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Vážení spoluobčané, 

je mi potěšením vás pozvat na le-
tošní ročník Znojemského historic-
kého vinobraní, který nabídne opět 
pestrý program, ze kterého si určitě 
vybere každý. Centrum města se 
ponoří do opravdové středověké 
doby a pětisethlavý průvod v čele 
s  králem Janem Lucemburským 
bude i  letos rozhazovat pamět-
ní mince. Jejich motiv se ponese 
v duchu výročí sametové revoluce. 
Přeji tedy štěstí těm, kteří jednu 
z 10 000 stříbrných a 100 zlatých 
mincí chtějí chytit. Pokud na vino-
braní vyrazíte, přeji vám, abyste si 
ho užili. Zajděte s přáteli na sklen-
ku dobrého vína nebo burčáku, 
s dětmi vyrazte třeba do Hradeb-
ního příkopu, odpočiňte si v naší 
relaxační zóně a ochutnejte vše 
dobré, co nabízejí nejen desítky 
našich mázhauzů, ale i vinařské 
scény nebo Středověká krčma. Tě-
ším se s vámi na viděnou v ulicích 
slavnostně vyzdobeného Znojma.

Jan Grois
starosta města

13.–15. září 19

Král nechce 
auta

Do středověku auta nepatří, a tak 
je příchod krále Jana Lucemburského 
vyhání z centra města i na vinobraní. 

Zákaz parkování v centru města 
v době konání Znojemského histo-
rického vinobraní 2019 bude platit 
od čtvrtka 12. 9. od 7.00 hod. do nedě-
le 15. 9. do 10.00 hod. V uzavřené části 
od Horního přes Václavské po Miku-
lášské nám. 15. 9. až do 20.00 hod.  lp

Znojemské historické vinobra-
ní 2019 nabídne 13.–15. září bur-
čák, víno a bohatý kulturní program 
a také přinese historickou novinku – 
akci Vinaři jdou na dřeň, která před-
stavuje pomoc při získávání dárců 
kostní dřeně.

Šanci na uzdravení těžce nemoc-
ným pacientům tak může dát každý 
návštěvník vinobraní ve věku 18–35 let, 
který se odevzdáním vzorku zapíše 
do registru dárců kostní dřeně (více 
na str. 2). 

Ihned viditelnou další novinkou 
jsou letos zcela nové reklamní před-
měty s motivem hroznu, charakteris-
tického loga znojemského vinobraní. 
Tričko, plátěná taška, textilní batůžek 
či dětské dřevěné jojo budou maji-
telům připomínat neopakovatelnou 
atmosféru největšího svátku vína 
v Česku.

Třináct scén, z toho šest historic-
kých, skýtá bohatý průřez hudební-
mi žánry, šermířským i žonglérským 
uměním. Na  své si přijdou rodiny 
s dětmi, pro které je připraven speciál-
ní program s pohádkami a soutěžemi.

Desítky stánkařů chystají sorti-
ment řemeslný i lákavě vonící čili poži-
vatelný. Více jak čtyřicítka mázhauzů 
(z toho 23 městských) poskytne po-
sezení u skvělých vín, burčáků, dob-
rého občerstvení a  často kořeněné 
třeba cimbálovou muzikou. Za velkou 
ochutnávkou vín doporučují orga-
nizátoři vydat se k  rotundě sv. Ka-
teřiny nebo na Vinný (Slepičí) trh. 
A samozřejmě největší zájem bude 
i letos soustředěn na příjezd krále Jana 
Lucemburského a  jeho početný prů-
vod čítající skoro pět set kostýmo-
vaných postav. Prioritou vinobraní 
tak i v  tomto ročníku zůstává víno 
a historie, kterou na vlastní kůži zaži-
jete téměř na každém kroku – v Uličce 
chudiny, v ležení u mikulášského kos-
tela, ve Středověké krčmě na hradě či 

Vinobraní jde poprvé na dřeň
na rytířských kláních. A koho přece 
jen láká více současnost, najde ji napří-
klad na koncertech skupin Olympic či 

Jelen, Miro Žbirky, country Květinky, 
Big Bandu ZUŠ Znojmo nebo alterna-
tivního seskupení Páni kluci.  lp

 Přijíždí Jeho Veličenstvo král! Anebo také „Jeho Veličenstvo“ šašek, který je v podání Vojty 
Čabaly každoročně nepřehlédnutelný.  Foto: Archiv ZL

Aktuální informace o  všem, co se 
týká vinobraní, najdete na stránkách  
www.znojemskevinobrani.cz. 

Web vinobraní
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Poprvé se Znojemské historické 
vinobraní pouští do boje s rakovinou. 
Letos se v jeho programu objeví akti-
vita Vinaři jdou na dřeň.

Stojí za ní Český národní registr 
dárců dřeně, město Velké Pavlovice a vi-
nařský spolek Víno z Velkých Pavlovic. 
„Vinaři jdou na dřeň je akce, která dopl-
ňuje jinak radostnou záležitost, kde se 
sejdou lidé, kteří mají čas a chuť bavit se 
při víně. Bohužel ne všichni mají stejné 
štěstí. Místo zábavy se bojí o život. Vášní 
nás vinařů není jen naše práce, ale také 
život sám a tahle akce může pomoci 
k jeho záchraně,“ říká za organizátory 
vinař Pavel Lacina, kterého vedla osobní 
zkušenost s těžkou nemocí syna Pavlí-
ka. Díky vhodnému dárci se statečné-
mu chlapci podařilo nemoc překonat. 
„Z vlastní zkušenosti vím, že dárci pro 
naše české pacienty se nakonec najdou 
většinou v Německu a v Polsku. V čes-

Vinaři jdou na dřeň
kém registru je teď zapsáno asi 85 tisíc 
potenciálních dárců. Pořád je to málo! 
Dohodli jsme se tedy, že náš projekt 
Vinaři jdou na dřeň by měl pokračovat,“ 
dodává pavlovický vinař. 

A bohulibá aktivita pokračuje právě 
na znojemském vinobraní. Jeho ná-
vštěvníci (ve věku 18–35 let nad 50 kg) 
se tak mohou zapsat do registru dárců 
kostní dřeně. A to na Obrokové ulici 
pod Turistickým informačním cent-
rem. Zde bude šest sester z hematolo-
gie, které během krátké chvíle provedou 
odběr krve, nebo stěry z úst (popité 
vínko tedy zápisu do registru nebrání). 
Nový potencionální dárce dostane hr-
dou placku „Držím krok – vinaři jdou 
na dřeň“. V místě odběru bude navíc vý-
stava fotek na téma dárců kostní dřeně.

Dárcovství dřeně je považováno 
za nejvyšší dar člověka člověku, a proto 
je v celém světě bezplatné.  lp

 Trička s  logem vinobraní jsou z bavlny, 
stejně jako plátěné tašky a vaky.
 Foto: Archiv ZL

 Přijede i  oblíbená šumperská skupina O5 a  Radeček, přecházející od  folku po  rock. 
 Foto: Ondřej Pýcha

Na  čtyřech vstupních branách 
si návštěvníci budou moci zakoupit 
nové reklamní předměty na památku 
Znojemského historického vinobraní. 
Pamatováno je i na nejmenší.

Na výběr budou pánská i dámská 
trika, plátěné tašky, vak se šňůrkami, 
dětská dřevěná hračka jojo nebo ke-
límek. Vše s  logem znojemského vi-
nobraní – zeleným hroznem s jednou 
chybějící bobulí. Ceny jsou symbolic-
ké (od 30 Kč), aby si památku mohly 
pořídit i děti, které jsou na vinobraní 
vítanými hosty. 

Kromě vstupních bran bude jed-
no prodejní místo i v těsné blízkosti 
obchodního domu Dyje na Obroko-
vé ulici, tedy přímo v centru města. 
Možností, kde si suvenýr z vinobraní 
koupit, tak bude dostatek. lp

Dětem dopřejte jojo 
a tátovi tričko pro radost

Stejně jako v minulých letech mo-
hou hosté vinobraní, a to i  ti malí, 
všemi smysly poznávat ingredience 
různých vín. Odměnou jim bude ná-
lepka Znalec vína. 

Poznávací soutěž Víno všemi smy-
sly probíhá bez špetky alkoholu, proto 
jsou na zajímavý zážitek zvané i děti. 
Vše se odehraje v pátek i  v  sobotu 
v Sále předků na znojemském hradě. 
Dospělí pak vedle výše zmíněné nálep-
ky dostanou jako odměnu i degustační 
vzorek skutečného vína.

Komu by zachutnal, může se pře-
sunout jen pár metrů dále od hradu 
a  to na prostranství před rotundou 
sv. Kateřiny, kde je každý rok největší 
kumulace vinařů a  jejich lahodných 
výdobytků. Ochutnávka desítek vín 

Víno všemi smysly a s chutí
VOC zde bude fungovat formou 
pochůzkové degustace. Po oba dny 
přispěje k  příjemné atmosféře nad 
sklenkou vína umění Jožky Šmukaře. 
A letos připravili organizátoři i drobné 
občerstvení k vínu.

Další místo s nabídkou vín na-
jdou zájemci na Vinném (Slepičím) 
trhu. Folklórní scéna je jediným mís-
tem, kde je možné zakoupit skleničku 
s  logem Znojemského historického 
vinobraní. Právě do nich budou vína 
nalévat zástupci vinařství Arte Vini, 
Šmudla, Náprava, Piálek a Jäger, Ko-
níček, Simoneon, Viktorín a Weingut 
Bergmann. Sluch hostů pak polechtá 
muzika cimbálových kapel. A víno 
i burčák poteče proudem i v desítkách 
mázhauzů.  lp

Na svátek vína míří do Znojma 
také zástupci hudební scény různých 
žánrů, aby si každý host mohl vybrat, 
kde dopřeje radost svému sluchu. 

Hlavní hudební scény jsou tři. 
Z pódia na Masarykově náměstí bu-
dou slyšet zvučná jména. Letos hned 
dvou čerstvých držitelů Ceny Anděl 
Miro Žbirky a Michala Prokopa. A také 
dalších ostřílených matadorů české 
hudební scény jako skupin Olympic, 
Mirai, Jelen, Portless nebo Mandrage. 
Na Horním náměstí zahrají například 

Hudební nářez od dvou 
Andělů zjemní Bludověnka

znojemští Neny a Big Band ZUŠ, br-
něnská formace Kanci paní nadlesní či 
Kabát revival. Rockový nářez na Hor-
ním náměstí zjemní dechová hudba 
Bludověnka.

Alternativní scéna Na Káře před-
staví slovenskou písničkářku Katarziu, 
trio Páni kluci, z Prahy dorazí Fast Food 
Orchestra a hrát budou ještě mnozí dal-
ší například na Václavském a Mikuláš-
ském náměstí i na Vinném (Slepičím) 
trhu. A z pódií bude znít také dobová 
i cimbálová muzika. lp

Ulička chudiny, kolbiště s rytířský-
mi turnaji, královský průvod i Středo-
věká krčma. Historie se znojemským 
vinobraním vine jako zlatá nit.

Stejně jako v minulém roce vjede 
dvakrát do bran města s velkolepým 
doprovodem král Jan Lucemburský 
a jeho choť, opět v podání herce Mi-
roslava Hraběte a Šárky Charvátové. 
Kartáři, věštkyně, žebráci i děvy leh-
kých mravů obsadí Uličku chudiny 
(ul. Malá Mikulášská) v blízkosti mi-

Bez historie by nebylo 
naše vinobraní

kulášského kostela. Do  středověku 
vás přenesou udatní rytíři na kolbišti 
v Horním parku. Do sedel koní used-
nou členové uznávané Kaskadérské 
a divadelní společnosti Štvanci, aby 
v litých soubojích předvedli váženému 
publiku své umění. 

A pamatováno je i na tradiční krmi, 
kterou ochutnáte ve Středověké krčmě 
na hradním nádvoří, kde vám obsluha 
v dobovém oděvu nabídne třeba jehně-
čí ragú, trhanec či zelný salát. lp
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INFORMACE PRO BYDLÍCÍ 
V UZAVŘENÉ ZÓNĚ
V době uzavření historického centra 
Znojma se musí občan bydlící v této 
části města při vstupu prokázat 
dokladem, který prokazuje, že bydlí 
v uzavřené zóně (občanský průkaz, 
nájemní smlouva v případě, že ne-
jde o trvalé bydliště). Děti do 15 let 
mají vstup zdarma - doporučujeme 
mít u sebe nějaký doklad prokazující 
věk, aby nedocházelo ke komplika-
cím na vstupních branách. Obroko-
vá 10/12, Obroková 1/12 a Obroko-
vá 2/10 jsou pouze korespondenční 
adresy. Osoby s uvedenou adresou 
nejsou považovány za osoby bydlící 
v uzavřené zóně a nemají nárok 
na vstup na vinobraní zdarma.

VJEZD PRO STÁNKAŘE
A PODNIKATELE 
Vjezd pro zásobování do uzavřené 
zóny pro stánkaře a podnikatele 
s provozovnami v centru města 
bude možný v pátek 13. 9. do 12.00 
a v sobotu 14. 9. od 00.00 do 8.00.

VSTUP DO UZAVŘENÉ ZÓNY 
PRO PODNIKATELE
Podnikatelé a  jejich zaměstnan-
ci nejčastěji využívají možnosti 
bezplatného vstupu do  centra 
města ještě před jeho uzavře-
ním. Podnikatelé, kteří prokáží, 
že fakticky podnikají na adrese 
spadající do uzavřené zóny (např. 
nájemní smlouvou), mohou za-
koupit zlevněné vstupné pro sebe 
a své zaměstnance předem v TIC 
na Obrokové 10.

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Zdravotní služba během vinobraní 
bude zajištěna v pátek od 14.00 
do  23.00 a  v  sobotu od  10.00 
do 23.00 hod. a  to ve vestibulu 
městského úřadu na Obrokové uli-
ci, u prodejny Bambino na Horním 
nám., v Domě umění na Masary-
kově nám. a v Městských lázních 
na náměstí Svobody.

VSTUP DO RETRO SVĚTA HUDBY
V neděli 15. září nabízí 50% slevu 
na vstup Muzeum hudby TERRA 
TECHNICA v Hatích a to při proká-
zání platného identifikačního ná-
ramku Znojemského historického 
vinobraní 2019.

UZAVÍRKA STÁTNÍ SILNICE
Ve dnech 21.–22. 9. 2019 bude z dů-
vodu pokládky obrusných vrstev 
úplná uzavírka úseku státní silnice 
Jihlava – Znojmo. Objízdná trasa 
bude vyznačena. Uzavírka v tu dobu 
zruší bez náhrady zastávky MAD 
Pražská Policie a Pražská, sídliště.

JE DOBRÉ VĚDĚT

Stříbrné i  zlaté penízky poletí 
vzduchem. Během historického prů-
vodu krále Jana Lucemburského jimi 
budou zasypáváni lidé, kteří přijdou 
českému panovníkovi provolat slávu. 
Házet mince poddaným bude král 
i členové jeho družiny.

Stejně jako v  minulých roční-
cích budou mince upomínkou nejen 
na naše vinobraní, ale také připome-
nou důležitou dějinnou událost. Le-
tos bude na mincích Znojemského 
historického vinobraní 2019 vyraženo 
výročí Sametové revoluce 1989. Kdo 
bude mít štěstí a chytne si minci zlatou, 
kterých je výrazně méně než stříbr-
ných, může si ji nechat na památku, 
nebo ji vyměnit za vstupenku na příští 
vinobraní v roce 2020. Většinou si ale 
lidé ponechávají jako památku i vzác-
nější zlatou minci.

Zájem o mince je veliký. A tak těm, 
kteří si během průvodu minci nechytí, 
nabízí organizátoři exkluzivní mož-

Do davu poletí stříbro i zlato

nost zakoupit stříbrnou minci za cenu 
50 Kč v Turistickém informačním cen-
tru (Obrokova ulice). Ale pozor! Počet 

 Každý ročník vinobraní mají mince jinou ražbu a jsou tak zajímavým sběratelským ob-
jektem.  Foto: Archiv ZL

Expozice pivovarnictví i Znojem-
ské podzemí jsou připraveny na ná-
vštěvníky i během vinobraní. Otevře-
no bude takto:
Expozice pivovarnictví: Pá a So vždy 
9.00–17.00. Vstup zdarma – volné pro-

VINOBUS jede!
Na vinobraní nemůže chybět vi-

nařský  Vinobus VOC Znojmo, který 
vozí po Znojemsku turisty i místní. 

Vinobus pojede jako v běžných 
dnech, jen zastávku na Masarykově 
náměstí nahradí zastávka u divadla. 
Místo ve Vinobusu si můžete předem 
rezervovat. Rezervační systém najdete 
na www.vinobus.cz.  lp

Rozhlédněte se v Expozici 
pivovarnictví i v podzemí

hlídky bez výkladu. V neděli 15. 9. 
běžný provoz 9.30–17.30.
Znojemské podzemí: Pá 9.00–17.00, 
So 9.00–18.00, Ne 9.00–17.00. Posled-
ní prohlídka vždy hodinu před zavírací 
dobou.  lp

Malým hostům vstup povolen
Ač se může zdát, že vinobraní 

je výsostnou zábavou pro dospělé, 
opak je pravdou. 

Hned několik scén cílili organi-
zátoři speciálně na malé návštěvníky. 
Největší zábavu najdou v Hradebním 
příkopu u Střelniční věže, kde je zno-
jemskými vodáky připravena dobro-
družná hra s názvem Hrad dračího 
jezdce. Obsahuje sportovní úkoly, ma-
lování, skládání i soutěže zručnosti a ti 
nejšikovnější pak najdou sluj draka. 
Pražské divadlo Elf zde zahraje tři po-
hádky pro nejmenší, vystoupí žonglér 
Čabík a zatančí děti z Tanečního a po-
hybového studia M&M Znojmo. Vstup 
do hradebního příkopu je z Dolního 
parku nebo z ulice Kollárova, kde bude 
děti vítat veselý šašek Jasánek. Na své si 
přijdou malí návštěvníci také na scéně 
v ulici Veselá, kde pro ně budou hrát 
Komedianti Na Káře a Divadlo Bez 

Střechy, uvidí kejklíře Vlastu i vystou-
pení šermířů. A dokonce vítané jsou 
i na akci Víno všemi smyly na zno-
jemském hradě. Netradiční poznávání 
vína bez špetky alkoholu bude pro děti 
i jejich rodiče zážitek. Dospělí ovšem 
jako odměnu přece jen víno ochutnají.

Zájem dětí vždy poutají ukázky 
středověkého ležení i řemesel. I  letos 
je najdou u kostela sv. Mikuláše a také 
na Václavském náměstí. Celé rodiny 
pak mohou využít klidové zóny. Jednu 
připravil Cyklo Klub Znojmo, který 
nabízí skákací hrad, koloběžky, výtvar-
né dílny a další aktivity (více o Klido-
vých zónách na str. 8).  lp

Přebalit miminka mohou mamin-
ky během vinobraní ve vestibulu 
městského úřadu na  Obrokové 
ulici.

 Při vstupu v ulici Kollárova bude děti ví-
tat šašek Jasánek v podání půvabné taneč-
nice Moniky Kulhánkové.  Foto: Archiv ZL

mincí je omezen a zakoupit lze stříbr-
ňák pouze během vinobraní v sobotu 
a neděli (14. a 15. 9.).  lp
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HLAVNÍ PROGRAM 13.–15. září 2019
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Pátek 13. září
14.00 DYJAVÁNEK 
15.00  ZAHÁJENÍ ZHV 2019, 

Znojemské žestě – slavnostní 
fanfáry 

15.15 OTEVÍRÁNÍ MÁZHAUZŮ
16.00  FLERET A ZUZANA 

ŠULÁKOVÁ
17.30 JELEN
19.00 PORTLESS feat. HENRY D
20.30  Příchod krále Jana 

Lucemburského s průvodem
 ohňová show – PA-LI-TCHI

22.30 MANDRAGE

Sobota 14. září
10.00 OTEVÍRÁNÍ MÁZHAUZŮ
11.00  ONDŘEJ FENCL 

A HROMOSVOD
13.00  MICHAL PROKOP 

& FRAMUS FIVE
14.30  Příchod krále Jana 

Lucemburského s průvodem

16.00 PAVEL CALLTA
17.30 MIRO ŽBIRKA
19.00 MIRAI
21.00 OLYMPIC
22.00  THEATRUM PYROBOLI – 

komponovaný ohňostroj 
Svět snů

HORNÍ NÁMĚSTÍ

Pátek 13. září

14.30 WHISPERING CROWD
16.00 BLUDOVĚNKA
17.30 NENY
19.00 KANCI PANÍ NADLESNÍ
21.00 O5 A RADEČEK

Sobota 14. září
11.00 KVĚTINKA
13.00 MISTŘÍŇANKA
15.00 CM ANTONÍNA STEHLÍKA
17.00 BIG BAND ZUŠ ZNOJMO
19.00 BRIXTN
20.30 KABÁT REVIVAL

NA KÁŘE

Pátek 13. září
19.00 URBAND
21.00 KATARZIA

Sobota 14. září
15.00 PÁNI KLUCI
17.00 NINA ROSA
19.00 GANG ALABASTA
21.00 FAST FOOD ORCHESTRA

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Pátek 13. září
13.00 ROSÁCI – rytířské klání
14.00 GNOMUS – dobová hudba
15.00  ANIMATA DANCE – 

historický tanec
15.30  BRAAGAS – dobová hudba
16.30  DRUŽINA BRAVO – 

šermířské vystoupení
17.30 RABUSSA – staré písně lidové
18.30  EUPHORICA – středověké 

písně
22.20 GNOMUS – dobová hudba

Sobota 14. září
11.00  HONORATA – rytířské klání
11.30  KOMEDIANTI NA KÁŘE – 

historický šerm
12.00 HEROLD – vlajková show
12.30  EUPHORICA – středověké 

písně
16.00  CLAMORTIS – středověký rock
17.30 RABUSSA – staré písně lidové
18.30  DRUŽINA BRAVO – 

šermířské vystoupení
19.00 BRAAGAS – dobová hudba
20.00  LUCREZIA BORGIA – 

dobová hudba

21.00 KRLESS – středověký nářez
21.45 NEIRA – ohňová show

Neděle 15. září
10.00 KEJKLÍŘ VLASTA
11.00 KEJKLÍŘ ČABÍK
12.00  LUCREZIA BORGIA – 

dobová hudba 
13.00 KOMEDIANTI NA KÁŘE

MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ

Pátek 13. září
13.00 HONORATA – rytířský turnaj 
14.00  DIVADLO BEZ STŘECHY – 

šermířské vystoupení
15.00  KRLESS – dobová hudba 
16.00  KEJKLÍŘ JONÁŠ
16.30  HEROLD – historický ŠERM
17.00  HONORATA – šermířský 

spolek
18.00  ALBION – historický šerm
18.30  LUCREZIA BORGIA – 

dobová hudba 
22.00  IN FLAMENUS + ARCUS – 

koncert a ohňová show

Sobota 14. září
11.30  MERLET – rytířský turnaj 
12.00  HOLBA – dobová hudba 
16.30  KRLESS – středověký nářez
17.15  ARCUS – dobová hudba 
18.00  MERLET – historický šerm 
18.30  KEJKLÍŘ JONÁŠ 
19.00  HEROLD – historický šerm
19.30  Kejklíř Čabík
20.00  GNOMUS – dobová hudba
21.00  ALBION – ohňová show

VINNÝ TRH – Slepičí trh

Ochutnávka vín vinařů Znojemské 
vinařské podoblasti a Rakouska – 
pochůzková degustace.

Pátek 13. září
14.00–18.00  CM DUR
18.00–22.00  CM NEOVESKÁ

Sobota 14. září
12.00 CM Vinohrádek
13.00 CM Veltlínek
15.00 CM Denár
19.00 CM Neoveská

KOLBIŠTĚ – Horní park

Pátek 13. září
16.00  ŠTVANCI – rytířské jezdecké 

turnaje

Sobota 14. září
11.00  ŠTVANCI – rytířské jezdecké 

turnaje 
16.00  Sokolnictví aneb vznešené 

umění lovu
20.00  ŠTVANCI – rytířské jezdecké 

turnaje

HRADEBNÍ PŘÍKOP

Pohádková a herní zóna pro děti. 
Vstup z ul. Kollárova i z Dolního parku.

Pátek 13. září
14.00–19.00 HRAD DRAČÍHO 
JEZDCE – dobrodružná hra: soutěže, 
slaňování, hlavolamy, střelba z luku 
14.30  TANEČNÍ A POHYBOVÉ 

STUDIO M&M ZNOJMO 
15.00  KEJKLÍŘ ČABÍK – žonglérské 

vystoupení 
17.00  DIVADLO ELF Praha – Paleček 

Sobota 14. září
10.00–19.00 HRAD DRAČÍHO 
JEZDCE – dobrodružná hra: soutěže, 
slaňování, hlavolamy, střelba z luku 
11.00  KEJKLÍŘ ČABÍK – žonglérské 

vystoupení 
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...A NĚCO NAVÍC
PÁTEK 13. ZÁŘÍ

Prostranství kolem chrámu
sv. Mikuláše

Středověké historické městečko 
s možností lukostřelby, střílení 
z kuše, focení na velbloudech 
a s cizokrajnými hady – skupina 
HEROLD, ČARODĚJ CAVE, 
VELBLOUDI.CZ.
Od 13.00 PÁNI Z RUKŠTAJNA 
A PŘÁTELÉ - tradiční středověké 
vojenské ležení s ukázkami života 
rytířů, středověká kuchyně, ukázky 

lučištnických dovedností, souboje 
urozených rytířů 

Kaple sv. Václava

14.00, 16.00, 18.30  VENTUS – 
dobová hudba
15.00 EUPHORICA – dobová hudba
17.00 DEVĚTSIL – dobová hudba

Noční hudba v ulicích

22.30 RABUSSA – Mikulášské nám.
22.30 HOLBA – Divišovo nám.
22.30 DEVĚTSIL – ul. Přemyslovců
22.30 BRAAGAS – ul. Zámečnická

Hradební příkop u Střelniční věže

vstup z ulice Kollárovy
14.00–18.00 ŠAŠEK JASÁNEK – 
pozvánka na pohádky a hry

SOBOTA 14. ZÁŘÍ

Prostranství kolem chrámu
sv. Mikuláše

Od 10.00 stejný program a nabídka 
jako v pátek

Kaple sv. Václava

12.00 DEVĚTSIL – dobová hudba
13.00, 17.00, 19.00 VENTUS – 
dobová hudba
15.30 BRAAGAS – dobová hudba

11.30  TANEČNÍ A POHYBOVÉ 
STUDIO M&M ZNOJMO  

12.30  DIVADLO ELF Praha – 
Jezinky Bezinky 

15.00  TANEČNÍ A POHYBOVÉ 
STUDIO M&M ZNOJMO  

17.00  DIVADLO ELF Praha – 
Vojta a strašidla

U ROTUNDY SV. KATEŘINY

Pátek 13. září a Sobota 14. září
14.00–20.00 OCHUTNÁVKA VÍN 
VOC ZNOJMO formou pochůzkové 
degustace, JOŽKA ŠMUKAŘ

ULIČKA CHUDINY
Malá Mikulášská

Zažijte atmosféru chudinské čtvrti 
v době raného středověku. Pátek 
14.00–20.00, Sobota 12.00–20.00.

VESELÁ – ulice Veselá

Pátek 13. září
14.00 KOMEDIANTI NA KÁŘE 
15.00 HONORATA – šašek Oslík
15.30 KEJKLÍŘ VLASTA 
16.30  DIVADLO BEZ STŘECHY – 

představení pro děti
17.30 GNOMUS – dobová hudba

Sobota 14. září
11.00  DRUŽINA BRAVO – rytířský 

test zdatnosti 
11.30  ROSÁCI – šermířská skupina
12.00  KEJKLÍŘ VLASTA 
16.00  HONORATA – historický šerm
17.00  ANGEL’S TRIBE – orientální 

břišní tanec  
18.00  HONORATA – šermířský 

spolek 

ZNOJEMSKÝ HRAD
nádvoří – Středověká krčma

Pátek 13. září
13.00  LUCREZIA BORGIA – 

dobová hudba 
14.00  HEROLD – historický šerm
15.00  HOLBA – dobová hudba
16.00 ROSÁCI – historický šerm
17.00 ARCUS – dobová hudba
18.00  HONORATA – šermířský 

spolek

Sobota 14. září
11.30  ANGEL’S TRIBE – orientální 

břišní tanec  
12.00 RABUSSA – staré písně lidové 
13.00  LUCREZIA BORGIA – 

dobová hudba
16.00  ANIMATA DANCE – 

scénický tanec
16.30 DEVĚTSIL – dobová hudba 
17.00 ALBION – historický šerm 
18.00  KOMEDIANTI NA KÁŘE – 

žonglérské představení 
19.00 CLAMORTIS – dobová hudba
20.00 HOLBA – dobová hudba 

ZNOJEMSKÝ HRAD
Sál předků

Pátek 13. září
14.00–20.00 
VÍNO VŠEMI SMYSLY – netradiční 
poznávání vína a ochutnávka vody
Sobota 14. září
12.00–20.00 
VÍNO VŠEMI SMYSLY – netradiční 
poznávání vína a ochutnávka vody

Kostel sv. Mikuláše

17.00  ZNOJEMSKÝ KOMORNÍ 
ORCHESTR, sólisté 
a Chrámový sbor sv. Kříže - 
koncert

Noční hudba v ulicích

22.30 DEVĚTSIL – ul. Zámečnická
22.30  LUCREZIA BORGIA  – 

Divišovo nám.
22.30  EUPHORICA – ul. 

Přemyslovců
22.30 ARCUS – Mikulášské nám.

Hradební příkop u Střelniční věže

vstup z ulice Kollárovy
10.00–18.00 ŠAŠEK JASÁNEK – 
pozvánka na pohádky a hry

Ampelos Zelenářská 19

Mázhaus Hotelu Lahofer Veselá 13

Mázhaus U Rudgeruse Divišovo nám. 1

Mázhauz Chatka Masarykovo nám. 14

Mázhauz Morava Horní nám. 16

Mázhauz Na Věčnosti Velká Mikulášská 11

Mázhauz Obrokovka Obroková 23

Mázhauz U císaře Zikmunda Horní nám. 5

Mázhauz U Jindřicha z Lipé Slepičí trh 2

Mázhauz Waldberg Horní náměstí 17

Modrý sklep Masarykovo nám. 19

Plačková Masarykovo nám. 17

Trávníček a Kořínek Dolní Česká 36

U Enotéky Hradní ulice, areál pivovaru

U Opata Lambecka Velká Michalská 2

U Špalka ze Šaldorfa Obroková 8

Vinařství Lahofer – degustační altán Rajská vinice

Vinařství Lahofer Na Káře

Vinařství Simenon Zelenářská 5

Vinice Hnanice Obroková 7
Masarykovo nám. 21

Vinné sklepy Lechovice Masarykovo nám. 11
Přemyslovců 8

Víno Homola Velká Mikulášská 18

Znovín Znojmo Horní Česká 2
Divišovo nám. 5

Znovín Znojmo – mázhauz Kladivo Loucký Klášter

KDE NAJDETE MÁZHAUZY?

Loucký klášter / Štukový sál
12.–15. 9. ZNOJEMSKO – 
ZAHRADA MORAVY – 40. ročník 
výstavy ovoce, zeleniny, hroznů 
a dalších zemědělských produktů. 
9.00–18.00.
12.–15. 9. TERROIR ZNOJEMSKÝCH 
VÍN – 15. ročník výstavy odrůd hroz-
nů, burčáku a vína. 9.00–18.00.
Loucký klášter – Organizovaná pro-
hlídka kláštera s ochutnávkou vína.

VÝSTAVY V DOBĚ VINOBRANÍ

Minoritský klášter   
Dům plný her
Pecunia non olet aneb Peníze nesmr-
dí – nová expozice Lapidária. 
Dům umění           
Monika Baštová – Husité/fotografie
Staré Znojmo na skleněných deskách 
Fenomén Charlemont
Znojemský hrad           
Procitlé sklo
Znaim/Znojmo 1809
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Září ve Znojmě uzavře tradiční 
Burčákfest v areálu Louckého klášte-
ra. Lákadlem je burčák, dobré víno, 
hudba a unikátní podívaná – šlapání 
hroznů bosýma dívčíma nohama.

Čtrnáctý Burčákfest se bude ko-
nat v pátek 27. září a sobotu 28. září. 
Po oba dva dny bude v areálu kláš-
tera v nabídce nejen kvalitní burčák, 
ale i  víno firmy Znovínu Znojmo.  
Na nádvoří bude probíhat hudební 
program, soutěž ve šlapání hroznů (so-
bota) a možnost ochutnávky burčáku 
(vedle prodejny stáčených vín). Vinař-
ský program má tradičně své místo 
ve Štukovém sále, a to za doprovodu 
cimbálové muziky.

Unikátní podívaná – Šlapání hroz-
nů bosýma dívčíma nohama – pro-
pukne na nádvoří kláštera v sobotu 
od 14.00 do 16.00 hodin. Účelem je 
výroba speciálního vína s  názvem 
Šlapané víno. Za doprovodu Charlie 
Slavík Revue se bude odehrávat u his-
torického kládového lisu. 

Na  nádvoří, v  klášteře i  jízdár-
ně bude znít hudba různých žánrů, 
od kytarového vystoupení Jerry & son, 

Burčákfest láká na víno, 
burčák i dívčí nožky

V sobotu 21. září startuje v areálu 
Louckého kláštera Tour de burčák. 

Zářijový díl seriálu cykloturis-
tických akcí Krajem vína vás zavede 
do podzimních, hrozny obtěžkaných 
vinic Znojemska a rakouského Wein-
viertelu. Připraveny jsou dvě trasy pro 
cyklisty a  jedna pro pěší. Na trasách 
účastníky čekají zastávky jak ve vin-
ných sklepích, tak přímo ve vinicích, 
kde budou moci kromě vína ochut-

Vydejte se krajem
vína na kole

nat i čerstvý znojemský burčák pří-
mo od vinařů. Tour de burčák uza-
vřou ochutnávky burčáku ve Znovínu 
v  Louckém klášteře, kde proběhne 
v 17.00 hodin slosování odevzdaných 
cyklopasů o zajímavé ceny – třeba vína 
z regionu či dovolenou v objektu Cyk-
listé vítáni na vinařských stezkách. Po-
řadatelem akce je Nadace Partnerství. 
Podrobnosti k akci Tour de burčák 
získáte na webu stezky.  lp

 Projížďka vinicemi na Tour de burčák.  Foto: Nadace Partnerstvi

 Červený burčák.  Foto: Archiv ZL

#visitczechrepublic

Užijte si Moravu
jako my 

CzT_inzerce_2019_Beskydy_KzN_204x134_CZ_(0945).indd   1 28.08.2019   11:21:00

přes cimbál, až po country – folko-
vý koncert Paroháčů nebo koncert 
Znojemských hudebníků. V jízdárně 
zahrají v pátek Wohnout a Guns ´N´ 
Roses tribute Czech Republic a v so-
botu GIPSY.CZ.

Dvoudenní vstupné do  celého  
areálu kláštera, včetně pátečního zaha-
jovacího koncertu WOHNOUT v jíz-
dárně, lze zakoupit za 390 Kč. Vstupné 
lze pořídit i na pátek a sobotu zvlášť. 
Více na webu burcakfest.cz.  lp
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Již více než 60 let pořádá naše 
partnerské město Retz tradiční vino-
braní – Retzer Weinlesefest. Návštěv-
níky uvítá od 27. do 29. září na hlav-
ním náměstí, kde z kašen místo vody 
tradičně poteče víno.

Nenechte si ujít jedinečný zážitek 
s ochutnávkami vín a vinařským trhem 
na náměstí, polní mší, zábavou a vy-
stoupením hudebníků různých žánrů, 
slavným vinařským průvodem a oh-
ňostrojem. Zváni jsou dospělí i děti. 
Vstupné lze pořídit na celé tři dny 
za 12 eur nebo na každý den zvlášť 
(pátek € 4, sobota € 5, neděle € 6). Pro 
děti do 14 let je vstupné zdarma. Více 
na www.retzer-weinlesefest.at.

TO NEJLEPŠÍ Z PROGRAMU
Pátek, 27. září
Od 16.00 hod. – vinařský trh a ochut-
návky vín na  hlavním náměstí, 
17.00 hod. oficiální zahájení Vinobraní 
v Retzu vyvěšením vinařského věnce 
na hlavním náměstí za doprovodu ka-
pely Windmühlenecho Retz, rozlévání 
mladého vína ročníku 2019 zdarma, 
21.30 hod. živá hudba – Beiselkosmo-
nauten.

Vinobraní, kde v kašnách teče víno
Sobota, 28. září
Od 10.00 hod. vi-
nařský trh a ochut-
návky vín na hlav-
n í m  n á m ě s t í , 
od 14.00 hod. ro-
dinné odpoledne 
s mottem V kroji 
na slavnost, dětský 
svět Kinderwelt 
Niederösterreich 
se  skákacím hra-
dem zdarma, ma-
lování na obličej, 
b o h a t ý  d ě t s k ý 
program, program 
od Merlinova dět-
ského světa – hlav-
ní náměstí.
15.00 hod. – mód-
n í  p ř e h l í d k a , 
16.30 hod. „chléb a víno“, bůh vína 
Bakchus rozlévá městské víno z vin-
né kašny až do 17.00 hod. zdarma, 
21.00 hod. živá hudba – Exit 207.

Neděle, 29. září
10.00 hod. – mše s Městskou kape-
lou Retz, 11.00 hod. ochutnávka vín 

s kapelou Salinenmusik Badaussee, 
13.30 hod. slavnostní příchod čestných 
hostů za doprovodu hudby Městské 
kapely Retz, zahájení provozu kašny 
s vínem zdarma za účasti oblastní „krá-
lovny vína“ Julie, 14.00 hod. průvod 
vinařů, 17.00 živá hudba – Die Jungen 
Zilletaller, 19.30 hod. ohňostroj.  zp

 Ohňostroj, kterým vinobraní v Retzu vždy vrcholí.  Foto: Archiv ZL

Všichni příznivci vodní zába-
vy, sportovní nadšenci, malí i velcí 
fanoušci jsou 26. až 28. září zváni 
do přírodního areálu dračích a vod-
ních sportů v  blízkosti Louckého  
kláštera.

Originální zážitek v přátelské at-
mosféře slibují organizátoři na jedné 
z  nejzajímavějších vodáckých akcí 
v České republice – Festivalu dračích 
lodí. Přijďte se podívat nebo i závo-
dit na dračí lodi a bojovat tak o titul 
Světových šampiónů, nejoriginálnější 
dres nebo o  vavřín sprinterských 
Gladiátorů na  podvečerní osvětle-
né trati. Festivalový závod je určen 
pro veřejnost, amatérské posádky  
i začátečníky.

Jelikož je znojemský festival mezi-
národní, bude se opět bojovat o tituly 
neoficiálních Mistrů světa. Každý tým 
nastupuje v národních barvách existují-
cího státu, který si sám vybere. Podrob-
né informace najdete na webu draci-
festznojmo.cz. Všichni se pak mohou 
těšit například na ohňostroj, koncert 
skupiny Arcona i skvělý catering.   lp

Startují 
dračí lodě
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KYVADLOVÁ DOPRAVA BĚHEM VINOBRANÍ
TRASA: Nesaschleby – Oblekovice, Casino – Dukelská, sídliště – Družstevní, Dřevotvar – Mariánské nám.

Nesachleby – Mariánské náměstí So So So So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So

9.50 10.35 11.20 12.05 12.50 13.35 14.20 15.05 15.50

16.35 17.20 18.05 18.50 19.35

20.20

Mariánské náměstí – Nesachleby So So So So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So

10.10 10.55 11.40 12.25 13.10 13.55 14.40 15.25 16.10

16.55 17.40 18.25 19.10 19.55

21.30 21.50 22.10 22.30 22.50

23.10 23.30 23.50 00.10

Přímětice – Mariánské náměstí So So So So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So

10.00 10.45 11.30 12.15 13.00 13.45 14.30 15.15 16.00

16.45 17.30 18.15 19.00 19.45

20.30

Mariánské náměstí – Přímětice So So So So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So

10.15 11.00 11.45 12.30 13.15 14.00 14.45 15.30 16.15

17.00 17.45 18.30 19.15 20.00

21.40 22.00 22.20 22.40 23.00

23.20 23.40 00.00 00.20

Pátek 13. 9. 350 Kč
Sobota 14. 9. 450 Kč
Neděle 15. 9. zdarma

Permanentka 13. a 14. 9. 550 Kč 
Permanentka 13. a 14. 9. zlevněná 500 Kč 
(studenti, osoby nad 60 let a podnikatelé s provozovnami v uzavřené zóně) 

Turnaje 13. a 14. 9.  100 Kč 
(vstup zdarma - děti do tří let a držitelé vstupenky ZHV) 
 
Vstup zdarma 13. a 14. 9.
Děti do 15 let (po předložení dokladu potvrzujícího věk)
ZTP, ZTP/P (ZTP/P vč. doprovodu – jedna osoba)
Osoby bydlící v uzavřené části městské památkové rezervace 
(po předložení dokladu prokazujícího místo bydliště) 

Vstupné na Znojemské
historické vinobraní 2019

UZAVŘENÍ MĚSTA
Historické centrum města uza-

vře vinobraní v pátek 13. 9. od 12.00 
do 22.30 hod. a v sobotu 14. 9. od 8.00 
do 22.30 hod. V této době bude také 
probíhat prodej a kontrola vstupenek 
na ZHV. Vstup do MPR bude možný 
pouze s platnou identifikační páskou.

UZAVÍRKY CENTRA 
PRO VJEZD

Od čtvrtka 12. 9. (od 7.00) do ne-
děle 15. 9. (do 24.00) uzavírka Komen-
ského náměstí od ulic Jana Palacha, 
Studentskou a Kovářskou.

Od pátku 13. 9. (od 12.00) do soboty 
16. 9. (do 24.00) uzavírka od křižovatky 
nám. Svobody s ul. Pražská, od křižovat-
ky Mariánské nám. s ul. Pontassievská 
a od ul. Napajedla a Koželužská.

V neděli 15. 9. (8.00–20.00) úplná 
uzavírka Václavského nám., ul. Přemy-
slovců a Mikulášského nám.

PŘEMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK
MAD ZNOJMO

Zastávka Vídeňská u školy přemístěna 
na ul. Kotkova.
Zastávka Vídeňská Silnice přemístěna 
na ul. Kotkova.
Zastávka Brněnská sídliště přemístě-
na na ul. Kotkova.
Zastávka Pražská BILLA zrušena.
Zastávka Pražská Policie ČR zrušena.
Zastávka Horní nám. zrušena.
Zastávka nám. Svobody, Fiala přemís-
těna k lázním.
Zastávka nám. Komenského ve směru 
na nádraží přemístěna na Mariánské 
nám., ve směru Pražská přemístěna 
na ul. Havlíčkova.
Zastávka Masarykovo nám. přemístě-
na na nám Republiky (k divadlu).

ZÁCHYTNÁ PARKOVIŠTĚ
Městská plovárna Louka – ul. Mel-

kusova; škola SOU a SOŠ Přímětická – 
ul. Přímětická; podél trati u vlakové-
ho nádraží – ul. 28. října.

KDE NAJDETE WC
Zdarma na autobusovém nádraží. 

Dále v těchto místech: Zelenářská ul. 
za OD Dyje, Vlkova ul. u Horního 
nám. (směr hotel Lahofer), Hradeb-
ní příkop u Střelniční věže, Na Káře, 
Divišovo nám., nám. Svobody, Slepičí 
trh (během ZHV Vinný trh), Loucký 
klášter (stan. městečko) a na čtyřech 
místech také pro invalidy: ul. Přemys-
lovců, u rotundy sv. Kateřiny, Mikuláš-
ské nám. a u kolbiště v Horním parku.

V době konání vinobraní si mů-
žete odpočinout i s dětmi ve třech 
klidových zónách.

V ulici Přemyslovců bude rela-
xační zóna Kudy z nudy, další najdete 
na hradě a klidovou zónu připravil 

Klidové zóny k odpočinku
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také Cyklo klub Znojmo a Bowling bar 
Znojmo. Vstup do ní je z ulic Sokolská 
a F. J. Curie. Nabízí bohatý program 
v pátek 13. září v 14.00–21.00 a v so-
botu 14. září v 10.00–21.00. V nabídce 
najdete šlapací kárky, trojkolky, kolo-

běžky, skákací hrad, dětský dopravní 
koutek, výtvarné dílny, bowling, tes-
tovací jízdy elektrokol, cyklokurio-
zity a historická kola. Vždy do 22.00 
úschovna a  hlídání kol, infostánek 
Cykloturistika na Znojemsku.  lp

TRASA: Přímětice, hřbitov – Přímětická, rozcestí k Městskému lesíků – Jarošova – Mariánské nám.


