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Na dvanácti scénách čekají
stovky vystoupení

V centru se
od čtvrtka
neparkuje
Zákaz parkování v centru města
v době konání Znojemského historického vinobraní bude platit od čtvrtka 15. 9. od 7.00 hodin. Důvodem
je příprava stavby stánků, pódií či
vojenských ležení. V případě, že nebude zákaz stání respektován, hrozí
odtažení vozidla! Ve čtvrtek 15. 9. bude
do centra města povolen vjezd pouze
s krátkodobým parkováním nutným
k vyložení a naložení nákladu. Zákaz
parkování v uzavřené zóně platí do neděle 18. 9. 
lp

Lucrezia
pošestnácté

 Po roce se opět vrací panovnický pár v podání krále Miroslava Hraběte a královny Šárky Drozdové.

Kdo chce zažít jedinečnou oslavu
vína a historie, zamíří 16.–18. září
na Znojemské historické vinobraní.
V centru Znojma, které letos slaví
790. výročí od povýšení na královské
město, čeká na návštěvníky – od těch
nejmenších až po ty věkem nejstarší – třídenní multižánrový program
na dvanácti scénách, výborné znojemské víno a burčák, velkolepý historický průvod, rytířské turnaje, novinky
a mnoho další zábavy, na kterou zve
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
„Vážení spoluobčané a návštěvníci
Znojma, je mi potěšením vás po roce
opět pozvat na největší společenskou
a kulturní událost svého druhu u nás

– na Znojemské historické vinobraní.
I letos na něm najdete tradiční scény
i novinky spojené s historií. Na ulici
Veselá se můžete poprvé těšit na hudební a šermířská vystoupení. Novinkou je i hudba v ulicích, kterou uslyšíte po skončení hlavního programu
na několika místech v centru města.
Třetí novinku jistě s radostí využijete ve chvíli, kdy na vás padne únava
a budete si chtít odpočinout. Na ulici
Přemyslovců a na nádvoří znojemského hradu jsme pro vás zřídili klidové
zóny, kde můžete relaxovat. Na hradě
bude navíc k vidění výstava fotografií
mapující bohatou historii našeho vinobraní, které letos slaví 50. výročí.
V tomto historickém duchu se konalo

Foto: Zdeněk Dvořák

poprvé v roce 1966. Průvod s Janem
Lucemburským již tehdy vítaly davy
návštěvníků. Král pak na hlavní tribuně předal městská práva do rukou
konšelů, jak to můžete vidět dodnes.
Přeji vám, abyste si to letošní vinobraní užili každý po svém a abyste
tyto dny spojené s naší bohatou historií
prožili v radosti a v pohodě.
Spoluobčanům, kteří jsou po dobu
vinobraní nuceni obětovat něco ze
svého pohodlí a klidu, za jejich toleranci velmi děkuji a zároveň věřím,
že i oni najdou v bohatém programu
tří dnů něco, co je potěší. Na shledanou v ulicích slavnostně vyzdobeného
královského města Znojma na našem
krásném vinobraní!“

Znojemská skupina Lucrezia Borgia v tomto roce slaví šestnáct let
existence a i letos ji lidé uslyší na Znojemském historickém vinobraní.
V jeho novodobé historii nikdy
nechyběla. „Máme účast zatím bez
jediné absence. Letos tradičně vystupujeme jak s akustickou, tak rockovou
sestavou. Samozřejmě si prošlápneme
oba průvody. Takže nemáme pocit,
že si to letos opět neužijeme,“ usmívá
se frontman skupiny Antonín Maceček, který si před přípravou na svátky
vína odskočil na Elbu k natočení nového klipu. O filmové práci na moři
i pomoci znojemské radnice hovoří
na straně 7.
lp

Překvapení
Schovejte si vstupné ZHV – zakoupené identifikační pásky s číslem!
Po skončení vinobraní chystáme překvapení. Sledujte informace na webu,
facebooku Znojemské Besedy a v LISTECH, které vyjdou 29. září. 
lp
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Na dvanácti scénách čekají stovky vystoupení
Znojemské historické vinobraní je
největší akcí svého druhu v naší republice. Každým rokem se jeho organizátor, Znojemská Beseda, snaží připravit
bohatý program tak, aby byl zajímavý
pro domácí návštěvníky i turisty.
„Každým rokem na vinobraní přijíždí desetitisíce turistů z tuzemska i ze
zahraničí a věřím, že nejinak tomu bude
i letos. Znojemské vinobraní má velmi
dobré renomé – a to nejen krásnou
kulisou historického města a výborným
vínem zdejších vinařů, ale také proto,
že si v pestrém programu najde opravdu každý to své. Nejsme jen přehlídka
hudebních kapel, ale důraz klademe
na historický program, na zábavu pro
děti, ale i program pro seniory,“ říká
za pořadatele, město Znojmo, místostarosta Jan Grois. Loňská novinka
v podobě nedělního odpočinkového
programu, který je zdarma, se osvědčila. Zůstává tedy i letos. Spousty návštěvníků se ve třetí den vinobraní mohou
opět vydat do centra Znojma v době,
kdy už není přeplněné davy, a mohou
si tak prohlédnout krásy města, vyrazit
si na procházku do přírody, sjet si řeku
Dyji nebo si užít program Na Káře –
v půvabném prostoru pod mikulášským kostelem. Pro letošní rok zůstanou v neděli v centru města i historické
prodejní stánky, aby si návštěvníci měli
možnost v klidu nakoupit víno, burčák,
něco dobrého k snědku či na památku.

turnaji na kolbišti v Horním parku. Nově
přibude Hudba v ulicích aneb Středověk
nespí na Divišově náměstí, v Obrokové
ulici, Zámečnické a v ulici Přemyslovců.
V pátek a v sobotu od půl jedenácté večer na těchto místech zazní středověká
hudba, která celodenní program zakončí.

 Mázhauzy budou konšelé otevírat v pátek od 14.00 hodin, v sobotu pak od 10.00. Vinobraní je jedinečnou příležitostí, jak tyto prostory, veřejnosti přes rok obvykle nepřístupné,
navštívit.
Foto: Z. Dvořák

Pilířem vinobraní je královský
průvod a bohatá historie Znojma
Základním pilířem historického
programu zůstává po mnoho let unikátní průvod krále Jana Lucemburského,
který je lákadlem pro milovníky výpravných historických slavností. Jde o monumentální divadlo za účasti více než
450 kostýmovaných postav. V pátek projde městem tradičně za svitu pochodní
a vyvrcholí ohňovou show na hlavní tribuně. Sobotní odpolední průvod graduje
historickou scénou. Role krále se opět
ujme znojemský rodák, herec Miroslav
Hrabě a jeho krásnou polovičku ztvární
znojemská herečka Šárka Drozdová.

„Návštěvníci vinobraní se kromě
bohatého programu mohou těšit na relaxační zóny v ulici Přemyslovců a ve spodní části nádvoří znojemského hradu,“
seznamuje s letošní novinkou František
Koudela, ředitel pořádající Znojemské
Besedy. „Na těchto místech jim budou
k dispozici balíky slámy a dřevěné špalky
sloužící jako odkládací stolky, které jim
poskytnou zázemí pro odpočinek a načerpání sil do dalšího víru dění,“ přibližuje Koudela. Kromě tradičních historických scén na Mikulášském a Václavském
náměstí s dobovými tržišti se mohou lidé
přenést do atmosféry středověku v uličce
chudiny (Malá Mikulášská) a s rytířskými

Vinobraní potěší sběratele, originální
mince půjde koupit. Jen v neděli
Jen jediný den budou moci sběratelé a milovníci historie zakoupit originální stříbrné mince Znojemského
historického vinobraní 2016.
I letos si budou moci návštěvníci
vinobraní chytit mince, které se rozhazují v rámci velkolepého průvodu krále Jana Lucemburského. „Vloni jsme
poprvé čokoládové mince nahradili
stříbrnými a zlatými mincemi připomínajícími staré groše. U návštěvníků
se setkaly s pozitivním ohlasem, za což
jsem velmi rád. Těšit se proto na ně
mohou i letos,“ říká František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, a dodává: „Stříbrné i zlaté mince, speciálně
vyražené pro naše vinobraní, budou
mít z jedné strany znak Znojma a nápis Královské město Znojmo, z druhé
strany se nově objeví logo Znojmo 790
a nápis Znojemské historické vinobraní 2016. Naší myšlenkou bylo obměňovat každý rok jednu stranu mince, aby
si ti, kteří budou mít to štěstí a minci

 Mince pro vinobraní roku 2017.

Foto: L. Smejkal

chytí, odnesli z každého ročníku vinobraní originální minci.“ Král i jeho
družina rozhodí letos 10 000 stříbrných a 200 zlatých mincí.
Zlaté mince budou moci opět jejich
majitelé vyměnit za volnou vstupenku
na příští vinobraní v roce 2017. „Vloni
jsme takto rozdali 100 zlatých mincí
a překvapilo mě, že si je zatím moc
majitelů za volnou vstupenku na vinobraní nevyměnilo. Mince je asi pro ně

spíše symbolem a krásnou vzpomínkou
na vinobraní než něčím, co lze zhmotnit penězi,“ uvažuje Koudela. Ti, kteří
zlatou minci ze ZHV 2015 mají doma
a chtějí ji vyměnit za vstupenku na letošní vinobraní, ať se dostaví do čtvrtka
15. září na Turistické informační centrum na Obrokové ulici.
Zklamaní nemusí být ani ti, kteří štěstí při pátečním ani sobotním
historickém průvodu krále Jana Lucemburského mít nebudou. „Vloni
si chtěla spousta návštěvníků mince
zakoupit, což tehdy nešlo. Letos jsme
jim proto vyšli vstříc,“ říká Koudela.
V rámci nedělního programu vinobraní
bude v tento jediný den k zakoupení
500 kusů stříbrných mincí na čtyřech
vybraných místech, a to v Turistických
informačních centrech v Obrokové ulici
a na Jižní přístupové cestě k rotundě
a hradu, na pokladně Znojemského
podzemí a na pokladně radniční věže.
Cena bude 50 korun.
lp, jch

Otevřou desítky mázhauzů, vrací
se Černý medvěd pro stovky lidí
Nedílnou součástí vinobraní jsou
mázhauzy – uzavřená nádvoří středověkých domů a renesančních paláců, která fungují jako vinárny či šenky
a návštěvníci je vyhledávají k zábavě
i posezení. O vinobraní budou otevřeny
desítky mázhauzů s chutným burčákem, vínem, s občerstvením a mnohdy
s vlastní, třeba cimbálovou, muzikou.
Po dlouhých letech se letos znovu otevře mázhauz v bývalém hotelu Černý medvěd na Masarykově náměstí.
„V Medvědovi připravujeme posezení
pro více jak sto padesát lidí. Naši hosté
si u nás budou moci pochutnat na pečeném praseti, bramborácích a třeba
gulášové polévce. Burčák a víno budeme mít z Hradiště z vinařství Vojtek
a nabídneme i pivo a pro děti limonády,
které si budou moci odnést i s sebou.
Takovou třešničkou pro mlsné bude náš
aperol střik,“ uvedla provozní mázhauzu v kdysi vyhledávaném znojemském
hotelu Eva Bačáková. Mapu všech mázhauzů najdete na str. 6. 
lp, jch

Muzika hned
vedle historie
Muzika bude znít takřka na každém rohu.
Návštěvníci se budou moci zastavit
u hlavních scén na Masarykově a Horním
náměstí, kde se mohou těšit na hvězdné
zpěváky a koncerty. Přijedou Divokej
Bill, stále vyhledávanější kapela Jelen,
legendární Katapult, Bratři Ebenové, řízný Škwor, královna české hudební scény
Eva Pilarová (na snímku) nebo Marta
Jandová. A muziku najdou lidé i na Vinném trhu (Slepičí trh), v uličce chudiny,
u rotundy sv. Kateřiny nebo v prostoru
Na Káře, který je věnován alternativní
hudbě a představí se zde například Květy,
Fru Fru, Abraxas či herečka s hudbou
v krvi Barbora Poláková. 
lp
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Pusťte si do sluchátek Mozarta,
poznejte víno po sluchu i hmatu
Na vyhlídce u rotundy sv. Kateřiny najdete během vinobraní scénu
VOC Znojmo.
Kochat se zde můžete nejen úchvatným výhledem na dominanty města
a údolí řeky Dyje, ale především degustovat odrůdy Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. To vše za zvuků
cimbálové muziky. Vinaři budou nabízet více jak na sedmdesát různých vín.
A aktuálně, po srpnovém zatřiďování, se VOC Znojmo rozrostlo o dvacet nových vín, která budou premiérově
k ochutnání právě na scéně u rotundy.
Ochutnávka zde probíhá formou pochůzkové degustace (v pátek od 14.00
do 20.00, v sobotu od 12.00 do 20.00).
S víny VOC Znojmo je spojena také
další aktivita – netradiční poznávání
vína a degustace vody s Ivo Dvořákem,
viceprezidentem Asociace sommelierů ČR. Na znojemském hradě můžete
v Sále předků poznávat vodu a víno
všemi smysly. Stanete-li se znalci vody
a nejtypičtějších odrůd Znojemska –
Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské
zelené –, čeká vás odměna.
Akce Víno všemi smysly se již vloni setkala s obrovským zájmem. Organizátoři ji proto přesunuli do větších
prostor, kde si více lidí může vychut-

 Vyzkoušejte si netradiční degustaci. Poznáte víno po sluchu? Rozeznáte dotek vína? Zařadíte správně vůně k jednotlivým odrůdám? 
Foto: J. Ráček

nat pohárky vody a vína tak, jak je
zatím žádná jiná degustace nenabízí.
V černých pohárcích neuvidíte barvu,
přesto můžete hádat, kam víno zařadit.
Budete sluchem poznávat, zda šumí
víno nebo perlivá voda, a když ve sluchátkách uslyšíte hudbu, třeba správně
určíte Mozarta a k němu typické víno
země, ze které skladatel pochází. Více
z unikátní degustace prozradit nemůžeme, ale budete-li mít zájem, přijďte

si své smysly tříbit v sobotu 17. září
od 12.00 do 20.00 hodin na hrad. Budete-li úspěšní, dostanete označení
Znalec vody či vína a také poukaz
na konzumaci skutečného vína, které
si vychutnáte třeba u rotundy sv. Kateřiny. „Rádi bychom tak návštěvníky
motivovali zajímavými aktivitami, aby
tak korzovali po celém centru města
a užili si vinobraní,“ vysvětlil záměr
organizátorů František Koudela.  lp

Odpočiňte si na slámě v klidových zónách
Během hlučného bujarého vinobraní nabízí lidem ticho a odpočinek
v centru města několik klidových zón.
Navštívit je mohou nejen maminky s dětmi, celé rodiny, ale třeba i lidé
starší či unavení.
„V klidových zónách na ulici Přemyslovců a na hradním nádvoří najdou balíky slámy na posezení a jako
odkládací stolky budou sloužit dubové
špalky. Nebude zde žádné občerstvení
ani nabídka burčáku nebo vín, ale každý si sem může přinést své jídlo i pití.
A připravujeme do těchto prostor také
výstavu fotografií z historie pořádání
Znojemského historického vinobraní,“
uvedl František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.
Klidové zóny již na loňském vinobraní byly hojně vyhledávány hlavně
staršími lidmi a maminkami, které zde
krmily nebo kojily své děti, pro větší
pohodlí se proto letos k odpočinku
volily také větší plochy.
Cíleně na rodinu je pak zaměřená
klidová zóna v Horním parku mezi
budovou Sokola Znojmo a sportovní halou na ulici F. J. Curie. Zábavný

trampolíny, skákací hrad,
výtvarnou dílnu a pro
nejmenší bude připraven
dětský koutek v budově.
Dětský dopravní koutek
je určen předškolákům
a prvňáčkům, pro starší
děti jsou připraveny testy a znalostní kviz dopravních značek. Školáci
obdrží dopravní rozvrh
hodin a předškoláci oma Vinobraní leckoho zmůže. Odpočinek letos nabízí ně- lovánku s pastelkami.
„Rodiče si budou
kolik míst přímo v centru dění. 
Foto: Z. Dvořák
moci vyzkoušet elektroprogram, který připravuje Cyklo Klub kola a poskytneme zájemcům také
Kučera Znojmo, začíná v pátek 16. mapové podklady a tipy na cyklotuzáří v 13.00 hodin a v sobotu 17. září ristiku v našem regionu. K občerstvení
od 9.00 hodin. „Přístup do areálu je mohou využít venkovní restauraci.
možný z ulice Sokolská, Havlíčkova Bowling a dětský koutek budou po cenebo přes Horní park od plaveckého lou dobu v provozu. Program doplní
bazénu z nám. Svobody a také z Ko- Ivan Křivánek s flotilou dřevěných
menského nám. kolem atletického kol, Martin Zehnal představí cyklistadionu,“ uvádí Čestmír Vala z CKK. stické kuriozity a bude zde i výstava
V obou dnech budou atrakce kreslených vtipů Milana Kocmánka.
přístupny přibližně do 20.00 hodin. Nově nabízíme cyklistům bezplatnou
Děti se mohou těšit na několik druhů úschovu kol každý den do 22.00 hošlapacích kár, koloběžek, trojkolek, din,“ popisuje Čestmír Vala. 
lp
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JE DOBRÉ VĚDĚT
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 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.
VJEZD PRO STÁNKAŘE
A PODNIKATELE
Vjezd pro zásobování do uzavřené
zóny pro stánkaře a podnikatele
s provozovnami v centru města
bude možný v pátek 16. 9. do 12.00
a v sobotu 17. 9. od 00.00 do 9.00.
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 TIC na Obrokové ulici, v budově S-Morava
na Horním nám., v Domě umění
na Masarykově nám. a v Městských
lázních na Svobodově nám.
DEGUSTACE VE VLKOVĚ VĚŽI
Během Znojemského historického
vinobraní je možné navštívit také
Informační centrum VOC Znojmo
ve Vlkově věži na Kollárově ulici, kde
je možné degustovat vína ze speciálního vinného baru či kochat se se
sklenkou v ruce výhledem na krásy
města Znojma.
O VINOBRANÍ
Aktuální informace o Znojemském
historickém vinobraní najdete
na www.znojemskevinobrani.cz.
Videopozvánku z dílny bratří Otrubů
lze zhlédnout na webových stránkách vinobraní.
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HLAVNÍ PROGRAM
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Pátek 16. září

14.00	MIRO ŠMAJDA a TERRAPIE (SK)
15.00	Slavnostní fanfáry
– Znojemské žestě
15.15	Otevírání mázhauzů
na Masarykově náměstí
16.00	BRATŘI EBENOVÉ
17.30 KATAPULT
19.00 JELEN
20.30	Příchod krále Jana
Lucemburského s průvodem

	ohňová show – PA-LI-TCHI,
THEATRUM PYROBOLI

15.00–16.30 TEMPUS
17.00–18.00	CIMBÁLOVÁ MUZIKA
A. STEHLÍKA
18.30–20.00 LUCREZIA BORGIA
20.30–22.00 EVA PILAROVÁ
Neděle 18. září

14.00–16.00	Hry pro děti
– SVČ Diamant Znojmo

NA KÁŘE
Pátek 16. září

17.00 FRUFRU
19.00 ABRAXAS
21.00 KVĚTY
Sobota 17. září

15.00 PHOENIX
17.00 KORBEN DALLAS
20.30 BARBORA POLÁKOVÁ

22.00 DIVOKEJ BILL
Sobota 17. září

10.00 Otevírání mázhauzů
11.00 NENY
11.30 ATMO MUSIC
13.00	ZNOJEMSKÝ BIGBAND
řídí Karel Fojtík
14.30	Příchod krále Jana

Lucemburského s průvodem

Neděle 18. září

12.00 NÁRODNÍ DIVADLO Dobšice
13.30 BOMBARĎÁK
15.00 BEZOBRATŘI

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Pátek 16. září

16.00 UDG
17.30 MARTA JANDOVÁ
19.00 IMT SMILE (SK)
21.00 ŠKWOR
22.00	Ohňostroj – THEATRUM
PYROBOLI

HORNÍ NÁMĚSTÍ
Pátek 16. září

13.00–14.00 CODEX
14.30–16.00	Dětský folklorní
soubor DYJAVÁNEK
16.30–18.00	Dechová hudba
AMATÉŘI Z DOBŠIC
18.30–20.00 VLASTA HORVÁTH
21.00–22.30 TEAM Revival ZN
Sobota 17. září

11.00–12.00 FREEBAND
12.30–14.00	T.N.T. – soubor
muzikálových herců

13.00	zahájení konšelem města
– slavnostní rytířský turnaj
HONORATA
13.30	DIVADLO BEZ STŘECHY
– divadelní představení
14.00 HOLBA – historická hudba
14.30	KEJKLÍŘ SLÁVEK
– kejkle a žonglování
15.00	GNOMUS – středověká
muzika
15.30	HONORATA
– šermířské vystoupení
16.00	PŘEMYSLOVCI
– středověká pohádka
16.30	GNOMUS
– středověká muzika
17.00	ANIMATA DANCE
– vystoupení tanečnic
17.30	LUCREZIA BORGIA
– dobová hudba
18.00	IN FLAMENUS
– orientální vystoupení
18.30	DIVADLO BEZ STŘECHY
– divadelní představení
21.30	FIBURO – ohňová show,
hudební doprovod GNOMUS
a MUSICA CANORA

16.–18. září 2016
Sobota 17. září

10.00 Otevření jarmarku
10.30	MUSICA CANORA
– středověká hudba
11.00 	HONORATA
– šermířské vystoupení
11.30	MERLET
– šermířské vystoupení
12.00	KEJKLÍŘ VLASTA
– žonglérské vystoupení
12.30	HONORATA
– šermířské vystoupení
13.00 ALLA DANCE
15.30 HOLBA – historická hudba
16.00	INFLAMENUS
– orientální vystoupení
16.30	HONORATA
– šermířské vystoupení
17.00	PŘEMYSLOVCI
– pohádka pro děti
17.30	ANIMATA DANCE
– středověké tance
18.00	DIVADLO BEZ STŘECHY
– dobové divadlo
18.30 HOLBA – historická hudba
19.00	ANGEL TRIBE
– orientální tanečnice
19.30	KEJKLÍŘ SLÁVEK
– kejklířské vystoupení
20.00	IN FLAMENUS, ARCUS
– oheň a hudba

MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ
Pátek 16. září

13.00	zahájení konšelem města,
MERLET – slavností rytířský
turnaj
13.30	KEJKLÍŘ VLASTA
– představení pro děti
14.00	MUSICA CANORA
– historická hudba
14.30	HONORATA
– šermířské vystoupení
15.00	ANIMATA DANCE
– vystoupení tanečnic
15.30	DIVADLO BEZ STŘECHY
– divadelní představení
16.00	MUSICA CANORA
– historická hudba
16.30	MERLET
– rytířský turnaj
17.00	KEJKLÍŘ JONÁŠ
– kejklířské vystoupení

17.30	GNOMUS
– středověká muzika

18.00	HONORATA
– šermířské vystoupení
18.30	KEJKLÍŘ VLASTA
– žonglérské vystoupení
21.30	IN FLAMENUS
– ohňová show, ARCUS – hudba
Sobota 17. září

10.00 Otevření jarmarku
10.30 HOLBA – historická hudba
11.00	ANGELS TRIBE
– orientální tanečnice
11.30	MUSICA CANORA
– středověká hudba
12.00	ANIMATA DANCE
– dobové tance
12.30	KEJKLÍŘ SLÁVEK
– žonglérské vystoupení
13.00	ANGELS TRIBE
– tance orientu
15.30	DIVADLO BEZ STŘECHY
– středověké divadlo
16.00	MERLET
– šermířské vystoupení
16.30	HONORATA
– šermířské vystoupení
17.00	GNOMUS
– historická a world muzika
17.30	KEJKLÍŘ JONÁŠ
– kejklířské vystoupení
18.00 	MUSICA CANORA
– středověká hudba
18.30	MERLET
– šermířské vystoupení
19.00 	ANIMATA DANCE
– středověké tance
19.30 	HONORATA
– šermířské vystoupení
20.00 	FIBURO, GNOMUS
a MUSICA CANORA
– oheň a hudba

VINNÝ TRH – Slepičí trh
Pátek 16. září

14.00–22.00	Ochutnávka vín vinařů
Znojemské vinařské
podoblasti formou
pochůzkové degustace,
občerstvení k vínu,
cimbálové muziky

Sobota 17. září

11.00–22.00	Stejný program jako
v pátek 16. září
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KOLBIŠTĚ – Horní park
Pátek 16. září

16.00	ŠTVANCI
– rytířské jezdecké turnaje
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17.00	DIVADLO VÍTI MARČÍKA
– Bajaja
Sobota 17. září

11.00	KEJKLÍŘ ČABÍK
– žonglérské vystoupení
12.30	DIVADLO VÍTI MARČÍKA
– Sněhurka a sedm trpaslíků
17.00	DIVADLO VÍTI MARČÍKA
– Šípková Růženka

ULIČKA CHUDINY
Malá Mikulášská
Pátek 16. září 14.00–20.00
Sobota 17. září 12.00–20.00

Atmosféra chudinské čtvrti v době
raného středověku.

U ROTUNDY SV. KATEŘINY
Sobota 17. září

11.00	ŠTVANCI
– rytířské jezdecké turnaje
16.00	SOKOLNICTVÍ
aneb Vznešené umění lovu
20.00	ŠTVANCI
– rytířské jezdecké turnaje

Pátek 16. září

14.00–20.00	Ochutnávky vín
VOC Znojmo, cimbál.
muzika ŠMYTEC
Sobota 17. září

14.00–20.00	Ochutnávky vín
VOC Znojmo, cimbál.
muzika J. ŠMUKAŘE

HRADEBNÍ PŘÍKOP
Pohádková a herní zóna pro děti
– historické a outdoorové hry pro
všechny do 99 let, pohádky pro malé
i velké diváky. Vstup z ulice Kollárova!
Pátek 16. září

15.00	KEJKLÍŘ ČABÍK
– žonglérské vystoupení

..A NĚCO NAVÍC
PÁTEK 16. ZÁŘÍ
Prostranství kolem chrámu
sv. Mikuláše

PÁNI Z RUKŠTAJNU A PŘÁTELÉ
– tradiční středověké vojenské
ležení s ukázkami zbraní, zbrojí
a života rytířů v historickém táboře
s ukázkou středověké kuchyně,
střeleckých a lučištnických
dovedností, ale také souboje
urozených rytířů
KEJLÍŘ SACRAMONT
– kejklířská a žonglérská dílna pro děti
ŽANETA KRÁTOŠKOVÁ
– focení na velbloudech
ČARODĚJ CAVE
– hadi, kouzla a čáry
Kaple sv. Václava

15.00, 17.00, 21.00
VENTUS – dobová hudba

NOVINKA

Noční hudba v ulicích
aneb Středověk nespí

22.30	Divišovo náměstí
– MUSICA CANORA
22.30 Obroková ulice – GNOMUS
22.30 ulice Přemyslovců – ARCUS
22.30	ulice Zámečnická – HOLBA

Slavnostní bohoslužby

17.00 kostel sv. Kříže, mše svatá
Klidová zóna
Cyklo Klubu Kučera
a Bowling baru Znojmo

Horní park – vstup z ulic Sokolská
a F. J. Curie
14.00–21.00 šlapací káry, trojkolky,
skákací hrad, výtvarná dílna, bowling,
historická kola, půjčovna kol...
14.00–22.00 úschovna kol
SOBOTA 17. ZÁŘÍ
Prostranství kolem chrámu
sv. Mikuláše

Stejný program jako v pátek 16. září
Kaple sv. Václava

11.00, 16.00, 19.00
VENTUS – dobová hudba

NOVINKA

Noční hudba v ulicích
aneb Středověk nespí

22.30 Divišovo náměstí – GNOMUS
22.30	Obroková ulice
– MUSICA CANORA
22.30 ulice Přemyslovců – HOLBA

NOVINKA

VESELÁ – ulice Veselá
Pátek 16. září

13.00	Zahájením konšelem města
rytířský turnaj HEROLD
13.30 KEJKLÍŘ ČABÍK – žonglér
14.00 ANGELS TRIBE – tanec
14.30	KOMEDIANTI NA KÁŘE – kejkle
15.00	LUCREZIA BORGIA
– historická hudba
16.00 HEROLD – šermířské klání
16.30 HOLBA – hudba
17.00	KEJKLÍŘ SLÁVEK
– kejkle a žonglování

Slavnostní bohoslužby
a koncerty

12.00	kostel sv. Mikuláše, bohoslužba
17.00	kostel sv. Mikuláše, koncert
Znojemského komorního
orchestru a sólistů, chrámové sbory
z Retzu, Jind. Hradce a Znojma
19.00	kostel sv. Michala, koncert
Gloria A. Vivaldi, pěvec. sbor
Canticum
Klidová zóna
Cyklo Klubu Kučera
a Bowling baru Znojmo

Horní park – vstup z ulic Sokolská
a F. J. Curie
9.00–21.00 šlapací káry, trojkolky,
skákací hrad, výtvarná dílna, bowling,
historická kola, půjčovna kol...
9.00–22.00 úschovna kol
NEDĚLE 18. ZÁŘÍ
Centrum Stará vodárna
u řeky Dyje

10.00–16.00 plavby lodí
s instruktorem k Louckému klášteru
a zpět, zapůjčení lodí, kol, šlapacích
kár a elektrokol, videokavárna
11.00 vycházka s průvodcem
do NP Podyjí, sraz v Centru SV
Slavnostní bohoslužby

8.00, 10.00
9.00

kostel sv. Kříže
kostel sv. Mikuláše
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17.30 HEROLD – bubny a vlajky
18.00 ARCUS – historická hudba
18.30	KOMEDIANTI NA KÁŘE
– žonglování
21.30	HEROLD
– bubenické vystoupení
Sobota 17. září

10.00 KEJKLÍŘ ČABÍK – kejkle
10.30 HEROLD – šerm
11.00	LUCREZIA BORGIA
– historická hudba
11.30 KEJKLÍŘ ČABÍK – kejkle
12.00 HEROLD – bubny a vlajky
16.00	ANGEL TRIBE
– orientální tanečnice
17.00	LUCREZIA BORGIA
– historická hudba
18.00	IN FLAMENUS
– fakír a tanečnice
20.00	INNOMINATUS, HOLBA
– oheň a hudba

NOVINKA

HRAD – Sál předků
Sobota 17. září

12.00–20.00 VÍNO VŠEMI SMYSLY
– netradiční poznávání vína
a degustace vody s Ivo Dvořákem,
viceprezidentem Asociace
sommelierů ČR
11.00
18.00

kostel sv. Alžběty
kostel sv. Michala

Nabídka vinařství

LAHOFER – Rajská vinice pod
kostelem sv. Mikuláše
– degustační stánek, Pá 10.00–23.00,
So 11.00–23.00, Ne 11.00–19.00
ZNOVÍN ZNOJMO – Loucký klášter
– prodej sudových a lahvových vín,
burčáku 9.00–12.30, 13.00–18.00,
prohlídky kláštera a ochutnávky vín
9.00–18.00
VLKOVA VĚŽ
– infocentrum VOC Znojmo
– ochutnávky vín 9.00–15.00
VINNÉ SKLEPY LECHOVICE
– Vinotéka ART, Dolní Česká
– prodej burčáku, lahvových vín
8.30–13.30
Výstavy v době vinobraní

VODA JE ŽIVOT – vernisáž
oceněných fotografií soutěže
Vodárenské akciové společnosti,
14.00–18.00, vodojem na nám.
Republiky
ZNOJEMSKO – ZAHRADA MORAVY
37. ročník výstavy ovoce, zeleniny,
květin a dalších zemědělských
produktů, 9.00–18.00, Loucký klášter
TERROIR ZNOJEMSKÝCH VÍN
12. ročník výstavy hroznů, burčáků
a vína, soutěž časopisu Receptář –
Produkt roku 9.00–18.00, Loucký klášter
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1 Agrodružstvo Nový Šaldorf, 2 Ampelos, 3 Černý medvěd, 4 Vinařství Bukovský, 5 a 6 Vinice Hnanice, 7 Vinařství Josef Kořínek, 8 Vinařství Rostislav
Kňazovčík, 9 a 10 Vinařství Lahofer a Vinařství Hanzel, 11 Vinařství Lahofer Rajská vinice – degustační stánek, 12 a 13 Vinné sklepy Lechovice, 14 Vinařství

Simenon, 15 Vinařství rodiny Špalkovy, 16 Vinařství Trávníček a Kořínek, 17 Vinotrh.cz – znojemští vinaři, 18 Vinařství Lambeck, 19 Vinařství Waldberg Vrbovec,
20 U Svatého Hofbauera, 21 a 22 Znovín Znojmo, 23 Vinný trh, 25 VOC Znojmo u rotundy sv. Kateřiny.
Trasy konšelů – otevírání mázhauzů v pátek od 15.15, v sobotu od 10.00 z Masarykova náměstí.

Prázdniny jsou na draka!
Nabízíme vám kroužky
Prázdniny jsou na draka! Pojďte
s námi poznávat a zároveň se vzdělávat. Vyzývá všechny děti a jejich rodiče
Středisko volného času Znojmo (SVČ).
Pracovníci SVČ pro ně připravili akci s názvem DRAK, tedy Dětem
Radost A Kreativitu, na které se dozví
mnoho užitečných informací o bohaté
nabídce zájmových kroužků a aktivit
v novém školním roce.
Na Znojemském historickém
vinobraní se SVČ představí
v nedělním programu 18. září
na Horním náměstí, kde
od 14.00 do 16.00 hodin
nabídne dětem pohybové
aktivity a kreativní dílničky.

Ve středu 21. září od 13.00 do 17.00
hod. a dále ve stejném čase v termínech
26. 9., 27. 9., 29. 9., 30. 9. si budou moci
všichni zájemci, a především rodiče,
prohlédnout budovu Střediska (dříve DDM) na ulici F. J. Curie, ve které
mohou jejich děti trávit smysluplně
volný čas.
„Pro lepší orientaci v naší pestré
nabídce zájmového vzdělávání pro tento školní rok vám budou k dispozici
naši pedagogičtí pracovníci, u kterých se
můžete o všem podrobněji informovat.
Děti mohou přijít i s kamarády a určitě si
u nás podle svého zájmu vyberou, který
kroužek navštěvovat,“ uvedla Hana Bílková, ředitelka SVČ Znojmo. Nabídku
kroužků naleznete také na webových
stránkách www.svcznojmo.cz 
lp

Dračí lodě vyjedou na řeku Dyji
Podzim bude na řece Dyji patřit
dračím lodím. Centrálním místem je
řeka Dyje u Louckého kláštera.
MERLINS KINDERWELT DRAČÍ LODĚ ZNOJMO 2016 je dvoudenní akce pro malé a velké děti.
Ve čtvrtek 29. září pojede od 9.00
do 11.00 jízda na dračích lodích s plněním úkolů pro mateřské školky a žáky
I. stupně základních škol.
V pátek 30. září bude od 9.00
do 13.00 hodin patřit řeka 9. ročníku
závodu pro žáky II. stupně základních

škol a Středoškolskému Poháru Znojma. Více na www.dracifestznojmo.eu.
Přihlášky posílejte do 23. 9.
V sobotu 1. října zve Kanoistika
Znojmo na IX. ročník neoficiálního
amatérského mistrovství světa FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ ZNOJMO
2016. Start je v 10.00 hodin na řece Dyji
u Louckého kláštera. Festival je určen
pro posádky fun, veřejnost, firmy. Svou
posádku registrujte na www.dracifestznojmo.cz, tel. 777 085 161. Partnerem
obou akcí je město Znojmo.
lp

Tour de burčák za vínem
Nadace Partnerství ve spolupráci
s Cyklo Klubem Kučera pořádá v sobotu 24. září Tour de burčák – výlet vinařskou krajinou s ochutnávkami vín
a místních specialit na trase Znojmo,
Nový Šaldorf, Konice, Popice, Chva-

lovice, Vrbovec, Hodonice, Dobšice,
Znojmo. Trasy pro cyklisty jsou dlouhé
42 km nebo 30 km, pro pěší 12 km.
Cíl je v Louckém klášteře na Burčákovém dni Znovínu Znojmo. Více
na www.stezky.cz 
lp
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Muži létali přes palubu. Lucrezia Borgia natáčela
klip a pošestnácté zahraje na vinobraní
Zhoupnout se na laně, přeletět
přes palubu a ze třímetrové výšky
spadnout do moře tak, aby to vypadalo pirátsky nebezpečně, ale zároveň aby se nikdo nezranil a na pokyn
perfekcionisty režiséra zopakoval
scénu třeba třikrát.
I tak vypadalo natáčení výpravného klipu znojemské skupiny Lucrezie
Borgie k nové písničce Queen Mary.
„Natáčeli jsme v Tyrhénském moři
na replice české korzárské lodi La Grace, která brázdila vlny Karibiku v první
polovině 17. století,“ rozpovídal se Antonín Maceček, frontman skupiny, autor nové písně a zároveň režisér klipu.
Než začaly přípravy na tradiční vinobraní, skupina a celý štáb se na šest
dní přesunul do lokalit kolem ostrova
Elba. Pirátské boje při přepadení anglické lodi, které tvoří dějovou linku
písně Queen Mary, se odehrávaly přímo na palubě pětatřicetimetrové La
Grace. Na širém moři a pod plnými
plachtami. „Chytili jsme super vítr!
Podle kapitána Pepy Dvorského letos
poprvé. Byla to nádhera, ale do dvou
hodin dostala třetina osazenstva mořskou nemoc. Ale přesto jsme všechny
souboje zahráli přesně tak, jak by vypadaly v reálu. Nepoužili jsme žádné

 Lucrezia Borgia a natáčecí štáb na Elbě. Nový klip, stejně jako píseň La Grace – další novinka z Elby – bude k vidění na webu a facebooku skupiny. 
Foto: archiv LB

studiové finesy,“ zdůrazňuje hrdě Maceček. A jak to vypadá v praxi? „Pokud
kaskadér, co hrál piráta, padal do vody
z paluby nebo stěžně lodi, která pod
plnými plachtami letěla po hladině,
tak opravdu padal a musel ten náročný
cvik zvládnout na první pokus! S tím,
že loď na plachtách nezastaví a vracet
se pro něj bude velmi obtížné. Tyhle
věci s námi dělali kluci z olomoucké

Adorei, šermíři a kaskadéři, kteří mají
u filmu s natáčením nebezpečných
situací bohaté zkušenosti. Zvládli to
neskutečně,“ chválí odvážné muže Maceček. Také jim všem se svými muzikanty na La Grace zahrál. Na otázku,
zda šlo o první koncert Lucrezie Borgie na lodní palubě, odpověděl s humorem sobě vlastním: „Byl, ale třeba
na Měsíci jsme taky ještě nehráli.“

Že to kaskadéři, padající z vysoké
lodi do moře, jak velel scénář, neměli lehké, dokládá i černým humorem
kořeněná věta kapitána La Grace Pepi
Dvorského. Při jedné z akcí suše poznamenal: „A teď se pojďte podívat na smrt
v moři v přímém přenosu.“ Na natáčení
měli samozřejmě záchranné čluny, ale
kdysi byl pád přes palubu pro člověka
jasný konec. Naštěstí se nikomu nic
nestalo a všichni se vrátili do České
republiky. Antonín Maceček tak mohl
za všechny poděkovat: „Děkujeme městu Znojmu za zásadní finanční podporu, bez které bychom natáčení klipu
v takovém rozsahu nedali.“
„Začátkem srpna nám také vyšla současně dvě cédéčka na motivy
Tolkienova Pána prstenů. První díl se
jmenuje Den mečů. Cesta tam..., druhý
Moc prstenů... a zase zpět. Na historizující rockové fantasy mystifikaci
spolupracovalo plno špičkových znojemských muzikantů. A v románových rolích si s námi zazpívali naši
oblíbení pěvečtí hosté František Segrado, Záviš, Milan Schelinger, Roman
Dostál, Zdeňek Kluka. Nově přibyl
Jirka Zonyga, který si bravurně prubnul roli Aragorna,“ doplnil ostřílený
muzikant. 
lp

Vinobraní v Retzu 23.–25. září: Slavnost,
při které teče z kašny víno místo vody
Vinobraní v Retzu je událostí roku
pro všechny milovníky vína. Šedesáté
druhé vinobraní našich rakouských
sousedů je oslavou radosti ze života,
vášně a pohostinnosti. Nenechte si
ho proto ujít!

Oslava vína v pestré kombinaci
tradic i nadčasového zábavného programu. Slavnostní zahájení vinobraní
v Retzu proběhne jako každoročně
v pátek slavnostním vyvěšením vinařského věnce na hlavním náměstí. Následovat bude víkend plný slavnostní
nálady s živou hudbou, ochutnávkami
vín, zábavním parkem a dalším programem pro malé i velké návštěvníky.
Nebudou samozřejmě chybět ani ony
dvě proslulé kašny, ve kterých se během vinobraní změní voda ve víno…

To nejlepší z programu

 I v Retzu vám bude nabízet víno veselý
Bakchus. 
Foto: archiv ZL

Pátek, 23. září
Od 16.00 hod. – vinařský trh a ochutnávky vín na hlavním náměstí, 18.00
hod. oficiální zahájení Vinobraní v Retzu vyvěšením vinařského věnce na hlavním náměstí za doprovodu kapely Windmühlenecho Retz, rozlévání mladého
vína ročníku 2016 zdarma, 21.00 hod.
živá hudba – Beislkosmonauten.

Sobota, 24. září
Od 10.00 hod. – vinařský trh a ochutnávky vín na hlavním náměstí,
od 14.00 hod. rodinné odpoledne
s mottem V kroji na slavnost, dětský
svět Kinderwelt Niederösterreich se
skákacím hradem zdarma, malování
na obličej, bohatý dětský program,
program od Melrinova dětského světa
– hlavní náměstí.
16.00 hod. – módní přehlídka krojů
pod vedením dolnorakouské expertky
na tradiční módu a kroje, Elfi Maisetschläger, 16.45 hod. „chléb a víno“,
bůh vína Bacchus rozlévá městské víno
z vinné kašny až do 17.15 hod. zdarma,
21.00 hod. živá hudba – Exit 207 – next
generation party music.
Neděle, 25. září
10.00 hod. – polní mše s Městskou kapelou Retz, 11.00 hod. ochutnávka vín
s kapelou Bürgerkorpskapelle Regau,
13.30 hod. slavnostní příchod čestných
hostů za doprovodu hudby Městské

kapely Retz, Bürgerkorpskapelle Regau, zahájení provozu kašny s vínem
zdarma za účasti oblastní „královny
vína“ Christiny I., 14.00 hod. průvod
vinařů, 19.30 hod. obří ohňostroj.

Vstupné
Jednodenní vstupné v pátek a sobotu 4 eura, v neděli 5 eur, kombinovaná vstupenka na všechny dny 8 eur.
Děti a mladiství do 14 let zdarma. Více
na www.retzer-weinlesefest.at

Mimořádné vlakové spojení
Pro návštěvníky 62. ročníku Vinobraní
v Retzu jsou připraveny mimořádné
vlakové spoje Retz–Znojmo, a to:
– z pátečního večera v Retzu vás odveze vlak: 24. 9. v 00.45 Retz–Znojmo
– ze sobotního večera v Retzu vás odveze vlak: 24. 9. ve 22.30 Retz–Znojmo
– z nedělního večera v Retzu vás odveze vlak: 25. 9. ve 20.30 Retz–Znojmo
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Speciál ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ

UZAVŘENÍ MĚSTA
Historické centrum města uzavře vinobraní v pátek 16. 9. od 12.00
do 22.30 hod. a v sobotu 17. 9. od 9.00
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.

ZÁKAZ STÁNÍ
V CENTRU
Od čtvrtka 15. 9. (od 7.00) do neděle 18. 9. (do 10.00) je zákaz stání v uzavřené části města a 18. 9. až
do 20.00 v části od Horního nám. přes
Václavské až po Mikulášské nám.

UZAVÍRKY CENTRA
PRO VJEZD
Od čtvrtka 15. 9. (od 7.00) do neděle 18. 9. (do 24.00) uzavírka Komenského náměstí od ulic Jana Palacha po křižovatku s ulicí Studentskou
a Kovářskou.
Od pátku 16. 9. (od 12.00) do soboty 17. 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 neděli18. 9. (9.00–20.00) úplná uzavírka Horního nám. (zachován
průjezd kolem České pošty směrem
na ulici Kovářskou), Václavského
nám., ul. Přemyslovců, Velká Františkánská, Klácelova, Mikulášské nám.,
Malá Mikulášská, Pasířská, Velká Mikulášská, Zelenářská a Na Kopečku.

PŘEMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK
MAD ZNOJMO
Zastávka Znojmo – Vídeňská, u školy
bude přemístěna na ul. Kotkova.
Zastávka Znojmo – Vídeňská, silnice
bude přemístěna na ul. Kotkova.
Zastávka Znojmo – Brněnská, sídliště bude přemístěna na ul. Kotkova.
Zastávka Znojmo – Pražská, BILLA
bude zrušena.
Zastávka Znojmo – Pražská, Policie
ČR bude zrušena.
Zastávka Znojmo – nám. Komenského ve směru na nádraží bude přemístěna na Mariánské náměstí, ve směru
Pražská bude přemístěna na ulici Havlíčkova.

ZÁCHYTNÁ
PARKOVIŠTĚ
Plocha u Městské plovárny Louka
– Melkusova ul. a SOU a SOŠ Přímětická – Přímětická ul.

Kde najít důležitou místnost

VINOBUS jede!

Seznam míst, kde během vinobraní najdete hned několik WC.
Zelenářská ul. za OC Dyje, Vlkova ul. u Horního nám., ulice Přemyslovců, u kolbiště v Horním parku (i pro invalidy), Mikulášské nám.
(i pro invalidy), Hradební příkop,
u rotundy sv. Kateřiny (i pro invalidy), Na Káře, Divišovo nám., nám.
Svobody, Slepičí trh (během ZHV
Vinný trh), Loucký klášter (stan.
městečko). 
lp

O vinobraní nemůže chybět Vinobus VOC Znojmo, největší letošní novinka nejen pro turisty na Znojemsku.
Vinobus pojede jako v běžných
dnech, jen zastávku na Masarykově
náměstí nahradí zastávka u divadla.
V pátek 17. 9. nepojede Vinobus trasu
B. Novinkou je možnost rezervace
místa ve Vinobusu. Rezervační systém je na www.vinobus.vocznojmo.
cz v sekci Rezervace, kde také najdete
další aktuální informace. 
lp

Vstupné na Znojemské historické vinobraní 2016
Pátek 16. 9.
Sobota 17. 9.
Neděle 18. 9.

230 Kč
250 Kč
pro všechny ZDARMA!

Permanentka 16. a 17. 9.
Permanentka 16. a 17. 9. 
(studenti, osoby nad 60 let a podnikatelé
s provozovnami v uzavřené zóně) 		

350 Kč
300 Kč

Turnaje 16. a 17. 9. 
50 Kč (platba od 3 let)
(držitelé platné vstupenky mají na turnaje vstup zdarma)
Vstup zdarma 16. a 17. 9.
Děti do 15 let (po předložení dokladu)
ZTP, ZTP/P (ZTP/P vč. doprovodu – jedna osoba)
Osoby bydlící v uzavřené části městské památkové
rezervace (po předložení dokladu prokazujícího místo
bydliště)

KYVADLOVÁ DOPRAVA BĚHEM VINOBRANÍ
TRASA Z OBLEKOVIC: Oblekovice, Casino – Dukelská, sídliště – Brněnská – Dobšická, u Baumaxu – Mariánské nám. – Nám. Svobody,
lázně – Přímětická, rest. Bristol – Přímětická SOU – Přímětice, Krystal park – Přímětice, Sklostroj – Přímětice, sklep – Přímětice, hřbitov
TRASA Z PŘÍMĚTIC: Přímětice, hřbitov – Přímětice, sklep – Přímětice, Sklostroj – Přímětice, Krystal park – Přímětice, Resslova – Přímětická, rest. Bristol – Nám. Svobody, lázně – Mariánské nám. – Dobšická, u Baumaxu – Brněnská – Dukelská, sídliště – Oblekovice, Casino
So
Oblekovice, Casino

So

So

Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So

9.45

10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45

Dobšická, u Baumaxu

9.55

10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55

Mariánské náměstí

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

Přímětice, hřbitov

10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10
So

So

So

Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So

Přímětice, hřbitov

10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15

Mariánské náměstí

10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

Dobšická, u Baumaxu

10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35

Oblekovice, Casino

10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45

VEČERNÍ ROZVOZ
Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So Pá/So
BUS A/B

bus A bus B bus A bus B bus A bus B bus A bus B bus A bus B bus A bus B

Mariánské náměstí

21.30 21.30 22.00 22.00 22.30 22.30 23.00 23.00 23.30 23.30

0.00

0.00

Dobšická, u Baumaxu

/

21.35

/

22.05

/

22.35

/

23.05

/

23.35

/

0.05

Oblekovice, Casino

/

21.45

/

22.15

/

22.45

/

23.15

/

23.45

/

0.15

Přímětice, hřbitov

21.45

22.15

22.45

23.15

23.45

0.15

Posílené spoje: V pátek od 17.45 do 19.45 hod. a v sobotu od 12.45 do 14.45 hod. budou jezdit vždy dva autobusy z důvodu posílení kyvadlové dopravy
před zahájením průvodu ZHV. KYVADLOVÁ DOPRAVA JE ZDARMA!
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