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Volejte vivat, přijíždí král!

Veselte se na třinácti scénách
Davy poddaných krále Jana Lucemburského budou na Znojemském
historickém vinobraní 2017 znovu vítat vznešeného panovníka, oslavovat
jiskřivé víno a lahodný burčák, veselit
se a tančit v ulicích a mázhauzech
a ve Středověké krčmě si pochutnávat na lahodných pokrmech.
Největší svátek vína v České republice Znojemské historické vinobraní 2017
ovládne královské město na řece Dyji
od 15. do 17. září. Už popáté do sedla
ztepilého oře usedne urostlý herec Miroslav Hrabě, představitel krále Jana
Lucemburského, aby v čele své početné
družiny čítající na čtyři stovky kostýmovaných osob a desítek zvěře projel
slavnostně městem Znojmem. Po jeho
boku uvidí lidé poprvé novou tvář půvabné Michaely Filipové. Ve středověké
alegorii tak bude opět zobrazeno slavné
uvítání udatného českého krále Jana Lucemburského ve Znojmě, které se událo
v květnu roku 1327. Při této návštěvě
udělil panovník městu Znojmu četná
privilegia vinařská i privilegia pořádání
výročních trhů, jak také publikum uslyší
z řeči krále v sobotní scéně na tribuně
Masarykova náměstí. A jak velí tradice,
i tentokrát svalnatí kati smočí v proutěném koši do kašny na náměstí nepoctivého obchodníka.
lp

Vinobraní
v mobilu

Speciální aplikace v mobilu vám
umožní mít při sobě celý program
vinobraní.
„V aplikaci naleznete program,
mapu města, info k dopravě nebo
seznam mázhauzů. Navíc si pomocí
aplikace můžete sestavit vlastní program vinobraní z vystoupení, které vás
zajímají,“ říká Jaroslav Chaloupecký ze
Znojemské Besedy. Mobilní aplikace
Znojemské vinobraní (ZHV 2017) pro
chytré telefony je zdarma ke stažení
přes Google Play a App Store.
lp

Odpočiňte si
na slámě

 Do kostýmu krále Jana Lucemburského se popáté oblékne znojemský rodák Miroslav
Hrabě.
Foto: Archiv ZL

K návštěvě vinobraní zve starosta Znojma Vlastimil Gabrhel
Vážení spoluobčané, je mi potěšením pozvat vás na další ročník našeho
krásného Znojemského historického
vinobraní 2017. Věřím, že se nám i letos
podařilo připravit pro vás natolik pestrý
program, aby si v něm vybral každý, bez
rozdílu věku a podle svého vkusu. Znovu uvidíte velkolepý průvod královské
družiny v čele s Janem Lucemburským,

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
SPECIÁL 2017

ale s novou představitelkou královny
Elišky Přemyslovny. Zajděte si s přáteli
na dobrou sklenku vína, ochutnejte
burčák v některém z desítek mázhauzů, navštivte s dětmi středověké městečko nebo oblíbené rytířské turnaje.
A pokud vám mohu doporučit, určitě
si nenechejte ujít největší novinku letošního vinobraní - Středověkou krč-

mu, ve které budou podávány speciální
pokrmy z doby Jana Lucemburského
a středověku bude přizpůsobena i celková atmosféra krčmy. Dáváte-li přednost hudbě současné či dobové, obé si
budete moci poslechnout na několika
scénách v centru města. Těším se s vámi
na shledanou v ulicích slavnostně vyzdobeného Znojma.

Rušné vinobraní leckoho zmůže,
a tak k odpočinku zvou klidové zóny
v centru města. Najdete je na ulici
Přemyslovců a na nádvoří znojemského hradu.
Již na předchozích ročnících vinobraní byly hojně využívány všemi unavenými. Klid a odpočinek v nich našly
maminky s dětmi, celé rodiny i starší
ročníky. K posezení jsou připraveny
balíky slámy a jako odkládací stolky
budou sloužit dubové špalky. Přinést si
můžete své jídlo, pití a místo ke kojení
zde najdou i mladé maminky.
Cíleně na rodinu je pak zaměřen
také klidnější prostor Hradebního příkopu. Vstupem z Kollárovy ulice se příchozím dostane bohatého vyžití – pro
děti zde sehrají tři pohádky herci Divadla Elf, kejklíř Čabík předvede bravurní
žonglování a znojemští vodáci mají pro
soutěživé děti i rodiče připravenu celou
řadu aktivit i odměn v programu nazvaném Staň se dračím jezdcem.
Navíc, v době vinobraní budou mít
rodiče malých dětí k dispozici prostor
k ohřátí stravy, přebalení dětí či nakojení, a to v budově Erste Leasing, a. s.
na Horním nám. 18 (roh s ul. Kovářskou).
lp
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Prim na vinobraní bude hrát burčák a víno
mají organizátoři pozvánku na netradiční ochutnávku Víno všemi smysly.
Po oba večery, po skončení hlavního
programu, návštěvníky vinobraní vyprovodí na cestu domů středověká
hudba v několika ulicích centra města.

 Vinobraní je vždy tak trošku potměšilé, hodně veselé a hlavně hrdé na svůj kraj.


Hlavní roli na letos již 34. ročníku
Znojemského historického vinobraní
opět hraje burčák a vyhlášené znojemské víno.
Lidé se s lahodnými moky setkají
prakticky na každém rohu. Ochutnat
je budou moci minimálně v čtyřiadvaceti větších i menších mázhauzech.
Je mezi nimi i nováček – mázhauz
Chatka na Masarykově náměstí. Vedle
burčáku a vína nabízí většina mázhauzů k posezení také bohaté občerstvení
a hudbu od cimbálu až po středověké
muzicírování. A zajede-li vyznavač
vínka i mimo centrum Znojma, třeba do Louckého kláštera, uvítá ho
mázhauz Kladivo patřící známému
Znovínu Znojmo (mapu mázhauzů
přinášíme na straně 6 – pozn. red.).
Největší vinařskou scénu představuje party stan VOC Znojmo v prostoru u rotundy sv. Kateřiny. Milovníci
kvalitního moku zde najdou výdobytky zástupců všech vinařů sdružených
pod značku kvality VOC Znojmo.

Foto: Archiv ZL

Na Vinný trh se během vinobraní
změní Slepičí trh. I zde si lidé budou
vychutnávat snad všechny druhy vína,
které pracovití vinaři a zdejší úrodný
kraj poskytují.
CHRABŘÍ ŠTVANCI V PARKU
A HRDÍ RYTÍŘI U CHRÁMU
Návštěvníci vinobraní se mohou
těšit též na několikerá rytířská klání a turnaje, kterým budou na scéně
v Horním parku vévodit ostřílení členové kaskadérské, divadelní a šermířské společnosti Štvanci. Váženému
publiku opět předvedou ukázku svého
famózního šermířského umění i turnajové boje na koních. Další rytíře
potkají milovníci historie u chrámu
sv. Mikuláše, kde bude instalováno
středověké rytířské ležení. Tam si budou moci malí i velcí vyzkoušet lukostřelbu či střelbu z kuše, vyfotit se
s velbloudy, hady i cizokrajnými plazy.
Zvídaví pak projdou přilehlou
uličkou chudiny a pro milovníky vína

VINOBRANÍ PRO NEJMENŠÍ
Znojemské historické vinobraní
pamatuje i na nejmenší návštěvníky,
pro které bude připraveno hned několik scén. Tu největší najdou v Hradebním příkopě. Vstoupit do něho půjde
z Dolního parku i z ulice Kollárovy, kde
bude příchozí vítat interaktivní dílna
kejklíře Vlasty. Na pódiu v příkopě
sehrají tři pohádky herci pražského
Divadla Elf, žonglovat bude kejklíř Čabík a znojemští vodáci uvítají každého
soutěživého chlapce i dívku, pro něž
si připravili hru Hrad dračího jezdce.
„Děti se v ní mohou těšit na interaktivní zábavu lovení draků. Projdou
přibližně patnáct stanovišť a na jejich
konci se s drakem setkají,“ přibližuje
nový koncept her pro děti Jana Alexová
z produkce Znojemské Besedy.
Rodiče aktivních dětí si také mohou v prostoru Hradního příkopu
odpočinout u občerstvení. A odpočinek najdou všichni znavení návštěvníci vinobraní také ve dvou klidových
zónách, a to na znojemském hradě
a v ulici Přemyslovců.
ZAZPÍVAT PŘIJEDE HOLKA
S BOKY JAKO SKŘÍŇ
Během třídenního multižánrového
programu museli organizátoři splnit
nelehký úkol, postavit vedle sebe historii s moderní dobou. Návštěvníci tak
na celkem třinácti scénách uvidí a uslyší
nejen divadelní a kejklířská vystoupení,
dobové tance a cimbálovou muziku,

ale také hudební hvězdy současnosti
jako jsou Vašo Patejdl, Bohouš Josef
a Burma Jones, Yo Yo Band, Mňága
a Žďorp, Michal Hrůza, Pepa Vojtek,
Rybičky 48, skupina BSP. Ewa Farna
přijde zazpívat nejen svůj hit Mám boky
jako skříň a Milan Peroutka, známý
z televizní show Tvoje tvář má známý
hlas, vystoupí se svojí skupinou Perutě.
Na alternativní scéně Na Káře zahrají
Švihadlo, Mucha nebo Boris Carloff.
A než se na sobotní večerní obloze objeví barevná světla komponovaného
ohňostroje, na Masarykově náměstí
vystoupí patrně největší hudební star letošního vinobraní zpěvák Vojtěch Dyk
a skupina B-Side Band s bandleaderem
Josefem Buchtou.

 Je víc než jasné, že na vinobraní do toho
brněnská formace B-Side Band s excelentním hlasem Vojty Dyka pořádně šlápne.

Foto: Archiv ZL

Vinobraní ale sobotou nekončí.
Nedělní program je zdarma a opět
pamatuje na všechny věkové kategorie.
Na Horním náměstí vystoupí Komedianti na káře s pohádkou pro děti a zahraje folklórní soubor Rozmarýnek.
Pracovníci Střediska volného času připravili na náměstí od nedělního rána
až do 13.00 hodin různorodé aktivity
pro děti i jejich rodiče či prarodiče. lp

Vzduchem poletí zlaté a stříbrné mince
Sběratelé i milovníci historie
dostanou na Znojemském historickém vinobraní opět šanci chytit si
stříbrné a zlaté mince, které v rámci
velkolepého průvodu bude po cestě
městem rozhazovat král Jan Lucemburský a jeho družina.
Během dvou průvodů bude létat
vzduchem 10 000 stříbrných a 100
zlatých mincí. Stříbrná mince jako
originální suvenýr představuje vzpomínku na návštěvu oslav vína. „Zlatou
minci budou moci její majitelé vyměnit za volnou vstupenku na Znojemské
historické vinobraní v příštím roce
2018. Zatím se nám ale spíše stává, že
lidé si i zlaté mince nechávají na památku a vstupenku na aktuální ročník

vinobraní si raději zakoupí,“ doplňuje
František Koudela, ředitel Znojemské
Besedy, která společně s městem vinobraní pořádá. Zklamaní nemusí být ani
ti, kteří štěstí při pátečním ani sobotním historickém průvodu krále Jana
Lucemburského mít nebudou. O vinobraní bude uvolněn omezený počet
500 kusů stříbrných mincí ke koupi.
„Cena stříbrné mince je 50 korun a zakoupit ji bude možné v Turistickém informačním centru na Obrokové ulici.
Víc kusů prodávat nechceme. Mince
jsou přece jen spíše sběratelským kouskem, ke kterému je potřeba trochu
štěstí,“ uzavírá Koudela.
Na mincích, speciálně vyražených vždy jen pro vinobraní, je po-

 Mnoho lidí si originální suvenýr z největšího vinobraní v České republice ponechává
na památku. 
Foto: Archiv ZL

každé zpodobněn jiný výjev, který
se váže k městu Znojmu. Před dvěma lety to bylo logo vinobraní, vloni
logo oslav 790. výročí od povýšení
Znojma na královské město. V tomto
roce budou mít mince z jedné strany znak Znojma a nápis Královské
město Znojmo, z druhé strany nápis
Znojemské historické vinobraní 2017
a motiv Louckého kláštera, který byl
letos prohlášen za národní kulturní
památku.
„Jsme velmi rádi, že se mince,
připomínající staré groše, staly oblíbeným suvenýrem z našeho vinobraní. A vlastně to bylo i naším záměrem,“ říká místostarosta Znojma
Jan Grois. 
zp, lp
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Ochutnejte středověkou hostinu
v krčmě na hradním nádvoří
přem, jehněčí na rožni, ale také
Návštěva letošní novinky
salát z lociky, křížaly či kvásvinobraní – Středověké krčkový chléb. K hodování vám
my na znojemském hradě –
poctivé pivo a víno z místních
nabídne příchozím možnost
vinic nalejí krásné šenkýřky.
„na vlastní chuťové pohárky“
Atmosféru středověku
zjistit, že středověká strava
umocní také dobová hudba
ani zdaleka nebyla tak vegea doplní kostýmované postatariánská, jak se často traduvy, které se budou pohybovat
je, a také, že v krčmách bývamezi stoly a předem připralo pěkně veselo.
venými scénkami bavit hosty.
Na pravé středověké hostiStrávníci tak ve Středověké
ně ochutnáte v krčmě dobové
speciality vybrané ve spolu-  Středověká krčma nabídne dobovou krmi.  Foto: Archiv ZL krčmě narazí třeba na konšela, který bude nutit kupci
práci s pražským Muzeem gastronomie. „Připraveny budou pokrmy budou moci zakoupit,“ přibližuje ideu svoji dceru a kupec se naopak bude
podle receptů z doby Jana Lucem- novinky František Koudela, ředitel snažit konšela podmáznout, aby získal
burského, té bude navíc přizpůsoben Znojemské Besedy, pořadatele Zno- výhodu na trhu. Učitel si bude tropit
posměšky z výběrčího daní, kejklíři styl stolování. Naším přáním je, aby jemského historického vinobraní.
si hosté Středověké krčmy po všech
Z archeologických nálezů je jis- ka možná najde v publiku štědrého
stránkách vychutnali středověký gast- té, že tehdejší kuchyně se v mnohém mecenáše a rázná veselá hospodská,
ronomický zážitek. A na rozloučenou podobala dnešní. V menu Středověké která celou krčmu ovládá, bude hosty
si jako suvenýr třeba odnesli dřevěnou krčmy tak najdete huspeninu z divo- povzbuzovat ke konzumaci při bohaté
lp
lžíci s logem vinobraní, kterou si tu čáka, zelnou polévku, kapří šišky s pe- hostině. 

Po boku krále usedne na trůn nová choť
Novou tvář letos dostane i něžnější polovina
královského páru. Krále
Jana Lucemburského opět
ztvární známý herec Miroslav Hrabě, avšak jeho
ženu, představitelku Elišky Přemyslovny, poprvé
ztvární Michaela Filipová.
Nejde přitom o žádnou
začátečnici. Michaela v předešlých osmi letech představovala v historickém
průvodu princeznu. Letos
bude mít poprvé ovšem roli
mluvenou. „Na roli královny se nesmírně těším, i když
si uvědomuji, jaká je to zodpovědnost. Přesto, že budu  Půvabná Michaela Filipová v roli princezny Anny na loňském viv průvodu už podeváté, je to nobraní. Letos poprvé oblékne šat královský. 
Foto: Archiv ZL

pro mě něco úplně nového.
Nová výzva, ve které chci se
ctí a noblesou obstát a zároveň si ji užít,“ neskrývá
Michaela Filipová své nadšení. Její povinností bude
mimo jiného také dohlížet
na královskou družinu,
která bude mezi přihlížející dav rozhazovat pamětní
mince během cesty průvodu městem. Návštěvníci
Znojemského historického
vinobraní uvidí královský pár v pátek a v sobotu
nejen v průvodu, ale i při
scéně na hlavní tribuně
na Masarykově náměstí
a na sobotních rytířských
turnajích.lp

Tribuně přibydou věže a zbrojnoši
Novou tvář dostane tribuna pro
královskou družinu i hudební hvězdy.
Každý rok musí hlavní pódium
na Masarykově náměstí během vinobraní pojmout velkou část účinkujících
historického průvodu a poskytnout dostatek místa pro bezpečnou ohňovou
show i rytířské souboje. Zároveň již
bylo nutné rozměrnou stavbu historizující tribuny přizpůsobit moderním
potřebám vystupujících kapel a jejich

zvyšujícím se nárokům na technické
parametry. „Nebylo vůbec jednoduché
sladit dohromady všechny požadavky
jak režiséra monumentálního historického programu, tak vystupujících
hudebníků,“ říká František Koudela, ředitel Znojemské Besedy. Výsledek přesto
uvidí návštěvníci vinobraní již za pár
dní. Diváci zaznamenají především estetické změny a určitě ocení i ty praktické
u koncertních vystoupení. Při čelním

pohledu budou na obou bocích pódia stát věže s historizujícím vzhledem
a před nimi zbrojnoši držící čestnou
stráž během příchodu krále. Při hudební produkci ovšem část předsunutého
pódia se schody zmizí, a tak se oblíbení
zpěváci dostanou blíže ke svému publiku a naopak. „Věříme, že výsledný
vzhled pódia bude pro diváky atraktivní
a podtrhne program nejen historického
průvodu,“ dodává František Koudela. 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 15. 9. do 12.00
a v sobotu 16. 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 TIC na Obrokové ulici, v Erste Leasing, a. s.
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 webu ZHV.
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HLAVNÍ PROGRAM
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

HORNÍ NÁMĚSTÍ

Pátek 15. září
14.00 PERUTĚ
15.00 ZAHÁJENÍ ZHV: Znojemské
žestě – slavnostní fanfáry
15.15 OTEVÍRÁNÍ MÁZHAUZŮ
15.45 MICHAL HRŮZA
17.15 MIRAI
19.00 RYBIČKY 48
20.30 Příchod krále Jana

Pátek 15. září
13.00 KVĚTINKA
14.30 SEBRANKA
16.30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA OLiNa
18.30 POUTNÍCI
21.00 BOHOUŠ JOSEF
A BURMA JONES

Lucemburského s průvodem

ohňová show – PA-LI-TCHI,
THEATRUM PYROBOLI

Sobota 16. září
11.00 BIG BAND ZUŠ ZNOJMO
12.30 ŠARIVARI SWING BAND
15.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA
ANTONÍNA STEHLÍKA
17.00 Rocková LUCREZIA BORGIA
19.00 ONKELS
20.45 YO YO BAND
Neděle 17. září
10.00 Pohádka RYTÍŘSKÉ
POVÍDÁNÍ O PRINCI
BAJAJOVI
11.00 Folklórní soubor
ROZMARÝNEK
12.00 STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU ZNOJMO

NA KÁŘE
22.00 BSP – Ota Baláž, Kamil
Střihavka a Michal Pavlíček
Sobota 16. září
10.00 OTEVÍRÁNÍ MÁZHAUZŮ
11.00 PETER ARISTONE
13.00 MŇÁGA A ŽĎORP
14.30 Příchod krále Jana

Lucemburského s průvodem

Pátek 15. září
19.00 ŠVIHADLO
21.00 BORIS CARLOFF

Sobota 16. září
10.00 HONORATA – rytířský turnaj
11.00 DIVADLO BEZ STŘECHY
– příběh ze středověku
12.00 IN FLAMENUS
– fakír a tanečnice
15.30 ANGEL’S TRIBE
– orientální tanečnice
16.00 DRUŽINA BRAVO
– Strážce trůnu
17.00 ANIMATA DANCE
– taneční vystoupení
18.00 HONORATA – rytířský turnaj
19.00 PŘEMYSLOVCI
– příběh o princezně
20.00 HOLBA – středověká hudba,
fakíři FIBURO

MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ
Pátek 15. září
14.00 HEROLD – rytířský turnaj,
bubenické a praporečnické
vystoupení
15.00 ARCUS – historická hudba
16.00 RŮŽE Z HRADCE
– dobové tance
17.00 DIVADLO BEZ STŘECHY
– příběh ze středověku
18.00 MERLET – rytířské klání
21.30 IN FLAMENUS
– ohňová show, hudba ARCUS

20.00 ARCUS – středověké hudba
a IN FLAMENUS
21.00 GNOMUS – středověká hudba

VINNÝ TRH – Slepičí trh
Ochutnávka vín vinařů Znojemské
vinařské podoblasti a Rakouska
formou pochůzkové degustace,
občerstvení k vínu, cimbálová muzika.

Pátek 15. září
14.00 CM DENÁR
18.00 NEOVESKÁ CIMBÁLOVÁ
MUZIKA
Sobota 16. září
12.00 CM VINOHRÁDEK
13.00 CM VELTLÍNEK
14.00 CM DENÁR
18.00 NEOVESKÁ CIMBÁLOVÁ
MUZIKA

KOLBIŠTĚ – Horní park

Sobota 16. září
15.00 PHOENIX
17.00 CIRCUS BROTHERS
20.30 MUCHA

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Pátek 15. září
14.00 HONORATA – rytířský turnaj
15.00 GNOMUS – historická hudba
16.00 PŘEMYSLOVCI
– příběh o princezně
17.00 DRUŽINA BRAVO
– Strážce trůnu
18.00 ANIMATA DANCE
– taneční vystoupení
21.30 HOLBA – středověká hudba,
fakíři FIBURO

16.00 EWA FARNA
17.30 INFLAGRANTI
A PEPA VOJTEK
19.00 VAŠO PATEJDL
21.00 VOJTĚCH DYK
& B-SIDE BAND
22.00 THEATRUM PYROBOLI
– ohňostroj Sen o zlaté révě

15.–17. září 2017

Sobota 16. září
10.00 HEROLD – rytířský turnaj
11.00 ARCUS – historická hudba
12.00 LUCREZIA BORGIA
– středověká hudba
15.30 DIVADLO BEZ STŘECHY
– příběh ze středověku
16.00 KEJKLÍŘ JONÁŠ
– kejklířské vystoupení
17.00 MERLET – rytířské klání
18.00 HEROLD – bubenické
a praporečnické vystoupení
19.00 ANIMATA DANCE
– taneční vystoupení

Pátek 15. září
16.00 ŠTVANCI
– rytířské jezdecké turnaje
Sobota 16. 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.
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Pátek 15. září
14.00–19.00 HRAD DRAČÍHO
JEZDCE – postavte hrad, staňte se
dračím jezdcem
15.00 KEJKLÍŘ ČABÍK
– žonglérské vystoupení
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Sobota 16. září
12.00–20.00 OCHUTNÁVKA VÍN
VOC ZNOJMO formou pochůzkové
degustace, JOŽKA ŠMUKAŘ
a cimbálová muzika

ULIČKA CHUDINY
Malá Mikulášská
Zažijte atmosféru chudinské čtvrti
v době raného středověku.

17.00 DIVADLO ELF
– pohádka Plaváček
Sobota 16. září
10.00–19.00 HRAD DRAČÍHO
JEZDCE – postavte hrad, staňte se
dračím jezdcem
11.00 KEJKLÍŘ ČABÍK
– žonglérské vystoupení
12.30 DIVADLO ELF
– pohádka Peklo s ježibabou
17.00 DIVADLO ELF
– pohádka Jezinky bezinky

U ROTUNDY SV. KATEŘINY
Pátek 15. září
14.00–20.00 OCHUTNÁVKA VÍN
VOC ZNOJMO formou pochůzkové
degustace, CM ŠMYTEC

VESELÁ – ulice Veselá
Pátek 15. září
14.00 ŠAŠEK OSLÍK
– dobové legrácky
15.00 HONORATA
– hospoda U potrefené husy
16.00 ANGEL’S TRIBE
– orientální tanečnice
17.00 HONORATA – právo útrpné
18.00 LUCREZIA BORGIA
– dobová hudba

...A NĚCO NAVÍC
PÁTEK 15. ZÁŘÍ
Prostranství kolem chrámu
sv. Mikuláše

PÁNI Z RUKŠTAJNA A PŘÁTELÉ
– tradiční středověké vojenské
ležení s ukázkami zbraní, zbrojí
a života rytířů v historickém táboře
s ukázkou středověké kuchyně,
střeleckých a lučištnických
dovedností, focení na velbloudech.
HEROLD – středověký rytířský tábor
ČARODĚJ CAVE – hadi, kouzla a čáry
Kaple sv. Václava

15.00, 18.00 VENTUS – dobová hudba
Hudba v ulicích
aneb Středověk nespí

22.30 GNOMUS – Divišovo nám.
22.30 ARCUS – Obrokova ulice
22.30 LUCREZIA BORGIA
– ulice Přemyslovců
22.30 HOLBA – křižovatka ulic
Horní a Dolní Česká

Sobota 16. září
10.00 HONORATA a ŠAŠEK OSLÍK
– dobové legrácky
11.00 HONORATA – právo útrpné
12.00 ANGEL’S TRIBE
– orientální tanečnice
16.00 HONORATA – rytířský turnaj
17.00 HONORATA a ŠAŠEK OSLÍK
– dobové legrácky
18.00 HONORATA
– hospoda U potrefené husy
19.00 ANGEL’S TRIBE
– orientální tanečnice
20.00 HONORATA – právo útrpné

NOVINKA
ZNOJEMSKÝ HRAD
nádvoří – Středověká krčma

Klidová zóna Cyklo klubu Kučera
a Bowling baru Znojmo

Horní park – vstup z ulic Sokolská
a F. J. Curie
14.00–21.00 šlapací kárky, trojkolky,
koloběžky, skákací hrad…
14.00–22.00 úschovna kol
SOBOTA 16. ZÁŘÍ
Prostranství kolem chrámu
sv. Mikuláše

Stejný program jako v pátek 15. září
Koncerty

17.00 chrám sv. Mikuláše
– Znojemský komorní orchestr,
sólisté a spojené chrámové sbory

ZNOJEMSKÝ HRAD
Sál předků
Sobota 16. září
12.00–20.00 VÍNO VŠEMI SMYSLY
– netradiční poznávání vína
a degustace vody s Ivo Dvořákem,
viceprezidentem Asociace
sommeliérů ČR.

Pátek 15. září
14.00 HOLBA
– středověké muzicírování
16.00 ARCUS
– muzika ze staré krčmy
18.00 HOLBA
– středověké muzicírování
19.00 kostel sv. Michala
– pěvecký sbor CANTICUM
a komorní orchestr: A. Vivaldi, Gloria
11.00, 16.00 kaple sv. Václava
– VENTUS, dobová hudba

Ulička do Hradebního příkopu

vstup z ulice Kollárova
14.00–18.00 KEJKLÍŘ VLASTA
– interaktivní žonglérská dílna,
modelování balónků a mnoho dalšího

Sobota 16. září
11.00 HOLBA
– středověké muzicírování
12.00 HEROLD – bubny a prapory
16.00 IN FLAMENUS – fakír
17.00 HOLBA
– středověké muzicírování
18.00 RŮŽE Z HRADCE
– taneční vystoupení
19.00 HEROLD – rytířský turnaj

Hudba v ulicích
aneb Středověk nespí

22.30 ARCUS – Divišovo nám.
22.30 HOLBA – Obrokova ulice
22.30 LUCREZIA BORGIA
– ulice Přemyslovců
Ulička do Hradebního příkopu

vstup z ulice Kollárova
14.00–18.00 KEJKLÍŘ VLASTA
Klidová zóna Cyklo klubu Kučera
a Bowling baru Znojmo

Horní park – vstup z ulic Sokolská
a F. J. Curie
11.00–21.00 šlapací kárky, trojkolky,
koloběžky, skákací hrad…
11.00–22.00 úschovna kol
NEDĚLE 17. 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 zájemců v Centru Stará
vodárna
Výstavy v době vinobraní

15.–16. 9. VODA JE ŽIVOT
Vodojem na nám. Republiky
– vernisáž oceněných fotografií
soutěže Vodárenské akciové
společnosti, doplněná o výtvarné
práce žáků ZUŠ Znojmo, 14.00–18.00
15.–18. 9. ZNOJEMSKO –
ZAHRADA MORAVY
Loucký klášter – 38. ročník výstavy
zemědělských produktů, 9.00–18.00
14.–17. 9. TERROIR
ZNOJEMSKÝCH VÍN
Loucký klášter – 13. ročník výstavy
hroznů, burčáků a vína, soutěž
časopisu Receptář – Produkt roku,
9.00–18.00
MINORITSKÝ KLÁŠTER
– modelová železnice
DŮM UMĚNÍ
– expedice Středověk
ZNOJEMSKÝ HRAD
– hračky šlechtických dětí
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Na Burčákfestu šlápnou Tour de burčák jede
v rytmu hudby do hroznů
Letošní rok přinese i další novinky.
Například zábavný vinařský program
Vínohraní, ve kterém sommelieři z firmy NAVAJN provedou návštěvníky
několika stanovišti a ti si budou moci
vyzkoušet plnění koštýře, poznávání
vzorků znovínských vín v rámci slepé
degustace a další. Pořádající
agentura Gato production
představí premiérově své kávové speciality.
Firma Znovín nachystala kromě tří druhů burčáku
i ochutnávku svých vín jako
Tramín červený, Ryzlink rýnský, Sauvignon a nově i ochutnávku pinotů. Nebude chybět
otevřený gril, rybí speciality,
sýry ani prase na rožni. V hudebním programu vystoupí
Olga Lounová, The Beatles Revival Band, Cimbálová muzika
Antonína Stehlíka i cimbálka
DONAVA a také znojemští
hudebníci Jarda a Son či Luděk
Minka. Program Burčákfestu
začne v pátek 29. září od 16.00
a v sobotu od 11.00 hodin.
Vstupné lze zakoupit v TIC
Foto: Archiv ZL v Obrokové ulici.
lp

Burčákfest, na který se můžete
vydat 29. a 30. září do areálu Louckého kláštera, přinese novinku. Největší
lákadlo – šlapání vína bosýma dívčíma nohama – poprvé doplní muzika
svižné bluesové formace Charlie Slavík Revue.

 Burčákfest bude i s vínem.

Na trasách letošního Tour de burčák čekají na účastníky zastávky
ve vinných sklepích i ve vinicích, kde
kromě vína ochutnají i znojemský
burčák přímo od vinařů.
Akce je otevřena široké veřejnosti, zdatným sportovcům i rodinám
s dětmi. Připraveny jsou dvě trasy
pro cyklisty a jedna pro pěší. Cílovým místem Tour de burčák bude

Loucký klášter, v němž bude probíhat burčákový den Znovínu Znojmo, na kterém je od 17.00 hodin
připraveno slosování odevzdaných
cyklopasů i vyhlášení výherců. Registrace je v Louckém klášteře v sobotu
23. září od 9.00 do 11.00 hod. Pořadateli akce jsou Nadace Partnerství,
Znovín Znojmo a Cykloklub Kučera
Znojmo.
lp

Zábava s kuriozitami
je pro celou rodinu
Poosmé nabídne spolek Cyklo
Klub Kučera Znojmo v době Znojemského historického vinobraní několik
aktivit pro celou rodinu, a to v klidové
zóně mezi budovou Sokola Znojmo
a sportovní halou na ulici F. J. Curie.
Děti se mohou těšit na několik druhů šlapacích kár, koloběžek, trojkolek,
skákací hrad, výtvarnou dílnu i dětský
koutek v budově, předškoláci a prvňáčci také na dopravní koutek. Pro starší
děti budou připraveny testy a znalostní
kviz dopravních značek. Rodiče dostanou možnost vyzkoušet si elektrokola.

V informačním stánku najdou zájemci
mapové podklady a tipy na cykloturistiku v místním regionu. Program doplní
výstava kreslených vtipů Milana Kocmánka, Ivan Křivánek přijede s „flotilou“ dřevěných kol a Martin Zehnal
představí několik cyklistických kuriozit.
K využití bude každý den vinobraní
do 22.00 hodin bezplatná úschova kol.
Zábavný program pro celou rodinu
začíná v pátek 15. září ve 14.00 hodin a v sobotu 16. září od 10.00 hodin. Vstup není podmíněn vstupenkou
na vinobraní.
lp
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Mázhauzy nabízí zahrádky i snídaně
Mnohem více mázhauzů, zvoucích k posezení, najdou letos návštěvníci Znojemského historického
vinobraní 2017. Přehled některých,
včetně dvou vinařských scén, přinášíme v mapě na straně 6.
Vinařské scény – Vinný trh na Slepičím trhu a VOC Znojmo u rotundy
sv. Kateřiny – ale navíc doplní další
desítky mázhauzů, které lidé objeví
v soukromých domech při procházkách městem. Jedním z letošních nováčků bude mázhauz Chatka vinařky
tělem i duší Jany Tkadlecové. Ze svého
Krásného sklepa si mezi přípravami
dvou svateb poprvé odskočí připravit
také mázhauz. Lidé ho najdou v dolní části Masarykova náměstí. V renesančním domě, kde během roku
funguje stylová vinárna Wine bar
Chatka, chystá vinařka hostům bohatou nabídku. Ta zahrnuje kvalitní
burčák a skvělá vína ze Znojemské

vinařské podoblasti doplněná o vína
z Rakouska, Německa, Itálie a Gruzie.

Točit se zde bude pivo, péct vepřové kýty, k vínku budou nachystány

 V atriu Chatky najdou lidé příjemnou zahrádku k posezení. Mázhauz, který je zaklenut
čtyřmi poli křížové klenby, zaujímá celou přízemní část historického domu. Foto: J. Polášková

sýry i škvarková pomazánka z domácích zdrojů. A v Chatce také pamatují
na ranní ptáčata mezi návštěvníky, pro
které budou mít nachystány snídaně.
Den tak budou moci začít dobrou kávou a jablečným závinem. Nováček
mezi mázhauzy přivítá každého originálním interiérem z dílny mladých
znojemských architektů a v atriu domu
též upravenou zahrádkou, která pojme
až šedesát hostů. „Stolečky k posezení
budou nejen uvnitř, ale i před Chatkou a ve forhausu (průjezdu – pozn.
red.), kterým budou moci hosté projít
na zahrádku,“ vysvětluje Jana Tkadlecová. Příjemnou atmosféru mázhauzů
častokrát doladí i hudba, která se nese
celým prostorem. Nejinak to pojala
ve svém mázhauzu i Jana Tkadlecová,
která vše dolaďuje do poslední chvíle,
a tak se mohou příchozí těšit na bonusy, co si vinařka nechává „v rukávu“
jako překvapení.
lp

Slavnost, při které teče Dračí lodě vezou velké
z kašny víno místo vody vodní dobrodružství
Vinobraní v rakouském Retzu 22.–24. září je událostí roku pro
všechny milovníky vína.
Jedinečný zážitek s velkolepými
ochutnávkami vín a vinařským trhem
na náměstí, polní mší, zábavou a vystoupením hudebníků různých žánrů,
slavným vinařským průvodem a grandiózním ohňostrojem. Tím vším bude
letošní 63. ročník vinobraní v Retzu.
Slavnostní zahájení proběhne
v pátek 22. září vyvěšením vinařského věnce na hlavním náměstí. Jednodenní vstupné v sobotu a v neděli
stojí 5 Euro, v pátek je vstup zdarma,
kombinovaná vstupenka na všechny dny je 9 Euro. Děti a mladiství do 14 let zdarma. Podrobnosti
na www.retzer-weinlesefest.at. zp, lp

VÝBĚR Z PROGRAMU

Sobota 23. září
10.00 vinařský trh a ochutnávky vín
na hlavním náměstí
14.00 rodinné odpoledne s mottem
V kroji na slavnost
16.00 módní přehlídka krojů
16.45 bůh vína Bacchus rozlévá
městské víno z vinné kašny až
do 17.15 zdarma
21.00 XDREAM – živá hudba
Neděle 24. září:
10.00 polní mše s Městskou kapelou
Retz (Stadtkapelle Retz)
11.00 ochutnávka vín s kapelou
Marktmusikkapelle Wallern
13.30 příchod čestných hostů
14.00 průvod vinařů s mottem Oživení starých spojení
19.30 ohňostroj

Pátek 22. září
16.00 v i n a ř s k ý t r h
a ochutnávky vín
na hlavním náměstí
18.00 zahájení 63. vinobraní v Retzu
za doprovodu kapely Windmühlenecho Retz, rozlévání mladého vína
ročníku 2017 zdarma
22.00 Chameleon Groove
 Vinobraní v Retzu
– živá hudba

Foto: Peter Buchgraber

Atraktivní Festival dračích lodí,
který se ve Znojmě koná v sobotu
30. září již podesáté, bude letos doplněn nejen o závody pro školy, ale
i o speciální den pro veřejnost a rodiny
s dětmi – Velké vodní dobrodružství
na Dyji připadne na čtvrtek 28. září.
„Jelikož letos vychází státní svátek
na čtvrtek, rozhodli jsme se přidat den
pro veřejnost se zaměřením na rodiny
s dětmi. Pojmenovali jsme ho Velké
vodní dobrodružství na Dyji. Chceme
umožnit vyzkoušet si dračí lodě i těm,
pro které je složité sestavit relativně
početný tým lidí pro oficiální závod.
V tento den tedy může přijít každý
za sebe, na místě seskupíme zájemce do lodí a mohou vyrazit. Atrakcí
na vodě ale plánujeme podstatně více,“
vysvětluje za organizátory závodů Dračích lodí Petr Štěrba. Vše se odehraje
v přírodním areálu vodních sportů
na řece Dyji u Louckého kláštera
(na levém břehu Dyje pod Sedlešovickým mostem).
Od 10.00 do 18.00 bude možné
nasednout do dračích lodí, minikajaků,
rychlostních závodních lodí, cestovních turistických kánoí, kajaků nebo
pramic. K dispozici budou i paddleboardy, aquazorbing nebo šlapadla.
Program pro veřejnost bude připraven
i na břehu. Od 10.00 do 19.00 hodin
se můžete těšit na horolezeckou stěnu,
skákací atrakce, malování na obličej
nebo půjčovnu koloběžek. Jezdit bude

 Nejmenší lodníci.

Foto: Archiv ZL

i vláček, který běžně brázdí krajinu
kolem Vranovské přehrady. Celý den
pak ukončí od 20.00 hodin představení Na stojáka. Některé aktivity budou
zdarma či za symbolický poplatek, jiné,
zejména ty na břehu, za obvyklou cenu.
Velké vodní dobrodružství na Dyji
proběhne pod záštitou starosty města
Znojma Vlastimila Gabrhela. „Uspořádat takový den pro veřejnost, zejména
pro rodiny s dětmi, je výborný nápad.
Sám se už moc těším, až s dcerami
vyrazím, určitě si některou z aktivit
vyzkoušíme,“ dodává starosta Gabrhel. Festival dračích lodí se všemi akcemi a závody probíhá od 26. do 30. září.
Organizátorem je Asociace vodních
sportů Znojmo. Více informací
na www.dracifestznojmo.cz.
zp
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Speciál ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ
VIDEOPOZVÁNKA
NA VINOBRANÍ

V tomto roce se 34. ročník Znojemského historického vinobraní uskuteční
za podpory města Znojma, Jihomoravského kraje a je pořádán pod záštitou
ministra zemědělství Mariana Jurečky. Videopozvánku najdete na YouTube města Znojma - http://bit.ly/
ZnojmoYouTube.

UZAVŘENÍ MĚSTA
Historické centrum města uzavře
vinobraní v pátek 15. 9. od 12.00
do 22.30 hod. a v sobotu 16. 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 14. 9. (od 7.00) do neděle 17. 9. (do 24.00) uzavírka Komenského náměstí od ulic Jana Palacha po křižovatku s ulicí Studentskou
a Kovářskou.
Od pátku 15. 9. (od 12.00) do soboty 16. 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 17. 9. (8.00–16.00)
úplná uzavírka Horního nám. (zachován bude pouze průjezd kolem
České pošty směrem na ulici Kovářskou), Václavského nám., ul.
Přemyslovců a Mikulášského nám.

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 najdete důležitou místnost

VINOBUS jede!

WC najdete během vinobraní
na několika místech.
Zelenářská ul. za OC Dyje, Vlkova ul. u Horního nám. (směr hotel
Lahofer), 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 vinařský 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.
V pátek 15. 9. nepojede Vinobus trasu B. Místo ve Vinobusu si můžete
předem rezervovat. Rezervační systém
najdete na www.vinobus.vocznojmo.cz
v sekci Rezervace, kde si přečtete další
aktuální informace. 
lp

Vstupné na Znojemské historické vinobraní 2017
Pátek 15. 9.
Sobota 16. 9.
Neděle 17. 9.

270 Kč
290 Kč
zdarma

Permanentka 15. a 16. 9.
Permanentka 15. a 16. 9. zlevněná 

Turnaje 15. a 16. 9.

70 Kč

(vstup zdarma – děti do tří let a držitelé vstupenky ZHV)

Vstup zdarma 15. a 16. 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)

390 Kč
350 Kč

(studenti, osoby nad 60 let a podnikatelé s provozovnami v uzavřené zóně)

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

So

So

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

Oblekovice, Casino

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

Dobšická, u Baumaxu

/

21.35

Oblekovice, Casino

/

21.45

Přímětice, hřbitov

21.45

/

22.05

/

22.15

22.15

/

22.35

/

22.45

22.45

/

23.05

/

23.15

23.15

/

23.35

/

23.45

23.45

0.00

0.00

/

0.05

/

0.15

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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