
CELODENNÍ ZÁJEZDY 2022  
pro seniory s trvalým bydlištěm ve městě Znojmě a jeho přím.částech 

 
 
Čtvrtek 28. dubna / ZNOJMO – KŘTINY 
cena 200 Kč, doprava zdarma  
– přihlášky do 25. dubna / p. Slabá, vždy ve středu 9.00 – 10.00, popř. po domluvě tel. 
721 096 741, / p. Kotlínová, vždy ve středu 14.00 – 15.00, popř. po domluvě tel. 606 281 175 
 
POUTNÍ KOSTEL JMÉNA P. MARIE 
Křtiny jsou jedním z nejstarších a nejpamátnějších poutních míst na Moravě. 
Národní kulturní památka - chrám Jména Panny Marie z 18. stol. je největší stavbou 
architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, jednoho z největších a nejoriginálnějších tvůrců 
evropského baroka. Celý areál se skládá z kostela a kaple svaté Anny a vše je spojeno ambity, 
kde lze vidět velké množství zvonů.  
 
JESKYNĚ VÝPUSTEK  
Leží nedaleko Křtin v chráněné krajinné oblasti Moravský kras, tvoří ji dvě jeskynní patra a je 
významnou paleontologickou lokalitou, jedním z mála evropských nalezišť kompletních 
koster staročtvrtohorní zvěře. Na návštěvním okruhu, představuje svoji přírodu i pohnutou 
historii.  
 
Odjezd 7.00 od DPS Vančurova 17, dále zastávky: Mariánské nám., DPS Dukelská 150 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Čtvrtek 26. května / ZNOJMO – ZLÍN-ŠTÍPA 
ZÁMEK A ZOO LEŠNÁ 
cena 280 Kč, doprava zdarma  
– přihlášky do 23. května / p. Slabá, vždy ve středu 9.00 – 10.00, popř. po domluvě tel. 
721 096 741, / p. Kotlínová, vždy ve středu 14.00 – 15.00, popř. po domluvě tel. 606 281 175 
 
Zámek Lešná patří k nejmladším šlechtickým sídlům na Moravě. Pohádková stavba, ve které 
se mísí novorenesance s novogotikou, se švýcarským stylem i s jistou dávkou novobaroka, je 
dokonalou ukázkou života šlechty na začátku dvacátého století. 
Zámek je součástí areálů ZOO, která nabízí pohled na zvěř z Afriky, Asie, Austrálie, Ameriky a 
kde také lze pod dohledem ošetřovatele krmit rejnoky. 
 
Odjezd 6.30 od DPS Dukelská 150, dále zastávky: Mariánské nám., DPS Vančurova 17 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Čtvrtek 23. června / ZNOJMO – NOVÉ HRADY 
ZÁMEK NOVÉ HRADY 
cena 200 Kč, doprava zdarma  
– přihlášky do 20. června / p. Slabá, vždy ve středu 9.00 – 10.00, popř. po domluvě tel. 
721 096 741, / p. Kotlínová, vždy ve středu 14.00 – 15.00, popř. po domluvě tel. 606 281 175 
 



Barokní zámek v soukromých rukou rodiny Kučerových nabízí prohlídky interiérů a exteriérů. 
Je obklopen rozsáhlými pozemky, na kterých současní majitelé založili a průběžně stále 
zakládají nové rozmanité typy zahrad – v současné době je jich deset - francouzská, bílá, 
rozárium, italská, parkánová, anglický park, zelené divadlo, labyrint a další. 
Součástí zámeckého areálu je Muzeum motokol, Galerie klobouků, zámecká kavárna a 
restaurace. 
 
Odjezd 6.30 od DPS Vančurova 17, dále zastávky: Mariánské nám., DPS Dukelská 150 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
úterý 19. července ZNOJMO – VALTICE / ZÁMECKÉ DIVADLO 
doprava vlakem, 1 hodina 
cena 100 Kč + doprava: vlak. jízdenka  
– přihlášky do 17. července / p. Peterková, Znoj.Beseda, tel. 515 300 251, 731 401 918 
  
Cesta zákulisím barokního divadla 
Zážitkový prohlídkový okruh zavede návštěvníky do všech koutů barokního zámeckého 
divadla, které je po Českém Krumlově dalším českým unikátem! Po shlédnutí filmu o historii 
a rekonstrukci divadla vás průvodce zavede na jeviště i pod něj do úžasné divadelní 
mašinerie. Vlastnoručně si tak můžete vyzkoušet, jak se mění kulisy i jak se dělá efekt větru a 
deště. Prohlídka trvá 45 min., max. 25 osob. Vstupné 100 Kč. 
 
Sraz 8.30 hala vlakového nádraží Znojmo, odjezd 8.56  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

organizuje Znoj.Beseda, kontakt: Ľ.Peterková, tel. 515 300 251, 731 401 918 
 


