpěváci ze všech 
přítomných měst.

Přímo na náměstí si každý bude 
moci zakoupit delikatesy typické pro 
danou zemi, reprezentovanou spřáte-
leným městem. 

Součástí Dnů bude 6. května také 
Znojemský běžecký pohár a BĚH O PO-
HÁR STAROSTY města Znojma. Start 
bude na Václavském nám., prezentace 
od 9.45 do 10.30 hod. Tratě jsou v růz-
ných délkách vedeny městem a závodní-

ci rozděleni do kategorií: děti předškolní, 
mladší a starší žáci, dorostenci, junioři, 
ženy a muži. Bez určení kategorií bude 
v 11.00 startovat Běh partnerských 

měst. Vyhlášení vítězů je připraveno 
od 13.00 do 14.00 hod. na Horním nám.  
(více na www.znojemskebehani.ic.cz).

  lp
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Festival vín VOC Znojmo, který 
vloni přilákal 8 000 milovníků vína 
a folklóru, ovládne v pondělí 8. květ-
na všechny vaše smysly.

Hmat, sluch, zrak a  především 
čich a  chuť budou hrát prim při 
ochutnávce certifikovaných vín VOC 
Znojmo, tedy nejtypičtějších vín Zno-
jemska – odrůd Sauvignon, Ryzlink 
rýnský a Veltlínské zelené. 

„Návštěvníci dostanou jedineč-
nou příležitost poprvé ochutnat 
čtyřicítku nově zatříděných vín, ale 
i  vína dříve zatříděná, a  to přímo 
od vinařů,“ říká předseda sdružení 
VOC Znojmo František Koudela.

Skvělá vína doplní gastronomic-
ké speciality z Pohořelického kapra 
připraveného na  mnoho způsobů. 
A  protože láska ke  Znojemsku by 
neměla procházet jen žaludkem, ne-
bude chybět bohatý kulturní program 
s živou hudbou a tancem.

Hlavní roli hraje víno
Hlavní program festivalu je si-

tuován na Horním náměstí, kde se 
na pódiu vystřídají místní folklórní 
soubory Dyjavánek, Denár a Cim-
bálová muzika Antonína Stehlíka, 
z Valašska přijede folklórní soubor 
Bača a  Ovečky, Musica Folklorica 
předvede hrátky s  folklórem a hru 
na keramické housle. Zazpívá hous-
listka Jitka Šuranská a  slyšet bude 
také slovenský folklórní soubor 
Družina. Publikum určitě roztančí 
náš host,  maďarská kapela Sön-
dörgö, založená bratry a  bratranci 
Eredicsovými, kterým koluje v  ži-
lách balkánská energie po srbských 
předcích. „Ale i přes bohatý hudební 
program zůstává v hlavní roli víno, 

a proto budou opět důležitou sou-
částí festivalu odrůdové ulice, díky 
kterým ožije celé centrum města. 
Návštěvníci si tak vína budou vy-
chutnávat na  Sauvignonové ulici, 
Ryzlinkovém trhu a Veltlínském ná-

Festival vín VOC ovládne všechny vaše smysly
PROGRAM – Horní náměstí
10.00–20.30 Ochutnávka vín  
 VOC Znojmo, ročník 2016 
10.00  Dyjavánek – dětský 

folklórní soubor ze Znojma
11.15  Folklórní soubor Bača 

a Ovečky Valašské Meziříčí 
12.30  Musica Folklorica – 

experimenty s folklórem
13.30  Losování návštěvnických 

kuponů
14.00  Denár s Bohušem Jěžkem 
15.40  Söndörgö – maďarská 

kapela vás roztančí
16.40  Losování návštěvnických 

kuponů
17.00  Jitka Šuranská – od folklóru 

k world music
17.50  Losování návštěvnických 

kuponů
18.30  Družina – slovenský 

folklórní soubor
19.45  Cimbálová muzika 

Antonína Stehlíka
20.45 Závěr programu

Hudba v odrůdových ulicích 
Denár – Sauvignonová ulice 
(Obroková ul.)
Cimbálová muzika Antonína 
Stehlíka – Veltlínské náměstí  
(Václavské nám.)
Vinohrádek, Veltlínek,  
Bača a Ovečky – Ryzlinkový trh 
(Slepičí trh)

 O zábavu není na festivalu vín nikdy nouze.  Foto: Archiv VOC Znojmo

 Sedmnáct vinařů naleje do sklenek to nejlepší, co Znojemská vinařská podoblast před-
stavuje.  Foto: Archiv VOC Znojmo

 Horní náměstí se během festivalu rychle zaplní. Mnozí tak využívají posezení u  vína 
a cimbálu i ve třech odrůdových ulicích.   Foto: Archiv VOC Znojmo

městí. Na všech třech místech bude 
hrát cimbálová muzika,“ doplnil 
František Koudela.

Během festivalu bude možnost 
nahlédnout také do  Vlkovy věže 
na Kollárově ulici, která funguje jako 

Informační centrum VOC Znojmo. 
Se sklenkou dobrého vína v ruce a po 
statečném zdolání 123 schodů si pak 
mohou návštěvníci užít nádherné 
vyhlídky, kterou jim dvaatřicet metrů 
vysoká věž poskytne.  lp
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Vinobus vyjede jako informační centrum na kolech. 
Novinkou jsou degustační zastávky

 Ochutnávky vína jsou vždy příjemnou činností.  Foto: Archiv NAVAJN
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1. 6. až 17. 9. – denně 
Název zastávky

1 0 0 Infocentrum VOC Znojmo Vlkova věž 10.00 13.00 16.30

2 1 1 Nádraží ČD, Znojmo 10.05 13.05 16.35

3 3 3 Loucký klášter, Znojmo – ZNOVÍN 10.15 13.15 16.45

4 5 5 Nový Šaldorf
Modré sklepy – parkoviště

10.20
10.35

13.20
13.35

16.50
17.05

5 9 9 Havraníky – NP Podyjí 10.40 13.40 17.10

6 12 12 Hnanice
Šobes, Hotel Vinice Hnanice

10.47
11.02

13.47
14.02

17.17
17.32

7 13 13 Hnanice – sklepní ulice 11.06 14.06 17.36

8 16 16 Šatov – Vinařská stodola, Moravský sklípek 11.13 14.13 17.43

9 20 20 Chvalovice
sklepní ulice před Waldbergem

11.22
11.37

14.22
14.37

17.52
18.07

10 30 30 Lampelberg 12.06 15.06 18.36

11 38 38 Vrbovec – sklepní ulička 12.20
12.35

15.20
15.35

18.50
19.05

12 – 47 Tasovice –––– –––– 19.15

13 – 52 Dobšice, degustační sklep VINO HORT –––– –––– 19.25
19.40

1 45 56 Infocentrum VOC Znojmo Vlkova věž 12.50 15.50 19.50

Jízdní řád – sezona 2017

MaPa TRasY VInoBUsU
trasa se startem v 10.00 a 13.00

trasa se startem v 16.30

zastávka na trase se startem v 10.00, 13.00 a 16.30

zastávka na trase se startem v 16.30

vinice

zastávka s 15 min. přestávkou
a degustací vína

Ceník Jízdného 
Základní jízdné celookruhové: 130 Kč/osoba
Rodinné jízdné (2 dospělé osoby a až 3 děti):  90 Kč/osoba
Mezizastávkové jízdné : 20 Kč/15 Kč
Při přerušení jízdy není garantován opětovný nástup při plně obsazeném vozidle. 
Kapacita Vinobusu je 32 osob a rezervace není možná. Přívěs na 20 kol.

objevujte krásy znojemska s Vinobusem VoC znojmo! 
zvolte si okružní jízdu nebo jen část trasy podle vlastního 
uvážení. Cyklisté vítáni! 
Jízda VInoBUseM Je doPRoVázena PRŮVodCeM.

                novinka 2017

                           vybrané zastávky 
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Vinobus VOC Znojmo se do letoš-
ní sezóny rozjede poprvé v sobotu 
29. dubna. Poveze s sebou několik 
změn a novinek.

Tou největší jsou vybrané zastávky 
s možností degustací vína, kdy ces-
tujícím Vinobus takříkajíc neujede. 
Devízou Vinobusu, jehož cílem je pod-
pora vinařské turistiky na Znojemsku 
a rozšíření nabídky služeb a zážitků 
pro návštěvníky regionu, zůstávají 
proškolení průvodci. 

Změny a  novinky vycházejí ze 
zkušeností z první sezóny. „Vinobus 
se na trasu vydá třikrát denně. Jeho 
trasu jsme trochu upravili. Nově 
je 13 zastávek, přičemž do Tasovic 
a  Dobšic zajíždí jen večerní spoj,“ 
říká předseda spolku VOC Znojmo 
František Koudela. „Na oplátku jsme 
ale na vybraných zastávkách zavedli 
možnost degustace vín s  tím, že Vi-
nobus na  této zastávce na 15 minut 
zastaví, cestující mohou vystoupit, 
zúčastnit se degustace, zase nastou-
pit zpět do Vinobusu a pokračovat 
v cestě. Tyto degustace nejsou zahr-
nuty v ceně jízdného a jsou placené,“ 
dodává Koudela. Možnost přerušit 
jízdu na jakékoliv zastávce a pokračo-
vat v  jízdě až dalším spojem zůstává 
i letos.

Poučení průvodci poradí 
Průvodci cestující nejen seznámí 

se zajímavostmi na  jednotlivých za-

stávkách nebo povypráví o jedinečnos-
ti znojemských vín, ale poradí i další 
místa k návštěvě.

„Naši průvodci si zpracováva-
jí seznam různých akcí, které se 
na  jednotlivých místech konají, aby 
mohli cestující nalákat například 
na  aktuálně otevřené sklepy nebo 

kulturní akce v  obcích. Poradí ale 
také například s tím, odkud je krás-
ný cyklovýlet na Šobes nebo odkud 
vyrazit na procházku do Národního 
parku Podyjí,“ vyjmenovává Franti-
šek Koudela a dodává: „Vinobus má 
být opravdovým turistickým průvod-
cem po vinařském Znojemsku. Je to 

vlastně takové informační centrum 
na kolech.“

Je na cestujícím, zda zvolí celou 
trasu Vinobusu, nebo jen jeho část. 
Cyklisté jsou vítáni! Detailní jízdní 
řád, mapu zastávek, cenu jízdného 
i veškeré další informace jsou k nale-
zení na www.vinobus.cz.   tz, lp

Hezké májové počasí  přímo 
láká k ochutnávkám vín, proto také 
mnozí vinaři na tento měsíc připra-
vili degustace obohacené o příjemné 
zážitky. 

Společnost NAVAJN jich zařadila 
do květnového plánu hned několik. 
A  to 5. května Májovou prohlídku 
města s degustací vín nejen pro za-
milované. Podávána budou převážně 
sladká a růžová vína, a to na netradič-
ních místech historické části Znojma. 
Dále 8. května to bude Řízená degus-
tace vín VOC Znojmo ve Vlkově věži, 
kdy v rámci Festivalu vín VOC ZNOJ-
MO ochutnáte víno ve výšce 32 metrů 
s nádherným výhledem na Znojmo 
a okolí. A 19. května pak přichystali 
pánové z NAVAJNu Prohlídku města 
Znojma s NAVAJNskými víny. De-
gustovat budete přírodní vína opět 
na netradičních místech Znojma. Sraz 
na akcích NAVAJN je vždy na ulici Ze-

Ochutnejte víno nahoře ve věži i dole ve sklepech
lenářská. Podrobnosti na-
jdete na www.navajn.cz.

V sobotu 20. května si 
pak můžete vybrat, které 
z otevřených vinařských 
sklepů navštívíte. Přiví-
tají vás v Novém Šaldor-
fě – Sedlešovicích, kde si 
užijete celodenní puto-
vání po Májových vin-
ných sklepech s ochut-
návkou vín, hudebním 
programem a  degustá-
torskou soutěží o  tra-
kař vín (www.modre- 
sklepy.cz). A  den plný 
kvalitního vína, dobrého 
jídla a cimbálové muzi-
ky si můžete užít též ve  
Sklepní uličce ve Vrbovci  
(www.cechvrbovec.cz). 

 lp
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Pro letošní M U Z E J N Í N O C si 
známou větu, že bez práce nejsou 
koláče, zvolili jako motto hlavní 
organizátoři, pracovníci Jihomorav-
ského muzea ve Znojmě. 

Jak motto zakomponovali do jed-
notlivých aktivit, které pro veřejnost 
připravili na  jedinou Muzejní noc 
v  tomto roce, budete moci zjistit 
v pátek 19. května. Od 19.00 do 23.00 
hodin se pro malé i velké návštěvníky 
otevřou zdarma všechny tři objekty 
Jihomoravského muzea – minorit-
ský klášter, znojemský hrad a Dům 
umění.

Minoritský klášter
V minoritském klášteře uvidíte 

třeba ohňovou show i příběh jedné 
nádoby. A také akci s mnohoslibným 
názvem Bez práce (a kamení) nejsou 
koláče. Na nádvoří Jihomoravského 
muzea na  ulici Přemyslovců bude 
podávat grilované speciality Znoj-
emský městský pivovar, který v tento 
den organizuje mimořádné noční 
prohlídky pivovaru.

Znojemský hrad
Hrad ovládne hudba. Vystoupí 

zde sbor Carmina Clara se sbormis-
tryní Ludmilou Piknerovou, který 
letos slaví pětadvacet let trvání, dále 
žáci z hudební školy Yamaha i klari-
netový soubor pod vedením, v tomto 
roce oceněného pedagoga, Karla 
Fojtíka. Tvůrčí dílna zde bude zastou-
pena aktivitou Hrajeme si s kamínky. 
Studenti střední školy na Přímětické 
předvedou ukázky účesové tvorby 
i hru na Popelku.

Dům umění 
V Domě umění na Masarykově 

náměstí zahrají herci pro nejmen-
ší děti pohádku Bez práce nejsou 
koláče. Vyznavači a  obdivovatelé 
staré hudby si přijdou na  své při 
vystoupení znojemské skupiny Lu-
crezia Borgia. I  zde se budou moci 
zájemci zapojit do tvůrčí dílny, a  to 
stavitelské. 

Navíc souběžně s Muzejní nocí 
bude v  pátek 19. května na  Hor-
ním náměstí probíhat Garage De-
sign – prodejní přehlídka autorské 
módy, šperků, doplňků, knih, hraček, 
stylových kousků do  domácnosti 
nebo věcí jen tak pro radost. 

Muzejní noc jako vždy slibuje 
mnohem více zábavy, a  tak každý, 
kdo přijde,  si  podle pořadatelů 
a  mnoha jejich spolupracovníků 
v programové nabídce najde to, co 
ho nejvíce zajímá.  lp

Muzejní noc posílá vzkaz. Nudit se u nás nebudete! 
Naše motto letos zní: Bez práce nejsou koláče

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI 2017

Minoritský klášter, Přemyslovců 6 
19.00–20.00  Hra na flétny, tanec a recitace –  

ZŠ nám. Republiky
19.00–22.30  Míchání nápojů, Příběhy na rukou, 

Tabule – SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo 
19.00–22.30  Bez práce (a kamení) nejsou koláče, 

Příběh jedné nádoby, Upeč si svůj koláč, 
Plané rostliny k jídlu

 22.00   Ohňová show – skupina historického 
šermu ALBION 

Nádvoří muzea, Přemyslovců 8
19.00–23.00  Grilované speciality – Znojemský 

městský pivovar   

Hrad, Hradní 10 
19.00–20.00  Carmina Clara – sbor ZŠ JUDr. Mareše 
20.00–22.00  Žáci oboru zobcová flétna – HŠ YAMAHA 
19.00–22.30  Účesová tvorba, Šikovné prstíky, 

Carving, Hra na Popelku, Paradis – SOU 
a SOŠ, SČMSD, Znojmo

19.00–22.30  Tvůrčí dílna: Hrajeme si s kamínky 
20.00–22.00  Strašidla v podzemí– studenti GPOA 

Znojmo 
20.30   Klarinetový soubor ZUŠ Znojmo  

pod vedením Karla Fojtíka
19.00–23.00  Ochutnávka vín –  

Vinné sklepy Lechovice
19.30, 20.30, 21.30 Sabrage 

Dům umění, Masarykovo nám. 11 
19.00–23.00  Znojemský industriál, Historie 

znojemských továren
19.30   Bez práce nejsou koláče – pohádka/

Krejčík Honza 
20.00   Lucrezia Borgia
19.00–22.30  Vyrob si svou vařečku, intarzie, prodej 

kávy a muffinů – SOU a SOŠ, SČMSD, 
Znojmo

19.00–22.00  Tvůrčí dílna: Dělání smutky zahání, 
stavitelský koutek

21.00–23.00  Interaktivní videoinstalace Koláče
19.00–23.00  Ochutnávka vín – Vinné sklepy Lechovice

Doprovodný program
ZNOJEMSKÝ MĚSTSKÝ PIVOVAR
19.00–23.00  mimořádné noční prohlídky pivovaru. 

Nutné objednávky předem u Marka 
Krpouna, tel. 608 800 501.

MUZEJNÍ NOC NA KOLE
19.00    sraz u Domu umění – Prohlídka 

historických kol před budovou
20.00    Spanilá jízda historických kol s průvodcem 

po objektech zařazených do akce 

TURISTICKÝ VLÁČEK 
19. května jezdí zdarma na trase Dům umění – 
Jihomoravské muzeum na ulici Přemyslovců

 Zájem o návštěvu Muzejní noci je každoročně stoupající.  Foto: Archiv JMM
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Pátý ročník oslaví Garage Design bez garáže.  
Zakotví na chvíli na Horním náměstí

 Při nákupech vyhládne, ale i na to se na Garage Designu pamatuje.  Foto: Archiv ZB

GARAGE DESIGN – prodejní pře-
hlídka autorské módy, šperků, doplň-
ků, knih a hraček – oslaví pátý ročník 
bez garáže. Po čtyřech letech přišel čas 
změnit místo.

Než jej Garage Design najde, zakot-
ví 19. a 20. května na Horním náměstí. 
O nic ovšem nebudete ochuzeni, ba 
naopak, zažijete náměstí tak, jako nikdy 
předtím. Mezi nákupy si budete moci 
na náměstí poležet na zelené louce, 
příjemně posedět a vychutnat si den 

s originální tvorbou, tradičně dobrou 
kávou, osvěžujícími drinky a lahodným 
jídlem. Garage Design 2017 představí 
pětadvacet designérů a designérek. 

„Naší snahou bylo přilákat nové 
značky. Těšit se tak můžete na origi-
nální a ručně vyráběné kožené kabelky, 
batohy, pásky a další maličkosti na ruku 
značky MontMat, Martinee, šaty, které 
vás rozzáří, Elazolo pracuje se stříbrem 
a přírodními materiály a její neotřelé 
šperky vás jistě zaujmou stejně jako ro-

 Na Garage Designu si budete moci kou-
pit třeba kuličky z  rodinného hračkářství 
4kavky.  Foto: Archiv GD 

pátek 19. 5.
12.00–21.00 Market originální autorské tvorby
14.00–19.00 Tvořivé dílny pro děti a dospělé
20.00 Živý Vláďa & Nina Jubox
  Afterparty Gat Electra w/ Makossa & Sugar B / Swound Sound 

FM4 (AT) / Cafe Bar Amanita

sobota 20. 5.
10.00–17.00 Market originální autorské tvorby
11.00–16.00 Tvořivé dílny pro děti a dospělé
…a posezení pod širým nebem s dobrou kávou a drinky pinky.

dinné hračkářství 4kavky a mnoho dal-
šího,“ zve Andrea Krčálová z organizač-
ního týmu spolku Umění do Znojma, 
který Garage Design již léta připravuje 
ve spolupráci se Znojemskou Besedou.

Jako vždy můžete na Garage De-
signu strávit příjemně celý den, sami 
i s dětmi. Několik designérů si na svých 
stáncích připraví dílny nejen pro děti 
a páteční večer zpříjemní hudba Živý 
Vláďa & Nina Jubox. Kdo bude ještě při 
síle, může tančit až do rána na afterparty 
Gat Electra w/ Makossa & Sugar B / 
Swound Sound FM4 (AT) v Cafe Baru 
Amanita. 

Vstup na market je zdarma, na díl-
ny je vstup 20–80 korun a na afterparty 
je to symbolická stokoruna. A  i zde 
platí, že změna programu je vyhrazena. 
Nicméně aktuální informace můžete 
sledovat na Facebooku Garage Design.

Jediné, co nelze nikdy ovlivnit, je 
počasí, a tak si všichni, kdo na Garage 
Designu 2017 pracovali několik měsí-
ců, přejí pro návštěvníky i pro sebe jen 
to hezké, slunečné.  ak, lp

Filmový festival Ekotopfilm
Filmový festival Ekotopfilm na-

bídne ve spolupráci s Kinem Svět v je-
diném dni rozmanité příběhy Země.

Ekotopfilm je nejstarší mezinárod-
ní festival dokumentárních filmů o ži-
votním prostředí a trvale udržitelném 
rozvoji na světě. Město Znojmo je jed-
no z padesáti měst, kam festival zavítá. 
V úterý 23. května od 16.00 do 22.00 ho-
din ve znojemském kině přiblíží pomocí 
světové dokumentaristiky nenuceným 
způsobem pojmy jako odpovědnost, 
udržitelnost a životní prostředí. Ve fil-
mové nabídce najdou diváci v 16.00 oce-

ňovaný snímek Yellowstone, od 17.05 
dva patnáctiminutové filmy Klimatická 
chyba a Štěstí bez peněz, v 19.10 Vaření 
z odpadu a ve 20.40 Vedlejší úlovek (2 mi-
nuty) a Lidské tělo: mikroskopické safari. 
Kromě oceněných filmů čeká festivalo-
vé návštěvníky od 18.00 hodin také be-
seda o návratu divokých šelem do Čes-
ké přírody. Členové Vlčích a Rysích 
hlídek se s návštěvníky podělí o své 
zkušenosti z terénu a odpoví na jejich 
všetečné dotazy. Více na Facebooku 
Ekotopfilm. Veškerý program festivalu 
je zdarma.  lp

Znojmo je atraktiv-
nější s  novou Expozicí 
pivovarnictví nedaleko 
hradu, v areálu pivovaru.

Jednou z priorit ve-
dení města je oživování 
areálu. Vaření piva má 
ve  Znojmě téměř sedm 
set let dlouhou tradici, 
proto přivítalo spoluprá-
ci s Národním zeměděl-
ským muzeem v  Praze 
(dále NZM), které Expo-
zicí pivovarnictví otvírá 
ve Znojmě svoji pobočku. 

Nová Expozice je pří-
stupná přímo z ulice Hradní stávají-
cím vstupem a původní přístupovou 
chodbou. Odsud návštěvník vstoupí 
do dvouúrovňové varny. Další část je 
umístěna v prostoru pod varnou. Na její 
přípravě spolupracovalo NZM s Jihomo-
ravským muzeem ve Znojmě. Expozice 
mapuje nejen historii a tradici zdejšího 
pivovarnictví, ale návštěvníky seznámí 

Sedmsetletá tradice vzkřísila 
novou Expozici pivovarnictví

i s hlavními pivovarskými surovinami, 
nádobami, lahvemi i se způsobem vaření 
piva od nejstarších dob až po současnost.

Hlavním exponátem je původní 
technologické zařízení varny z roku 
1930, které je kulturní památkou. Měs-
to veškeré prostory zrekonstruovalo. 
O provoz Expozice se stará Znojemská 
Beseda.  lp

 Těsně před otevřením. Foto: Luděk Smejkal
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Vodáci odemkli línou řeku Dyji

V sobotu 29. dubna se po opra-
vách otevře v novém kabátku degus-
tační altán na městské Rajské vinici, 
o kterou celoročně pečuje Vinařství 
Lahofer.

Degustační altán leží v krásném 
prostředí nedaleko centra města pod 
chrámem sv. Mikuláše. Od letošní tu-
ristické sezóny mohou jeho návštěvníci 
očekávat zvýšený komfort. Altán dostal 
novou střechu, elektrorozvody, opravené 
zdi, novou podlahu i vstupní dveře, ale 
především zde milovníci vína najdou 
dobře vychlazená vína z produkce Vi-
nařství Lahofer a to díky nově přivedené 
elektrice. Celková oprava stála znojem-
skou radnici zhruba 530 tisíc korun. 

Okoštujte víno v novém altánu
Že šlo o dobrou investici, je přesvědčen 
i starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. 
„Degustační altán na Rajské vinici se stal 
pevnou součástí nabídky ochutnávky 
vína v centru města. Na skleničku sem 
zavítají místní i turisté. A za to jsem veli-
ce rád. Ostatně je odtud krásná vyhlídka 
na část města, řeku Dyji i přehradu. 
Proto jsme se pustili do zvelebení tohoto 
místa,“ říká starosta.

Degustační altán na Rajské vinici 
bude otevřen 29. a 30. dubna, v květnu 
soboty, neděle i  svátky 11.00–18.00 
hod. a  od  června do  poloviny září 
denně 11.00–20.00 hod. Více infor-
mací získáte na tel. 515 220 323 nebo 
na www.lahofer.cz.  lp

 K vynikajícímu vínu Lahofer dostanou návštvěníci altánu také úchvatnou vyhlídku 
na okolní přírodu i historické Znojmo. Foto: Archiv ZL

 První návštěvníci výstavy.   Foto: zp

Velkoformátové 
fotky z  českých ná-
rodních parků připo-
menou v  Jubilejním 
parku Den Země.

Téměř dvě desít-
ky velkoformátových 
fotografií z  Podyjí, 
Českého Švýcarska, 
Šumavy a  Krkonoš 
budou až do  konce 
května k vidění ve zno-
jemském Jubilejním 
parku. Výstava pod 
širým nebem na deseti 
panelech připomene 
loňské výročí národních parků Podyjí 
a Šumava, Den Země i krásu české 
přírody.

Lidé se budou moci podívat na fo-
tografie důvěrně známého Podyjí, ale 
i například pohledy na ranní mlhou 
zalité Jetřichovické skály v Národním 
parku České Švýcarsko, horskou smr-
činou Krkonoš nebo meandry Teplé 
Vltavy na  Šumavě. Ať už myslíme 
na  krkonošskou tundru, šumavská 
rašeliniště, česko-švýcarské pískovce 

Národní parky se přestěhovaly 
do Jubilejního parku

nebo údolí řeky Dyje, národní parky 
jsou vlajkovou lodí ochrany české 
přírody. Rozkládají se na zhruba jeden 
a půl procenta území České republiky 
a v nejbližších měsících je čekají ně-
které změny v souvislosti s novelou 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Výstava, pořádaná Ministerstvem ži-
votního prostředí, Správou Národního 
parku Podyjí a městem Znojmem, do-
kládá jedinečnost a rozmanitost české 
a moravské přírody.  zp, lp

Eurovyšlápněme si do Retzu!
Na sobotu 13. května je pro milov-

níky turistiky zorganizován již 13. roč-
ník jarního Eurovýšlapu, tedy pěší túry 
ze Znojma do Retzu. 

Letos se startuje se od znojemského 
hradu, a to v čase od 8.00 do 10.00 ho-
din. Startovné je 30 korun. Trasa měří 
18 km a cíl pochodu je na nové radnici 
v Retzu. Účastníkům Eurovýšlapu bude 
v Retzu umožněno navštívit zdarma věž 
staré radnice a část historického pod-
zemí. Prohlídka podzemí bude možná 

ve 13.30 a 14.30 hodin. Pro přepravu 
zpět do Znojma bude pro účastníky 
pochodu přistaven autobus z parkoviště 
u vlakového nádraží v Retzu. Odjezdy 
jsou v 13.50, 15.00 a 16.10. Organizáto-
rem akce je Klub českých turistů Znojmo 
ve spolupráci s městem Znojmem a měs-
tem Retz. Každý rok si Znojmo a Retz 
vymění start a cíl. V příštím 14. ročníku 
se tak cesta opět obrátí. Půjde se z ra-
kouského Retzu do Znojma. Více info na  
www.kct-znojmo.webnode.cz.  zp

 Po trase Eurovýšlapu turisté narazí na několik ochutnávkových stánků, kde se mohou 
občerstvit. Foto: Archiv ZL

Milovníkům vodáctví a vodních 
sportů i přírodních scenérií podél bře-
hů se znovu otevřela krásná řeka Dyje. 

Do nové turistické sezóny ji sym-
bolickou plavbou odemknuli před pár 
dny členové vodáckého oddílu Neptun 
společně s desítkami nadšenců i divá-
ků. „Jarní odemykání Dyje pořádáme 
od roku 1994. V praxi to vždy znamená 
sjetí řeky z Dobšic k mostu mezi obcemi 
Hrádek a Jaroslavice. Odemykání se 
každoročně uskutečňuje některou ze 
sobot v druhé polovině dubna,“ popsal 
odemykání řeky zkušený vodák David 
Gros z Centra Stará Vodárna. A že se 
vodáci po hladině Dyje určitě i  letos 
rozjedou, dokládá kouzlo, kterým řeka 
každého zláká.

„Řeka je to líná, ojelovitá a roz-
hodně se nedá srovnat s tokem Vltavy 
nebo Sázavy. Na druhé straně vyzna-
vačům nových zážitků a zajímavých 
míst rozhodně bude hrát do karet. 
Jakmile totiž vyjedete na řeku, octnete 
se jakoby úplně v  jiném světě. Dyje 
je lidmi tak nedotknutá, že se nám 
dvakrát stalo, že jsme po cestě potkali 
živého bobra a jednou se na břehu vy-
hřívala i liška,“ napsal po jejím splutí 
jeden z vodáků. Podívat se na ni může 
každý, začátečník i  zkušený borec. 
Stačí kontaktovat Davida Grose (david.
gros@vodaci.org) a domluvit si výlet 
na lodičkách, třeba i s průvodcem. Vše, 
co je třeba včetně lodě, si může ve Staré 
Vodárně zapůjčit.  lp


