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Vinobraní je zpět! Jásejme
Znojemské historické vinobraní ká vystoupení, uvidíte umění žon- lých vín ochutnáte
2022 se vrací v plné parádě. Nabídne glérské, šermířské i rytířské a také u rotundy sv. Kapo tři dny 9.–11. září víno, burčák průřez hudebními žánry od středo- teřiny a na Vinném (Slepičím)
a bohatý kulturní program protknu- věku po současnost.
lp
tý historií.
Prodejci ve stáncích už chystají trhu. 
Prioritou i letošního 38. ročníku sortiment řemeslný i takový, který povinobraní zůstává víno a historie. Za- lechtá vaše chuťové buňky. Dežijete ji, někdy i na vlastní kůži, téměř sítky mázhauzů poskytna každém kroku – v uličce chudi- nou posezení, často
ny, v ležení u mikulášského kostela, kořeněné muzikou,
ve středověké krčmě na hradě, na ry- u skvělých vín,
tířských kláních i při dobové hud- burčáků i obbě. Vinobraní je místem pro všechny č e r s t v e n í .
věkové kategorie, a tak část programu A desítky
bude patřit těm nejmenším. Jejich v z o r k ů
hlavní scénou bude hradební příkop s k v ě u Střelniční věže, kde je čeká několik
divadelních představení, žonglér a hra
Hrad dračího jezdce. Zábavu najdou
děti také v ulici Veselé.
Největší pozornost na sebe vždy
strhává příjezd krále Jana Lucemburského a jeho početného průvodu čítajícího přes 500 kostýmovaných
postav. I tentokrát budou majestátní dav Jeho Veličenstva již zdaleka
ohlašovat charakteristické rytmy
zvučných bubnů. Vzduchem
opět do davu poletí stříbrné
a zlaté mince. Kdo bude mít
štěstí a chytne zlatou, může
ji vyměnit za vstupenku
na vinobraní 2023, nebo si
ji ponechat na památku.
Tradičně třináct scén,
z toho pět historických,
letos obohatí ještě jedna.
Znaveným návštěvníkům
nabídne azyl novinka –
odpočinková zóna Farma
U TŘÍ DUBŮ na ulici Přemyslovců. Další novinkou
pak bude ukázka inkvizičního soudu na hradním nádvoří.
Na jednotlivých scé-  Ke královskému průvodu patří neodmyslitelně šašek. Ve skvělém podání talentovaného Vojty Čabaly je
nách očekávejte historic- i v davu historických postav rozpustilý kašpar nepřehlédnutelný. 
Foto: Archiv ZL

Milí Znojmáci,
chtěl bych vás touto cestou co
nejsrdečněji pozvat na letošní
ročník Znojemského historického
vinobraní. Program bude opravdu
nabitý a přinese i řadu novinek.
Věřím, že si z programu vyberete
dle svých preferencí a užijete si
s rodinou a přáteli příjemné chvíle.
A na co se můžete těšit? Historický
průvod čítající pět set členů v čele
s králem Janem Lucemburským,
vinařské mázhauzy, řemeslné tržiště, divadelní představení, rytířské
souboje, koncerty a mnoho dalšího. Samozřejmě chybět nebudou
pamětní mince stříbrné a zlaté
barvy. Kdo bude mít štěstí a chytne od krále zlatou minci, může ji
proměnit za vstupenku na další
ročník vinobraní.
Velké poděkování patří všem, kteří
se podílí na organizaci této akce.
Zároveň se omlouváme, pokud
vám Vinobraní přinese nějaká
omezení. Děkujeme za trpělivost
a ohleduplnost.
Těším se na setkání s vámi v ulicích
slavnostně vyzdobeného Znojma.
Jakub Malačka,
starosta města Znojma

Web vinobraní
Aktuální informace najdete na
www.znojemskevinobrani.cz.
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Žena z lidu, která se stala královnou
Neuvěřitelných dvacet let je
součástí historického průvodu znojemského vinobraní. Letos poosmé
usedne dvojnásobná maminka Šárka
Charvátová na koně, aby jako královna Eliška Přemyslovna po boku
královského chotě Jana Lucemburského projela městem. V rozhovoru
na sebe prozradila, jak zvládla Toscu,
proč by uvítala nový kostým a kdy jí
vibrují nohy.
U vás asi neproběhl konkurz ve stylu:
Dobrý den, já chci být královna?
To ne. Jsem klasický příklad „kariérního postupu“ (smích). Začala jsem
od píky. Hodně mi pomohlo, že jsem
členka Divadelního spolku Rotunda.
Vlastně kromě Mirka (Miroslav Hrabě,
představitel krále Jana Lucemburského – pozn. red.), který je profesionální
herec, všichni, kdo máme na pódiu
mluvené role, jsme členové Rotundy.
Začínala jsem v průvodu v patnácti
letech jako bakchantka. Pak jsem byla
žena z lidu, pak pěší dvorní dáma, pak
léta letoucí jízdní dvorní dáma, a když
už jsem si říkala, že jsem na tu roli
stará a měla bych to „zabalit“, osud mě
vyvedl z omylu.
A jak ten osud vypadal?
Toho si pamatuji jak dneska
(smích). Když jsme zkoušeli na dvorečku hru …a Markétka, vezl mě
domů Vašík (Václav Beran, režisér DS
Rotunda a historického průvodu vinobraní – pozn.red.), ptá se: Tak Šáry, jak
to vidíš na vinobraní? Říkám mu, že
bych ještě jednou jela a pak tu dvorní
dámu zabalím. A on povídá: Tak když
už nechceš být dvorní dáma, nechceš
být královna? A já začala ječet (velký
smích).
Předpokládám, že radostí…
No jasně! Měla jsem obrovskou radost. Vůbec jsem to nečekala. Po pravdě jsem si na takovou roli ani nemyslela, protože královna v té době byla
herečka Jitka Schneiderová, a to byl
úplně jiný level. O to více mě ta nabídka překvapila.
V té době byl králem ještě Marek
Čapoun…
Toho jsem „podědila“ po Jitce
(smích). Měla jsem ho po svém boku
v roli královny, bohužel jen jeden rok,
ale i za to jsem ráda. Na druhou stranu
díky Jitce mám mluvenou roli. Královna byla do té doby totiž nemluvená
postava. Až s příchodem Jitky se to
změnilo. Bylo by škoda, aby profesionální herečka nemluvila, a tak jí Vašek
připsal text a ten mi už zůstal.

Když jsme u těch hereckých profesionálů. Jak
často se vás ptají na vašeho nynějšího královského
partnera Mirka Hraběte?
Kdykoliv s někým
mluvím, tak první otázka je: Budeš letos královna? Druhá: Bude letos
vinobraní? Tohle pořadí
se v poslední době prohodilo. A třetí otázka: Co
Mirek? (smích). On je neskutečný pohodář.
A co Šárka? Je také pohodářka? Přece jen stát
na divadle před tři sta
lidmi je jiné než před tisícihlavým davem na náměstí. Měla jste poprvé
trému?
Šílenou! A mám ji
pořád. Trpím strašnou
trémou, i na divadle. Stojím v zákulisí a sama sebe
se ptám: Proč to děláš?
(smích) …a pak vyjdu
na jeviště, prvních pět
minut mi vibrují nohy
a pak se najednou všech-  Šárka Charvátová v roli Elišky Přemyslovny. 
no uklidní. Na vinobraní
mám trému trochu jinak. Jak stoupnu Vinobraní občas pořádně potrápí
a mám mluvit, začnou se mi klepat počasí. V kostýmu se nelze ani přionohy někde od kolen nahoru a k tomu dít, ani z něho v případě horka něco
se přidá i hlas. Naštěstí tam zafunguje sundat. Jak to v kostýmu zvládáte?
V chladu je mi zima, když svítí
jakýsi „volnoběh“, kdy mi v hlavě automaticky naskočí text. Znám ho tak sluníčko, je mi horko, tam není nic
dokonale, že bych ho snad odříkala mezi (smích). To se ale dá všechno
i v kómatu (smích). Zatím mi nikdy zvládnout. Špatný je déšť. Dvakrát
jsem zažila, že celý průvod propršel,
nevypadl.
oba dva dny. Nepříjemné je to hlavně
Vy ale musíte udržet roli i v sedle. druhý den, protože kostýmy nestačí
uschnout a musíme je na sebe obléci,
Máte vždy stejného koně?
Ne, většinou je jiný. Neumím i když jdeme znovu do deště. Dnes už
na koni jezdit, ale umím se na něm můžu použít i funkční prádlo, jen si
udržet a hezky sedět (smích). S každým musím dávat pozor, jak mám u šatů
se seznámím, přinesu mu jablíčko, hodně široký výstřih, aby nebylo vidět.
mrkev, pohladím ho. Samozřejmě také
mluvím s koňákem, který ho vede. Prý byste uvítala nový kostým…
Říkám to už dlouho, protože jsem
Když jsem jela jako královna poprvé,
dostala jsem koníka, který byl divočej- velká parádnice, už od malička taková
ší. Měla jsem strašnou trému z textu. princezna (velký smích).
Jak jsem ale na koně sedla, pochopila
jsem, že není čeho se bát, co se textu Takže čirá holčičí marnivost a touha
týče, ale cesty, abych dojela pod tribu- po nových šatech?
Přesně tak (smích). Ale chápu, že
nu (smích). Byla jsem ráda, když jsem
z něho sesedla. Už jako dvorní dáma když je něco funkční, není potřeba to
jsem vyfasovala tu největší „potvoru“ měnit. A můj kostým je opravdu moc
divokou. Jmenovala se Tosca, to mluví krásný, navíc i pohodlný.
za vše (smích). Na začátku taky vyhazovala, ale nakonec jsem s ní jezdila …a oblékla jste ho před i po dvou
několik let, ale ten můj první královský dětech bez nutnosti úpravy.
To je pravda. Figura se mi po děkůň mi dal vážně zabrat (smích). Další
rok jsem dostala koníka, co se jmeno- tech změnila, ale není to v něm vidět.
Má hodně volný střih a skryje kažval Dareba, ale byl zlatej!

dý špek (smích). Poprvé
jsem měla kostým královny půjčený z Barrandova.
Další vinobraní jsem už
oblékla nově ušité šaty, co
je mám dodnes.

Foto: Archiv ZB

vinobraní.

Průvod pokaždé ohlašuje charakteristický zvuk
bubnů. Pamatujete si ještě staré fanfáry?
Pamatuji. Vždy mi běhal mráz po zádech, jak
to krásně znělo. Byly ikonické. Ale i ty nové mají
krásnou melodii, kterou
ráda slyším. Prostě miluju
celé vinobraní. Jsem úplně ve svém živlu. Přiznám
se, teď už můžu (smích),
že jsem vždycky na vinobraní v pátek chodila
za školu. Nemohla jsem
v ní vydržet. Courala jsem
se po starém městě, kolem
mikulášského kostela, kde
rozkládali své stany a ležení rytíři. Ještě tam nebylo moc lidí, i když já se
na ty davy v ulicích vždycky moc těším, ale tady to
byla taková moje chvilka

I po těch dvaceti letech se těšíte?
Moc! Pro mě je krásný moment,
když vjedu večer na Horní náměstí
a lidé tleskají. To je tak pěkné! A úplně
nejvíc se těším na večerní turnaje. Lidi
jsou pod rouškou noci nějak víc milí
a více si troufnou křičet: Ať žije král,
královna! Někteří mě zvou na rande
(smích), i to mě těší.
To se z davu ozve: Královno, pojď
na rande?
Většinou křičí: Dej mi telefonní
číslo (velký smích). Ale to jen v pátek, v sobotu si nikdo netroufne, to
je na ně moc vidět (smích). Úžasné
jsou děti. Myslí si, že jsme opravdu
král a královna. Někdo mi říkal, abych
byla důstojnější, když hraji královnu.
Jenže nemůžu. Nebyla bych to já. Nedá
mi to, abych jim nemávala zpět nebo
neposlala vzdušnou pusu. Prostě jsem
taková královna z lidu. A byla jsem se
podívat i na jiná vinobraní a slavnosti
vína. Jsou pěkné, ale naše je nejhezčí.
Jsem na něj moc pyšná. Z celého srdce
bych si přála, aby byli na naše vinobraní Znojmáci hrdí. Aby do Znojma
na vinobraní zvali turisty tak nadšeně,
jako mě zvali lidé v jiných městech
na jejich slavnosti vína.

Ľuba Peterková
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Bohaté vinobraní ztloustne
o dvě novinky
Počet tradičních třinácti scén
Znojemského historického vinobraní
se letos ještě o jednu rozroste. Novinkou bude i inkviziční soud.
Nová odpočinková zóna Farma
U Tří dubů vznikne na ulici Přemyslovců. „Jejím partnerem je jeden z největších pěstitelů ovoce na Znojemsku
Farma U Tří dubů, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Návštěvníci
si tak kromě vína budou moct na vinobraní zakoupit také sezónní ovoce
pěstované v okolí Znojma, nejrůznější
mošty a další produkty,“ říká František Koudela, ředitel Znojemské Bese-

dy. V nové odpočinkové zóně najdou
lidé posezení s výhledem na Gránické
údolí a děti se třeba naučí, jak vyrobit
razítko z jablka.
Inkviziční soud
poprvé
Čtyři scény budou opět zaměřené na historii. Představí se na nich
dvě stě padesát účinkujících a spousta
dalších kostýmových postav. Chybět
nebudou ani rytířské turnaje, ulička
chudiny a samozřejmě průvod krále Jana Lucemburského s družinou.
Pětiset členný dav vyrazí do centra

 Uličníky, co pančují víno, ztrestá král máčením v kašně. 

Foto: Archiv ZL

města v čele s královským párem.
Představovat ho budou Miroslav Hrabě a Šárka Charvátová. Vůbec poprvé
uvidí návštěvníci středověký inkviziční soud. K vidění bude v podání
spolku Tambora Bohemica v sobotu
na hradním nádvoří. „Inkviziční soud
začne průvodem, který vyjde v 18.30
z náměstí Svobody. Projde centrem
města (Horní Českou) na Masarykovo
náměstí, kolem mikulášského kostela
na hrad, kde v 19.00 začne na nádvoří
inscenace skutečného středověkého
soudu. Celou akci tvoří více než 64
účinkujících,“ popisuje organizátor
Pavel Fučík.
Chytněte si minci
Královská družina nepřináší
do města pouze jedinečnou atmosféru,
ale také zlaté a stříbrné pamětní mince.
Létat vzduchem budou během průvodu. „Komu se poštěstí chytit zlatou
minci, může si ji vyměnit za vstupenku
na další ročník Znojemského historického vinobraní nebo si ji ponechat
jako památku. Jako téma, které bude
vyraženo na mincích, jsme pro letošní
rok zvolili významné výročí 200 let
od narození přírodovědce Johanna
Gregora Mendela. Zakladatel genetiky měl moravský původ a v polovině 19. století působil jako pedagog
na znojemském gymnáziu,“ vysvětluje
výběr starosta Znojma Jakub Malačka.

K. Semotam, lp

Pódium roztančí krásné Slovenky
Na svátek vína přijedou
do Znojma muzikanti a tanečníci prezentující různé hudební žánry.
Vybrat si tak svůj „šálek kávy“
bude moci milovník dobové hudby,
popu, rocku, cimbálky i lidové hudby.
Poslední jmenovanou skupinu bude
na Masarykově náměstí reprezentovat
vynikající slovenský ľudový umelecký
kolektiv – SĽUK, který patří k největším ve střední Evropě. Dramaturgie vinobraní ovšem nabídne koncerty dalších interpretů, jako je Richard Müller,
Lenny, Chinaski, skupina teepee, Marek Ztracený, Poletíme!, The Atavists,
James Harries, Fast Food Orchestra,
Pavel Calta, Lucie Bílá s kapelou Petra
Maláska nebo Emma Smetana a Jordan Haj. Dobová hudba pak bude znít
nejen v průvodu, ale i na historických
scénách. 
lp
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JE DOBRÉ VĚDĚT
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 nejde o trvalé bydliště).
Děti do 15 let mají vstup zdarma –
doporučujeme mít u sebe nějaký
doklad prokazující věk, aby nedocházelo ke komplikacím na vstupních branách. Obroková 10/12,
Obroková 1/12 a Obroková 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.
STARŠÍ VSTUPENKY
Vstupenky z neuskutečněného
vinobraní 2020 a 2021 jsou platné
pro rok 2022. V době vinobraní
je stačí předložit na vstupních
branách.
VJEZD PRO STÁNKAŘE
A PODNIKATELE
Vjezd pro zásobování do uzavřené
zóny pro stánkaře a podnikatele
s provozovnami v centru města
bude možný v pátek 9. 9. do 12.00
a v sobotu 10. 9. od 00.00 do 8.00.
VSTUP DO UZAVŘENÉ ZÓNY
PRO PODNIKATELE
Podnikatelé a jejich zaměstnanci nejčastěji využívají možnosti
bezplatného vstupu do centra
města ještě před jeho uzavřením.
Podnikatelé, kteří prokáží, že fakticky podnikají na adrese spadající
do uzavřené zóny (např. nájemní smlouvou), mohou zakoupit
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 v Městských
lázních na nám. Svobody, v Hotelu
Morava na Horním nám, v Obrokové ulici – sídlo ZnojmoRegionu
(pod TIC) a v Domě umění na Masarykově nám.

 SĽUK je vyhlášen půvabnými tanečnicemi. 

Foto: C. Bachraty

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V CENTRU
Zákaz parkování v centru města
v době konání Znojemského historického vinobraní 2022 bude platit
od čtvrtka 8. 9. od 7.00 do neděle
do 11. 9. do 10.00 hod. V částečné
uzavírce na Mikulášském a Václavském náměstí a v ulici Přemyslovců
v neděli 11. 9. až do 20.00 hod.
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HLAVNÍ PROGRAM
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Pátek 9. září
14.00 DYJAVÁNEK
15.00	ZAHÁJENÍ ZHV 2022,
Znojemské žestě – slavnostní
fanfáry
15.15 OTEVÍRÁNÍ MÁZHAUZŮ
16.00 POLETÍME!
17.30	LUCIE BÍLÁ a KAPELA
PETRA MALÁSKA
19.00 LENNY
20.30	
Příchod krále Jana
Lucemburského
s průvodem
ohňová show – PA-LI-TCHI

16.00 PAVEL CALLTA
17.30	EMMA SMETANA
a JORDAN HAJ
19.15 RICHARD MÜLLER

9.–11. září 2022
17.00 TEMPUS – středověký rock
18.00	ANGEL’S TRIBE – orientální
břišní tance
19.00 LUCREZIA BORGIA
22.00 KRLESS – středověká hudba
Sobota 10. září
12.00 MILITÉS – vlajková show
16.00	BraAgas – dobová hudba
Evropy

Sobota 10. září
11.00	CM ŠPALEK
12.00 CM ANTONÍNA STEHLÍKA
14.00 CM JOŽKY ŠŤASTNÉHO
18.00	HORŇÁCKÁ MUZIKA
PETRA MIČKY

KOLBIŠTĚ – Horní park
Pátek 9. září
16.00	ŠTVANCI – rytířské jezdecké
turnaje
Sobota 10. září
11.00	ŠTVANCI – rytířské jezdecké
turnaje
16.00	SOKOLNICTVÍ aneb
vznešené umění lovu
20.00	ŠTVANCI – noční turnaje s ohni

21.00 CHINASKI
22.00	THEATRUM PYROBOLI –
komponovaný ohňostroj
Hvězdy naděje

HORNÍ NÁMĚSTÍ
Pátek 9. září
14.00 SKALÁCI – dechovka
15.30 POUTNÍCI
17.00 JAMES HARRIES
18.30 Th!s
21.00 CIMBAL BROTHERS

22.30 MAREK ZTRACENÝ
Sobota 10. září
10.00 OTEVÍRÁNÍ MÁZHAUZŮ
11.30	FOLKLÓRNÍ SOUBOR
SĽUK (SK)
13.30 BraAgas – dobová hudba
14.30	
Příchod krále Jana
Lucemburského
s průvodem

Sobota 10. září
11.00 CM DYJAVAN
12.30 ŽADOVJÁCI – dechovka
15.00 CM ANTONÍNA STEHLÍKA
16.30 THE PEOPLE
18.30 THE ATAVISTS
20.00	GUNS’N’ROSES Tribute
Czech Republic

NA KÁŘE
Pátek 9. září
19.00	MONIKA NAČEVA
a ZDIVOČELÍ KONĚ
21.00 U–Prag
Sobota 10. září
15.00 PÁNI KLUCI
17.00 KACZI
19.00 FAST FOOD ORCHESTRA
21.00 teepee

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Pátek 9. září

17.15 GNOMUS – dobová hudba
18.30 LUCREZIA BORGIA
20.00 HEROLD – historický šerm
21.00	HOLBA – dobová hudba,
ohňová show IN FLAMENUS
Neděle 11. září
10.00 KEJKLÍŘ VLASTA
10.40 KIRRI – historický spolek
11.15 KEJKLÍŘ ČABÍK
12.30 LUCREZIA BORGIA

MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ
Pátek 9. září
13.30 HONORATA – rytířský turnaj
14.30 MILITES – vlajková show
15.00 HEROLD – historický šerm
16.00 DEVĚTSIL – potulní pěvci
17.15 ČESKÝ LEV – historický šerm
18.00 ALBION – historický šerm
18.30	HONORATA – šermířský
spolek
22.30	IN FLAMENUS – ohňová show
Sobota 10. září
11.30 MERLET – rytířský turnaj
16.30 MILITES – vlajková show
17.00	KEJKLÍŘ JONÁŠ – žonglérská
show
18.00 ČESKÝ LEV – historický šerm
19.00 ALBION – ohňová show
20.00 KRLESS – dobová hudba
21.30 GNOMUS – středověký nářez

VINNÝ TRH – Slepičí trh
Ochutnávka vín vinařů Znojemské
vinařské podoblasti.
13.00 MERLET – rytířské klání
14.00 GNOMUS – dobová hudba
15.30 HOLBA – dobová hudba

Pátek 9. září
14.00 CM SLOVÁCKO MLADŠÍ
18.00 CM DYJAVAN

HRADEBNÍ PŘÍKOP
Pohádková a herní zóna pro děti. Vstup
z ul. Kollárova i z Dolního parku.
Pátek 9. září
14.00–19.00 HRAD DRAČÍHO
JEZDCE – dobrodružná hra, soutěže
14.30	TANEČNÍ A POHYBOVÉ
STUDIO M&M ZNOJMO
15.00	KEJKLÍŘ ČABÍK – žonglérské
vystoupení
17.00	DIVADLO ELF Praha –
pohádka Tři prasátka
Sobota 10. září
10.00–19.00 HRAD DRAČÍHO
JEZDCE – dobrodružná hra, soutěže
11.00	KEJKLÍŘ ČABÍK – žonglérské
vystoupení
11.30	TANEČNÍ A POHYBOVÉ
STUDIO M&M ZNOJMO
12.30	DIVADLO ELF Praha –
pohádka Plaváček
15.00	TANEČNÍ A POHYBOVÉ
STUDIO M&M ZNOJMO
17.00	DIVADLO ELF Praha –
pohádka Jezinky Bezinky
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U ROTUNDY SV. KATEŘINY
Pátek 9. září 14.00–20.00
Sobota 10. září 12.00–20.00
OCHUTNÁVKA VÍN VOC
ZNOJMO formou pochůzkové
degustace, zpívá JOŽKA ŠMUKAŘ

ULIČKA CHUDINY
Malá Mikulášská
Zažijte atmosféru chudinské čtvrti
v době raného středověku. Pátek
14.00–20.00, sobota 12.00–20.00.

Speciál ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ
ZNOJEMSKÝ HRAD
nádvoří – Středověká krčma
Pátek 9. září
14.00	ANGEL’S TRIBE – orientální
břišní tanec
15.00	KIRRI – středověká zbroj
16.00	MILITES – vlajková show
17.00	GNOMUS – středověký nářez
18.00 HEROLD – historický šerm
18.30	KOMEDIANTI NA KÁŘE –
žonglérská show
Sobota 10. září
12.30 KIRRI – středověká zbroj
16.30 DEVĚTSIL – potulní pěvci
17.15 HEROLD – historický šerm
18.00 KIRRI – středověká zbroj
19.00	TAMBORA BOHEMICA –
středověký soud – NOVINKA

ZNOJEMSKÝ HRAD
Sál předků
VESELÁ – ulice Veselá
Pátek 9. září
14.00 KEJKLÍŘ VLASTA
15.00 KOMEDIANTI NA KÁŘE
16.00 KEJKLÍŘ ČABÍK
16.45 IN FLAMENUS – hadí tanec
17.30 KEJKLÍŘ VLASTA
18.00 KIRRI – středověká zbroj
Sobota 10. září
12.00 KEJKLÍŘ VLASTA
16.30	ANGEL’S TRIBE – orientální
břišní tanec
17.00 ČARODĚJ CAVE
17.30 KEJKLÍŘ ČABÍK
18.30 KEJKLÍŘ VLASTA

Pátek 9. září
14.00–20.00
VÍNO VŠEMI SMYSLY – netradiční
poznávání vína a ochutnávka vody
Sobota 10. září
12.00–20.00
VÍNO VŠEMI SMYSLY – netradiční
poznávání vína a ochutnávka vody

ULICE PŘEMYSLOVCŮ
NOVINKA
FARMA U TŘÍ DUBŮ –
odpočinková zóna s programem
pro děti i dospělé
Pátek 12.00–22.00,
sobota 9.00–22.00.

KDE NAJDETE MÁZHAUZY?
Ampelos
Enotéka
Mázhauz Eschenbach
Mázhauz Hotelu Lahofer
Mázhauz Moneli
Mázhauz U Císaře Zikmunda
Mázhauz U Jindřicha z Lipé
Modrý sklep
U Opata Lambecka
U Slaměného žebráka
U Špalka ze Šaldorfa
Vinařství Lahofer
Vinařství Lahofer – degustační altán
Vinařství Simenon
Vinice Hnanice
Vinné sklepy Lechovice
Wine bar Chatka
Znojvín
Znovín Znojmo
Znovín Znojmo – Mázhauz Kladivo

Zelenářská 19
Hradní ulice, areál pivovaru
Masarykovo nám. 18
Veselá 13
Velká Mikulášská 13
Horní nám. 5
Slepičí trh 2
Masarykovo nám. 19
Velká Michalská 2
Horní Česká 6
Obroková 8
Na Káře
Rajská vinice
Zelenářská 5
Obroková 7
Masarykovo nám. 21
Masarykovo nám. 11
Masarykovo nám. 14
Velká Mikulášská 18
Horní Česká 2
Divišovo nám. 5
Loucký klášter
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...A NĚCO NAVÍC
PÁTEK 9. ZÁŘÍ
Prostranství kolem chrámu
sv. Mikuláše

Od 13.00 středověké vojenské ležení,
ukázky života rytířů, lukostřelba,
velbloudi, hadi, kouzla a čáry.
Hradební příkop
u Střelniční věže

14.00–18.00 ŠAŠEK JASÁNEK –
vstup z ulice Kollárovy, pozvánka
na pohádky a hry
Chrám sv. Mikuláše

17.00	MŠE SVATÁ – na začátek
vinobraní
Kostel sv. Michala

21.00	MOSTY – vokálně
instrumentální soubor
Noční hudba v ulicích

22.30 HOLBA – ul. Přemyslovců
22.30 GNOMUS – Mikulášské nám.

Chrám sv. Mikuláše

12.00	MŠE SVATÁ – poděkování
za úrodu a pouť u Chlebové
madony
17.00	ZNOJEMSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR – sváteční
koncert
Kostel sv. Michala

SOBOTA 10. ZÁŘÍ
Prostranství kolem chrámu
sv. Mikuláše

Od 10.00 středověké vojenské ležení,
ukázky života rytířů, lukostřelba,
velbloudi, hadi, kouzla a čáry.
Hradební příkop
u Střelniční věže

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

15.30	KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY – Chrámový sbor
A. Michny (Jindř. Hradec)
a Chrámový sbor sv. Kříže
(Znojmo)
19.00	PĚVECKÝ SBOR ZUŠ
NĚMČICE A ORCHESTR –
koncert duchovní hudby
Noční hudba v ulicích

22.30 DEVĚTSIL – ul. Přemyslovců
22.30 KRLESS – Mikulášské nám.

KLIDOVÉ ZÓNY
V době konání vinobraní si můžete odpočinout i s dětmi v klidových
zónách.
Letošní novinkou je ODPOČINKOVÁ ZÓNA U TŘÍ DUBŮ – ulice
Přemyslovců. Relaxační zóna s doprovodným programem a prodejem sezónního ovoce a moštů.

NÁDVOŘÍ HRADU je klidová
zóna s posezením, doprovodným programem a Středověkou krčmou, která
nabídne autentickou hostinu s pokrmy
připravenými podle receptů z doby Jana
Lucemburského.
KLIDOVÁ ZÓNA Cyklo klubu
Znojmo a Bowling baru Znojmo. Vstup
do ní je z ulic Sokolská a F. J. Curie. Nabízí
bohatý program v pátek (15.00–21.00)
a v sobotu (10.00–21.00.), dále šlapací kárky, trojkolky, koloběžky, skákací
hrad, dětský dopravní koutek, výtvarné
dílny, bowling, testovací jízdy elektrokol, cyklokuriozity a historická dřevěná kola. Vždy do 22.00 úschovna
a hlídání kol. Infostánek Cykloturistika
na Znojemsku.
BABY POINT – místo pro přebalení a nakrmení dětí v budově Městského úřadu Znojmo, vchod z ulice
Zelenářské. 
lp
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Pomohou mobilní
nárazové bariéry
Na Znojemském historickém vinobraní budou letos poprvé použity
mobilní nárazové bariéry, které zakoupilo město k zajištění ochrany
osob při pořádání hromadných akcí.
„Úkolem organizátorů akcí je zajištění bezpečnosti. Jednou z hrozeb je
útok prostřednictvím nájezdu vozidla
do lidí. S tím nám doposud pomáhala
vozidla dobrovolných hasičů, což není
ideální řešení. Proto jsme se rozhodli
přistoupit k nákupu mobilních bariér,“ vysvětluje starosta města Jakub
Malačka.
Bariéry na minimálním prostoru
zpomalí, zastaví a imobilizují vozidlo
až do 18 tun i případného útočníka. Lze
je mimo jiného využít k vytvoření koridorů pro průjezd vozidel jednotek integrovaného záchranného systému na veřejná prostranství, usměrnění davu při
společenských či sportovních akcích

a k operativnímu zajištění dopravní
uzávěry při mimořádných situacích.
Znojmo za 1,5 milionu korun (bez
DPH) pořídilo tři sady bariér F-11
(imobilizace vozidel do 7,5 tuny –
osobní, dodávky) a tři sady těžké
bariéry F-18 (imobilizace vozidel
do 18 tun – nákladní, kamiony).
V rámci ceny je garantovaný servis
i výměna poškozených dílů při incidentu zdarma. Montáž i demontáž
bariér je jednoduchá. Nevyžaduje použití nářadí a je velmi rychlá, sestavení
jedné sady trvá přibližně 3 minuty.
Kompletně sestavené mobilní
bariéry je možné také rychle odstranit z vozovky, například při nutnosti
průjezdu sanitky. „Doufám, že budou
ve Znojmě použity vždy jen preventivně. V dnešní době je ale potřeba být
připraven než být překvapen,“ dodává
starosta Jakub Malačka. 
sb, lp

 Bariéry F-11 zastaví vozidlo až do 7,5 tuny váhy. 

Foto: Archiv ZL

Nesahejte na koně!

 I král Mirek Hrabě má před koňmi respekt. 
Nejvíce vyhledávanou částí vinobraní je bezesporu historický průvod
a s ním související snaha diváků, co
nejlépe vidět a případně si sáhnout
na koně v davu kostýmovaných postav. Nedělejte to!
Na prvním místě musí stát bezpečnost – návštěvníků, účinkujících i zvířat, kterých jdou v průvodu desítky.
Hlavně krásné koně lákají k pohlazení.
Sahat na zvířata bez předchozího souhlasu koňáků ale rozhodně nedoporučujeme! Dokládá to i zkušenost představitelky královny Šárky Charvátové:
„Jsou situace, které když nezažijete,
tak by vás snad ani nenapadly. Máme
koně, kteří jsou na hluk a lidi zvyklí.
To, že se kůň plaší, je jeho přirozenost.
To jsem si už zvykla i já. Zažila jsem
ale velmi nepříjemnou chvilku, když
se mi na seřadišti jednou koník dost
plašil. Než se průvod rozjede, to je pro
koně asi nejvíc stresující doba. Jsou

Foto: Archiv ZL

nervózní, už by chtěli vyrazit, ale musí
trpělivě čekat. Je to opravdu náročné.
Mně se kůň plašil, tancoval do boku,
vyhazoval na zadních a couval zadkem na trávník k chodníku, kde chodí
lidi. A jednoho návštěvníka nenapadlo
nic lepšího než toho koně plácnout
po zadku. Umím se držet hodně pevně
v dámském sedle, z koně bych nespadla, ale kdyby ten kůň kopl, mohlo to
mít pro toho pána velmi nepříjemné
následky. Naštěstí to neudělal!“
Podobně nebezpečné jsou situace, kdy při čekání na průvod někteří
rodiče „vystrčí“ své dítě z davu, téměř
pod kopyta koní, aby lépe vidělo. Kůň
schválně na nikoho nestoupne, ale
může se leknout a následky, zvláště
pro malé děti, by mohly být velmi bolestivé. Pamatujte tedy na vinobraní
nejen na zábavu, ale i na bezpečí své
i svých dětí, ať si ho všichni užijeme
ve zdraví. 
lp

Nová tištěná propagace Znojemska a Podyjí
Destinační společnost ZnojmoRegion vydává každoročně aktualizovanou sérii svých propagačních
materiálů. Návštěvníci Znojemska
i místní občané v nich tak vždy najdou o něco širší nabídku turistických cílů i kvalitních služeb cestovního ruchu z celého znojemského
okresu.
Každým rokem je obsah skládaček v praktické velikosti vždy bohatší
o aktuální novinky. Kromě mapy s více
než osmdesáti tipy na výlety ve třech
jazykových mutacích (čeština, angličtina a němčina), to jsou osvědčené
tipy na zážitky pro rodiny s dětmi,
gastro tipy, ale také praktický itinerář

pro dovolenou (tzv. Nejlepší dovolená) ve všech částech okresu Znojmo,
celkem až na patnáct dní. Vzhledem
ke stále se zvyšujícímu zájmu o novinky byl letos zvýšen náklad na 100 tisíc
kusů.
ZnojmoRegion navíc zajišťuje
i další propagační materiály. Velké
oblibě se těší letní Turistické noviny.
Využití přináší i rozsáhlý Cykloprůvodce Znojemskem a Podyjím, který
je navíc propojen s mobilní aplikací
Na kole i pěšky. Řadu lákavých dárků,
slev a bonusů nabízí už třetím rokem
také Turistická karta ZnojmoRegion+.
K tomu je třeba připočítat i rozsáhlý
on-line Kalendář akcí denně aktualizo-

vaný na webu ZnojmoRegionu anebo i vytištění jsou také on-line na webu
tištěný přehled TOP akcí roku zahr- znojmoregion.cz. 
IN, lp
nující nejen Znojemsko, ale
i rakouské příhraničí.
Všechny uvedené propagační materiály jsou
v tištěné podobě zdarma
k dispozici u všech členů
a partnerů ZnojmoRegionu, v regionálních informačních centrech, na významných turistických
cílech, na recepcích vybraných ubytovacích zařízení,
v pokladnách muzeí, památkových objektů či vět-  Letošní série šesti druhů skládacích letáků, které mají
Foto: Archiv ZnojmoRegion
ších restaurací. Ke stažení po rozložení formát A3. 
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Nemůžete se dočkat?
Přijďte k rotundě
Pokud vyhlížíte skvělou vinařskou akci a nechce se vám čekat
do vinobraní, stavte se v sobotu 3.
září od 10.00 do 21.00 hod. k rotundě
sv. Kateřiny. Na Festivalu znojemských vín si užijete kvalitní víno, cimbálku a pohodu.
Spolek vinařů VOC Znojmo, organizátor festivalu, slibuje širokou škálu
jedinečných vín Znojemska. Na festivalu tak očekávejte největší a nejpestřejší nabídku vín z různých vinic
a vinařství Znojemské vinařské podoblasti. Představí se 375 vín bílých, červených, růžových i sektů od 48 vinařů.
„Mezi festivalovými víny návštěvníci
najdou také nositele stříbrných a zla-
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tých medailí i letošního šampiona,“
prozradil František Koudela, předseda
VOC Znojmo.
Festival totiž probíhá v rámci
Národní výstavy vín. Z přihlášených
vzorků budou vyhodnocena vína postupující do celostátního kola Národní
soutěže vín, aby se dále utkala o postup do finále a umístnění v Salonu vín
ve Valticích, kde se nachází stálá degustační expozice nejlepších vín z Moravy a Čech. O příjemnou atmosféru se
postará Cimbálová muzika Antonína
Stehlíka. Jednotné vstupné 500 Kč skýtá
neomezenou konzumaci degustačních
vzorků a lahev vína zdarma, kterou
obdrží návštěvník při odchodu. 
lp

Odměna za mázhauz

 Mázhauzy otevírají na vinobraní konšelé. 
V rámci Znojemského historického
vinobraní 2022 čeká mázhauzy v městských domech odměna z radnice.
Stačí se včas přihlásit, splnit kritéria tradičního mázhauzu – dobová hudba, dobové oblečení, dobový

Foto. Archiv ZL

vzhled mázhauzu (výzdoba, označení
apod.) a prodávaný sortiment (moravské víno, burčák, sýry apod.). Za každé splněné kritérium obdrží daný
mázhauz odměnu 1 000 korun, získat
tak může až 4 000 korun. 
lp

Doškolák nabízí zdarma
pomůcky do školy
 Festival nabízí i možnost degustace formou placených bločků. 

Foto: Archiv VOC Znojmo

Mighty Shake otevírá
kurzy street dance
Během celého září pořádá znojemská taneční skupina MIGHTY SHAKE nábor na taneční KURZY STREET
DANCE pro děti různého věku.
Každé pondělí a středu od 16.00
do 17.00 hod. – přípravka pro děti
ve věku 8–11 let. Každé úterý a čtvrtek

od 16.00 do 17.00 hod. – přípravka pro
děti ve věku 5–7 let.
Taneční studio Mighty Shake sídlí v domě na rohu Horního náměstí
a Václavského náměstí (vchod z Václavského nám.). Více na tel. 777 236 291
nebo webu mighty-shake.com. 
lp

Znojemská radnice a Oblastní
charita Znojmo uspořádaly Doškoláka čili výměnný bazárek školních
pomůcek, sportovních potřeb do tělocviku a zájmových kroužků.
Bazárek Doškolák je možné navštívit do pátku 2. září v 1. patře „Domečku“ na Pontassievské ulici, a to
vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Přijít
si vyzvednou zdarma potřebné věci
mohou děti i rodiče, kteří uvítají pomoc s vybavením pomůcek do nové-

ho školního roku. Vybrat si mohou
školní pomůcky jako například aktovky, obaly, psací potřeby, učebnice pro
žáky ZŠ a SŠ, dětské knížky, výtvarné
potřeby, hudební nástroje, sportovní
kopačky, dresy, chrániče, florbalky,
hokejky, brusle, lyžáky a další. Všechny věci, které na konci akce zůstanou
jejich dárci nevyzvednuty, budou předány vytipovaným rodinám, se kterými spolupracuje Oblastní charita
Znojmo.lp

Nemocnice Znojmo zve veřejnost
ve čtvrtek 1. září 2022 na Zahradní
slavnost.
Zájemci bez rozdílu věku ji mohou
navštívit v areálu nemocnice od 15.00
do 19.00 hodin. Čeká je hudební pro-

gram, připraven je také doprovodný program pro děti, bohatá nabídka
občerstvení a program prevence pro
dospělé. Vstup na Zahradní slavnost
je zdarma (v případě nepříznivého
počasí se slavnost ruší). 
lp

Děti si mohou vyzkoušet
zájmové kroužky
Slavnost v nemocnici
Středisko volného času (dále SVČ)
dává dětem 1. září 2022 možnost
vyzkoušet si zájmové kroužky, které
pro ně organizuje.
Na děti i jejich rodiče budou v areálu
SVČ na Sokolské ulici od 10.00 do 14.00
čekat jednotlivá stanoviště a prezenta-

ce zájmových kroužků na školní rok
2022/2023. Rodiče se mohou zeptat
na potřebné informace a na místě bude
také možné se rovnou do vybraného
kroužku zapsat. Připraven bude skákací hrad, malování na obličej, taneční
workshop a spousta další zábavy. 
lp

ZNOJEMSKÉ LISTY 1. ZÁŘÍ 2022

Speciál ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ

TRASA A: Pátek 9. září 2022
TRASA A: Sobota 10. září 2022

UZAVÍRKY CENTRA
PRO VJEZD

Městská plovárna Louka – ul. Melkusova. Škola SOU a SOŠ Přímětická –
ul. Přímětická.
Podél trati u vlakového nádraží –
ul. 28. října. Krystal Park, Přímětice –
plocha za ulicí Výrobní. Ulice Resslova – plocha před garážemi a Klášterní
ulice – nádvoří ZŠ JUDr. Josefa Mareše.

KDE NAJDETE WC
Zdarma na autobusovém nádraží.
Dále v těchto místech: Zelenářská ul.
za OD Dyje, Vlkova ul. u Horního nám.
(směr hotel Lahofer), Hradební 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. Přemyslovců, u rotundy
sv. Kateřiny, Mikulášské nám. a u kolbiště v Horním parku.

Mariánské nám. – Oblekovice
Přímětice – Mariánské nám.

TRASA B: Pátek 9. září 2022

ZÁCHYTNÁ PARKOVIŠTĚ

TRASA B: Sobota 10. září 2022

Od čtvrtka 8. 9. (od 7.00) do neděle 11. 9. (do 24.00) uzavírka Komenského náměstí od ulic Jana Palacha,
Studentskou a Kovářskou.
Od pátku 9. 9. (od 12.00) do soboty
10. 9. (do 24.00) uzavírka od křižovatky
nám. Svobody s ul. Pražská, od křižovatky Mariánské nám. s ul. Pontassievská a od ul. Napajedla a Koželužská.
V neděli 11. 9. (8.00–20.00) úplná
uzavírka Václavského nám., ul. Přemyslovců a Mikulášského nám.

Znojmo, Oblekovice, Casino

12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20 18:05 18:50 19:35 20:20

Dukelská, sídliště

12:52 13:37 14:22 15:07 15:52 16:37 17:22 18:07 18:52 19:37 20:22

ZDARMA

Znojmo, Vídeňská Na Rejdišti 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25 18:10 18:55 19:40 20:25
Znojmo, Železniční stanice

12:57 13:42 14:27 15:12 15:57 16:42 17:27 18:12 18:57 19:42 20:27

Znojmo, Mariánské nám.

12:58 13:43 14:28 15:13 15:58 16:43 17:28 18:13 18:58 19:43 20:28

Znojmo, Mariánské nám.

13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40 18:25 19:10 19:55

Znojmo, Železniční srtanice

13:11 13:56 14:41 15:26 16:11 16:56 17:41 18:26 19:11 19:56

Znojmo, Vídeňská Na Rejdišti 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:58 17:43 18:28 19:13 19:58
Dukelská, sídliště

13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00

Znojmo, Oblekovice, Casino

13:17 14:02 14:47 15:32 16:17 17:02 17:47 18:32 19:17 20:02

Znojmo, Oblekovice, Casino

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

Dukelská, sídliště

9:52 10:37 11:22 12:07 12:52 13:37 14:22 15:07 15:52 16:37 17:22 18:07 18:52 19:37 20:22

Znojmo, Vídeňská Na Rejdišti

9:55 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25 18:10 18:55 19:40 20:25

Znojmo, Železniční stanice

9:57 10:42 11:27 12:12 12:57 13:42 14:27 15:12 15:57 16:42 17:27 18:12 18:57 19:42 20:27

Znojmo, Mariánské nám.

9:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28 15:13 15:58 16:43 17:28 18:13 18:58 19:43 20:28

Znojmo, Mariánské nám.

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

Znojmo, Železniční srtanice

10:11 10:56 11:41 12:26 13:11 13:56 14:41 15:26 16:11 16:56 17:41 18:26 19:11 19:56

Znojmo, Vídeňská Na Rejdišti 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:58 17:43 18:28 19:13 19:58
Dukelská, sídliště

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

Znojmo, Oblekovice, Casino

10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 14:02 14:47 15:32 16:17 17:02 17:47 18:32 19:17 20:02

TRASA A: Večerní rozvoz pátek a sobota z centra do Oblekovic

Mariánské nám. – Přímětice

Historické centrum města uzavře vinobraní v pátek 9. 9. od 12.00
do 22.30 hod. a v sobotu 10. 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.

Přímětice – Mariánské nám.

UZAVŘENÍ MĚSTA

Mariánské nám. – Přímětice

Pátek 9. 9. – 350 Kč
Sobota 10. 9. – 450 Kč
Neděle 11. 9. – zdarma
Permanentka 9. a 10. 9. – 550 Kč,
zlevněná – 500 Kč (studenti, osoby
nad 60 let)
Turnaje 9. a 10. 9. – 100 Kč
(vstup zdarma – děti do 15 let a držitelé vstupenky ZHV)
Vstup zdarma 9. a 10. 9.
Děti do 15 let (po předložení dokladu),
ZTP, ZTP/P (ZTP/P vč. doprovodu –
jedna osoba). Osoby bydlící v uzavřené
části MPR (po předložení dokladu)

Mariánské nám. – Oblekovice Oblekovice – Mariánské nám. Mariánské nám. – Oblekovice Oblekovice – Mariánské nám.

KYVADLOVÁ DOPRAVA BĚHEM VINOBRANÍ

VSTUPNÉ VINOBRANÍ

Znojmo, Mariánské nám.

21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 0:10

Znojmo, Železniční srtanice

21:31 21:51 22:11 22:31 22:51 23:11 23:31 23:51 0:11

Znojmo, Vídeňská Na Rejdišti 21:33 21:53 22:13 22:33 22:53 23:13 23:33 23:53 0:13
Dukelská, sídliště

21:35 21:55 22:15 22:35 22:55 23:15 23:35 23:55 0:15

Znojmo, Oblekovice, Casino

21:37 21:57 22:17 22:37 22:57 23:17 23:37 23:57 0:17

Znojmo, Přímětice, hřbitov

13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 19:45 20:30

Znojmo, Přímětice, Krystal Park 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17 19:02 19:47 20:32
Znojmo, Přímětická Resslova

13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:49 17:34 18:19 19:04 19:49 20:34

Znojmo, Jarošova

13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:51 17:36 18:21 19:06 19:51 20:36

Znojmo, Mariánské nám.

13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40 18:25 19:10 19:55 20:40

Znojmo, Mariánské nám.

13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00

Znojmo, Jarošova

13:19 14:04 14:49 15:34 16:19 17:04 17:49 18:34 19:19 20:04

Znojmo, Přímětická Resslova

13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 17:06 17:51 18:36 19:21 20:06

Znojmo, Přímětice, Krystal Park 13:23 14:08 14:53 15:38 16:23 17:08 17:53 18:38 19:23 20:08
Znojmo, Přímětice, hřbitov

13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55 18:40 19:25 20:10

Znojmo, Přímětice, hřbitov

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

Znojmo, Přímětice, Krystal Park 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17 19:02 19:47 20:32
Znojmo, Přímětická Resslova

10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:49 17:34 18:19 19:04 19:49 20:34

Znojmo, Jarošova

10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:51 17:36 18:21 19:06 19:51 20:36

Znojmo, Mariánské nám.

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 20:40

Znojmo, Mariánské nám.

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

Znojmo, Jarošova

10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:49 15:34 16:19 17:04 17:49 18:34 19:19 20:04

Znojmo, Přímětická Resslova

10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 17:06 17:51 18:36 19:21 20:06

Znojmo, Přímětice, Krystal Park 10:23 11:08 11:53 12:38 13:23 14:08 14:53 15:38 16:23 17:08 17:53 18:38 19:23 20:08
Znojmo, Přímětice, hřbitov

10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55 18:40 19:25 20:10

TRASA B: Večerní rozvoz pátek a sobota z centra do Přímětic
Mariánské nám. – Přímětice

8

Znojmo, Mariánské nám.

21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 0:00

0:20

Znojmo, Jarošova

21:44 22:04 22:24 22:44 23:04 23:24 23:44 0:04

0:24

Znojmo, Přímětická Resslova

21:46 22:06 22:26 22:46 23:06 23:26 23:46 0:06

0:26

Znojmo, Přímětice, Krystal Park 21:48 22:08 22:28 22:48 23:08 23:28 23:48 0:08

0:28

Znojmo, Přímětice, hřbitov

0:30

21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 0:10
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