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Vážení spoluobčané, 

je mi potěšením pozvat vás na další 
ročník Znojemského historického 
vinobraní. Věřím, že se nám i letos 
podařilo připravit pestrý program, 
ze kterého si vybere každý podle 
svého vkusu. 
Vrcholem programu bude jako 
každoročně velkolepý průvod krá-
lovské družiny v čele s Janem Lu-
cemburským. Přeji vám, abyste si 
vinobraní, pokud na něj vyrazíte, 
užili. Zajděte s přáteli na sklenku 
dobrého vína nebo burčáku, s dět-
mi vyrazte do Hradebního příkopu 
či na rytířské turnaje a ochutnejte 
vše dobré, co nabízejí nejen desítky 
našich mázhauzů, ale i Středověká 
krčma. Těším se s vámi na viděnou 
v ulicích slavnostně vyzdobeného 
Znojma. 
 Jan Grois, 
 starosta města

 Přesvědčivý představitel krále Jana Lucemburského herec Miroslav Hrabě usedne v roli 
panovníka na statného oře již pošesté.  Foto: Zdeněk Dvořák

V centru 
od čtvrtka 
neparkujte

Zákaz parkování v centru města 
v době konání Znojemského histo-
rického vinobraní 2018 bude platit již 
od čtvrtka 13. 9. od 7.00 hodin. 

Důvodem je příprava stavby stán-
ků, pódií či vojenských ležení. Do cen-
tra města tak bude povolen vjezd 
pouze s  krátkodobým parkováním 
nutným k vyložení a naložení nákla-
du. V případě, že nebude zákaz stání 
respektován, hrozí odtažení vozidla! 
Zákaz parkování v uzavřené zóně platí 
do neděle 16. 9. do 10.00 hodin – s vý-
jimkou Václavského a Mikulášského 
nám. a ulice Přemyslovců, kde bude 
pokračovat vinobraní nedělním pro-
gramem, a v těchto lokalitách tak bude 
platit uzávěra včetně zákazu parkování 
až do 20.00.  lp

Znojmáky očekávané i zatraco-
vané, oblíbené i haněné, ale ve finále 
pokaždé natěšenými davy vítané – to 
je každoroční Znojemské historické 
vinobraní. Letošní 35. ročník ovládne 
naše krásné královské město na řece 
Dyji od 14. do 16. září 2018. 

Největší pozornost vzbuzující his-
torický průvod krále Jana Lucembur-
ského vjede do  bran města poprvé 
v páteční podvečer a podruhé v so-
botní odpoledne. Doprovod panov-
níkovi bude dělat téměř pětistovkový 
kostýmovaný dav, ve kterém čestné 
místo vedle svého chotě zaujme sta-
ronová představitelka královny Šárka 
Charvátová.

Lidé budou oslavovat jiskřivé víno 
a lahodný burčák v desítkách mázhau-
zů, ve Středověké krčmě na hradě oku-
sí krmi svých předků a pro obveselení 
jim bude k dispozici program na tři-
nácti scénách.

Největší oslavu vína v České re-
publice pojal hlavní organizátor město 
Znojmo, potažmo Znojemská Beseda, 
opět s velkým důrazem na historii. 
Na své si přijdou i vyznavači moder-
nější zábavy, kterou jim poskytnou 
koncerty známých hudebních inter-
pretů na několika náměstích včetně al-
ternativní scény Na Káře. Pamatováno 
je také na nejmenší návštěvníky třeba 
pohádkovou a herní zónou v Hradeb-
ním příkopu u Střelniční věže. Prio-
ritou vinobraní ovšem zůstává víno 
a burčák a s nimi spojená četná místa 
degustací, historické scény, šermíř-
ská a rytířská klání, středověká ležení, 
ulička chudiny či divadelní a dobová 
taneční vystoupení. 

Speciální aplikace v mobilu vám 
umožní mít při sobě celé vinobraní. 
V aplikaci naleznete program vino-
braní, mapu města, informace k do-

Nastává čas oslav vína.
Do bran města vjede král

pravě nebo seznam mázhauzů. Navíc 
si pomocí aplikace můžete sestavit 
vlastní program vinobraní z konkrét-
ních vystoupení, které vás zajímají. 

Mobilní aplikace pro chytré telefony 
Znojemské vinobraní (ZHV 2018) je 
zdarma ke stažení přes Google Play 
a App Store.   lp



2 ZNOJEMSKÉ LISTY 6. ZÁŘÍ 2018Speciál ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ

Vedle režie, dramaturgie i psaní 
scénářů v Divadelním spolku Rotun-
da má Václav Beran na svém umělec-
kém kontě další náročnou disciplínu. 
Jde o režii a organizaci historického 
průvodu vinobraní, ve kterém „kočí-
ruje“ téměř pětistovkový dav. 

Pane režisére, v divadle aplaus slyšíte. 
Za průvod vám ale lidé netleskají, 
a přitom potlesk by byl na místě. Ne-
jste někdy zahořklý, když pak slyšíte, 
že se vinobraní nelíbí?

A víte, že ani ne! To je už takový 
místní folklór. Vždycky se najde ně-
kdo, komu se to líbit nebude, protože je 
to, jak říkají, pořád stejný průvod. Ale 
na tom je krásné právě to, že je to pořád 
stejný! Že se ta tradice opakuje, drží 
se tolik let. Sám jsem šel jako sedm- 
náctiletý v průvodu…a je to pořád 
stejný (smích).

V jednu chvíli jste byl „odejit“ z režie 
průvodu. Cítil jste zadostiučinění, 
když jste byl povolán zpět?

Tímhle netrpím. Nejsem fatalis-
ta, ale mám pocit, že věci přicházejí 
tak, jak mají. Když jsme třeba dělali 
Pivní slavnosti, říkal jsem si, že už 
bych to nejraději přestal dělat, už mě 
to otravovalo, ale neměl jsem sílu to 
ukončit sám. A v té chvíli se to stalo. 
Začal slavnosti dělat někdo jiný, jinak. 
A já jsem z toho vypadl. Místo toho, 
abych byl naštvaný, jsem byl spoko-
jený. Jsem v podstatě námezdná síla, 
někdo mě chce, jiný si najme na  tu 
práci někoho jiného. Samozřejmě bych 
nebyl pravdivý, kdybych nepřiznal, 
že určité zadostiučinění jsem pocítil, 
když se zde zvedla vlna odporu a jaksi 
mě vrátila zpět.

Těšíte se na letošní ročník?
Vždycky se těším, až bude týden 

po vinobraní (smích). S třemi přestáv-
kami dělám vinobraní od devadesá-
tých let. Začínali jsme s Láďou Raku-
šanem. Rád na ty začátky vzpomínám. 

V čem byly jiné?
Hlavně v tom, že na začátku ne-

bylo vůbec nic, jenom idea, která se 
zdála trochu šílená a neuskutečnitelná. 
A pár bláznů, kteří té myšlence věřili.  
No a vidíte, nakonec se ta myšlen-
ka naplnila. Půjčovali jsme kostýmy 
po divadlech, sháněli materiály na ušití 
nových, vymýšleli program, prostě 
byla to taková pionýrská doba, krok 
do neznáma, něco, co se už nikdy ne-

Pořád je to adrenalin, říká režisér 
průvodu Václav Beran

bude opakovat, skoro se mi chce říct 
dobrodružství. Tvrdá práce a přitom 
zábava. A taky mi bylo skoro o třicet 
let míň (smích). 

Jak se řídí ten obrovský dav rozlič-
ných postav průvodu včetně zvířat?

Je to hodně o zkušenosti a urči-
tě nejdůležitější jsou lidé, se kterými 
dlouhodobě spolupracuji -  moje dvě 
asistentky Draha Juračková a Lenka 
Hlávková, dnes už vlastně Křivanová. 
A pak jsou to lidé v průvodu. Ti hlavní 
herci jsou všichni moji kmenoví z di-
vadla. Vím, co od nich můžu očekávat 
a že se na ně můžu plně spolehnout. 
Velkou roli u nich i u komparsu hraje 
patriotismus.

Mají ho Znojmáci, kteří jdou v prů-
vodu, v sobě?

Určitě! A u některých se to pak pře-
náší na další generaci. Je to moc krásné, 
když na konkurz nebo na zkoušku při-
jde maminka s dcerou a hrdě ohlásí, že 
s námi před dvaceti lety chodila jako 
páže a  teď by byla moc ráda, kdyby 
mohla jít její dcera. A věřte mi, průvod 
a dlouhé stání na tribuně, to není žádná 
legrace, to dá zabrat i dospělému, někdy 
vedro, jindy déšť a zima, to by bez pa-
triotismu ani dělat nešlo.  

Svého času se hodně měnili předsta-
vitelé královského páru. Dnes je to 

jinak. Jak se vám pracuje v ustáleném 
obsazení nejsledovanější dvojice vi-
nobraní?

Ty výměny hlavně u  krále byly 
vždycky velký problém. Moje nejhor-
ší vinobraní bylo, když představoval 
krále Jiří Pomeje, který se roli vůbec 
nenaučil. Pak ale klobouk dolů, když 
roli královny hrála Jitka Schneidero-
vá. Tam byl vidět velký profesionální 
přístup, všechno perfektně fungovalo. 
A tak to je i při současném obsazení.

Vloni se měnilo obsazení králov-
ny. Letos se situace opakuje. Proč ty 
změny? 

Důvod je prozaický a krásný. Šár-
ka Charvátová si vzala na rok volno 
a  letos se vrací do průvodu už jako 
královna matka (smích). Loni ji obě-
tavě zaskočila Míša Filipová a odvedla 
skvělou práci. A já už bezpečně vím, že 
až současná královna abdikuje defini-
tivně, nemusím její nástupkyni hledat, 
protože jsem ji už našel. A jen tak mi-
mochodem - těch dvorních dam, které 
si daly roční pauzu a pak se vrátily, je 
už v průvodu několik. Prostě se roz-
množujeme (smích).  

Nemáte obavu o bezpečnost lidí v uli-
cích? Třeba, že se v průvodu splaší 
zvíře?

Neustále. Ale naštěstí se nikdy nic 
takového nestalo. Možná je to i zázrak, 

protože když jdu před průvodem a vi-
dím, jak někteří diváci riskují ve snaze 
pohladit si koně nebo se předvést před 
kamarády, nedělá mi to moc dobře. 
Jakoby ztratili pud sebezáchovy. Sa-
mozřejmě, někdy hraje roli i alkohol. 
Přestože jsou koně na lidi zvyklí, je to 
pořád nebezpečné. Mám jednu osobní 
zkušenost z doby, kdy ještě nebyl sys-
tém řazení do průvodu dobře zvládnu-
tý. Když na koně nasedali rytíři, jeden 
z nich se chytil dřevcem za strom, a jak 
mu kůň ustoupil a on seděl v  třme-
nech, šel kůň k zemi. A padnul mi 
hřbetem na špičky nohou. Šokem jsem 
se nemohl ani pohnout. Nic příjemné-
ho, ale prošlo to bez zranění.  

Pracovat na vinobraní znamená ne-
užít si ho tak jako návštěvník. Máte 
čas se alespoň někam podívat? Kam 
vás to táhne? 

Domů. Město si trochu projdu při 
otvírání mázhauzů, kdy mám ve zvyku 
zkontrolovat si všechny skupiny kon-
šelů. A pak už mizím z davu.

Ještě se vám zježí chlupy, když slyšíte 
charakteristický zvuk bubnů oznamu-
jících vstup krále do městských bran?

Zježí se mi, když je před vinobra-
ním a zkouším. A jak začne vinobraní 
a průvod se pohne, tak se mi pokaždé 
rozbuší srdce. Pořád je to adrenalin.

 Ľuba Peterková

 Václav Beran režíruje průvod i historickou scénu skoro čtvrtstoletí.  Foto: Archiv ZL



Bujaré vinobraní mnohého ná-
vštěvníka unaví. Spočinout unave-
ným údům, dopřát odpočinku slu-
chu i hlavě lze v několika klidových 
zónách v centru města.

Dvě největší najdete na ulici Pře-
myslovců a na hradě. Využít je může 
každý, maminky s dětmi, celé rodiny 
i starší ročníky.

Odpočinková zóna v ulici Přemys-
lovců je zaštítěna generálním partnerem 
vinobraní, společností LAUFEN CZ. 
„K dispozici zde bude například poho-
dlné sezení – třeba designová sofa vy-
tvořená z našich produktů, van. To vše 
ve stínu pod zelenými stromy a s vyhlíd-
kou na vinice, Eliášovu kapli nebo zno-
jemský hrad,“ popisuje Ingrid Hubáček, 
marketingová manažerka společnosti 
LAUFEN CZ, která v letošním roce slaví 
140 let od založení keramického závodu. 
„Právě ve Znojmě se vyrábí tradiční čes-
ká koupelnová značka JIKA, bylo proto 
nasnadě spojit naše výročí s některou 

z vyhlášených znojemských akcí. Nej-
větší svátek vína se k této velké události 
přímo nabízel,“ vysvětluje manažerka.

Na nádvoří znojemského hradu 
k posezení poslouží balíky slámy a jako 
odkládací stolky dubové špalky. Při-
nést si můžete své jídlo, pití a maminky 
zde najdou místo ke kojení.
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INFORMACE PRO BYDLÍCÍ
V UZAVŘENÉ ZÓNĚ
V  době uzavření historického 
centra Znojma se musí občan 
bydlící v této části města při vstu-
pu prokázat dokladem, který 
prokazuje, že bydlí v  uzavřené 
zóně (občanský průkaz, nájemní 
smlouva v případě, že nejde o tr-
valé bydliště). Děti do 15 let mají 
vstup zdarma – doporučujeme mít 
u sebe nějaký doklad prokazující 
věk, aby nedocházelo ke  kom-
plikacím 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 14. 9. do 12.00 
a v sobotu 15. 9. od 00.00 do 8.00.

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

UZAVŘENÍ MĚSTA
Historická část města bude pro 
vstup uzavřena v pátek 14. září 
od 12.00 do 22.30 hod., v sobotu 
15. září od  8.00 do  22.30 hod. 
Kvůli pokračujícímu programu 
vinobraní zůstanou v neděli 16. 9. 
do 20.00 hodin uzavřeny pro vjezd 
včetně zákazu parkování náměstí 
Václavské a  Mikulášské a  ulice 
Přemyslovců. Vstup na  nedělní 
program vinobraní je zdarma!

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Zdravotní služba během vinobraní 
bude zajištěna v pátek od 14.00 
do  23.00 a  v  sobotu od  10.00 
do 23.00 hod. a  to ve vestibulu 
městského úřadu na Obrokové 
ulici, v budově 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 výhledem na město Znojmo.

JE DOBRÉ VĚDĚT

 Vinobraní utahá každého.  Foto: Z. Dvořák

 Mince, připomínající staré groše, se staly 
oblíbeným suvenýrem znojemského vino-
braní. Na  těch letošních je vyražen motiv 
hradebního opevnění.  Foto: lp

Velkorysost panovníka nezná 
mezí! Mezi lid poddaný bude rozha-
zovat zlaté a stříbrné mince. Kdo je 
chytí, bude mít štěstí.

Návštěvníci Znojemského his-
tor ického v inobraní  dostanou 
14. a 15. září 2018 opět šanci chytit 
stříbrnou nebo zlatou minci. V rámci 
velkolepého průvodu po cestě městem 
je bude rozhazovat král Jan Lucembur-
ský a jeho choť Eliška Přemyslovna. 

Na 10 000 stříbrných a 100 zlatých 
mincích, speciálně vyražených vždy 
jen pro vinobraní, je každý rok vyob-
razen jiný výjev, který se váže ke Znoj-
mu. V tomto roce je to z jedné strany 
znak Znojma a nápis Královské město 
Znojmo, z druhé nápis Znojemské his-
torické vinobraní 2018 a nově otevřené 
hradební opevnění města. Každý kov 
má ale jinou „hodnotu“. 

Stříbrná mince je originálním 
suvenýrem evokujícím vzpomínku 

Král vás zasype zlatými a stříbrnými mincemi

na  návštěvu největších oslav vína 
v České republice. Zlatou minci budou 
moci její majitelé vyměnit za volnou 
vstupenku na Znojemské historické 

vinobraní v příštím roce 2019. „Naše 
zkušenost je, že lidé si i zlaté mince 
nechávají na památku a vstupenku 
na aktuální ročník vinobraní si raději 
koupí,“ říká František Koudela, ředi-
tel Znojemské Besedy, která společně 
s městem vinobraní pořádá.

Zklamaní nemusí být ani ti, kteří 
štěstí při pátečním ani sobotním his-
torickém průvodu krále Jana Lucem-
burského mít nebudou. O vinobraní 
bude uvolněno 500 kusů stříbrných 
mincí ke koupi, což ocení nejvíce sbě-
ratelé. Ti si budou moci letošní minci 
přidat k těm z předchozích ročníků. 
Rozšíří tak sadu, ve které již existují 
mince s motivem vinobraní, logem 
oslav 790. výročí od povýšení Znojma 
na královské město a národní kulturní 
památkou Louckým klášterem. Cena 
stříbrné mince je 50 korun a zakoupit 
ji bude možné v Turistickém informač-
ním centru na Obrokové ulici.  lp

Odpočiňte si na bujarém vinobraní
Cíleně na rodinu je pak zaměřen 

také klidnější prostor Hradebního pří-
kopu u Střelniční věže, jen pár metrů 
od centra dění na Masarykově náměstí, 
nebo zóna mezi budovou Sokola Znoj-
mo a sportovní halou na ulici F. J. Cu-
rie, kde nabízí aktivity pro celou ro-
dinu již devátým rokem spolek Cyklo 
Klub Kučera Znojmo (CKK Znojmo). 
„Přístup do areálu je možný z ulice 
Sokolská, Havlíčkova nebo přes Horní 
park od plaveckého bazénu z nám. 
Svobody a také z  Komenského nám. 
kolem atletického stadionu. Zábavný 
program začíná v pátek v 15.00 hodin 
a v sobotu od 10.00 hodin. V obou 
dnech přibližně do 20.00 hodin. Děti 
se mohou těšit na několik druhů šlapa-
cích kár, koloběžek, trojkolek, skákací 
hrad, výtvarnou dílnu a  ti nejmenší 
na dětský koutek. Nově také nabízíme 
cyklistům bezplatnou úschovnu kol 
do 22.00 hodin,“ uvedl Čestmír Vala 
z CKK Znojmo.  lp

V třídenním programu vinobraní 
bude k ochutnání rozmanitá tabule 
jídel i pití, a s nimi spojených aktivit, 
ale také nedělní relax.

Můžeme se vydat na hrad do Stře-
dověké krčmy, kde bude k ochutnání 
například vařený vepřový ovar, zelná 
polévka, smažené kapří kousky nebo 
trhanec s marmeládou. Obrovské ná-

vštěvnosti se těší další scéna na zno-
jemském hradě, a to Víno všemi smys-
ly – ne zcela běžnou degustaci najdete 
v Sále předků. „Pro velký zájem ze stra-
ny návštěvníků jsme se rozhodli tuto 
scénu protáhnout na dva dny konání 
Znojemského historického vinobraní. 
Netradičně poznávat víno tak budou 
moci zájemci kromě soboty už i v pá-

tek,“ objasňuje František Koudela, 
ředitel Znojemské Besedy. Zachován 
zůstane i oddechový nedělní program. 
„Nedělní program je zaměřen hlavně 
na historické stánkaře, lidé si tak mo-
hou nakoupit jejich výrobky již v klid-
nější atmosféře. I celý program na Vác-
lavském náměstí bude v relaxačním 
duchu,“ doplňuje Koudela.  lp

Vychutnejte si víno všemi smysly i nedělní relax



4 ZNOJEMSKÉ LISTY 6. ZÁŘÍ 2018Speciál ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ

HLAVNÍ PROGRAM 14.–16. září 2018
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Pátek 14. září
13.30  DANYL JOHNSON /VB
14.00  ADAM MIŠÍK
15.00   ZAHÁJENÍ ZHV 2018 – 

slavnostní fanfáry 
15.15  OTEVÍRÁNÍ MÁZHAUZŮ
15.45  HODINY 
17.15  BUTY
19.00   MOONDANCE 

ORCHESTRA se sólisty 
DASHOU, DUŠANEM 
KOLLÁREM, NAĎOU 
WEPPEROVOU 
A MICHALEM CERMANEM

20.30   Příchod krále Jana 
Lucemburského 
s průvodem

             ohňová show – PA-LI-TCHI

22.00  HARLEJ

Sobota 15. září
10.00  OTEVÍRÁNÍ MÁZHAUZŮ
11.30  STREET 69
13.00  VOXEL
14.30   Příchod krále Jana 

Lucemburského 
s průvodem

16.00  SLZA
17.30  HUDBA PRAHA BAND
19.00  BEN CRISTOVAO
21.00  ČECHOMOR
22.00     THEATRUM PYROBOLI – 

ohňostroj Pochod římských 
legií

HORNÍ NÁMĚSTÍ

Pátek 14. září
14.30  DYJAVÁNEK
16.30   MIGHTY SHAKE – taneční 

skupina
17.30  FREEBAND
19.00  PROTEBE
21.00  REFLEXY

Sobota 15. září
11.00  BIG BAND ZUŠ ZNOJMO
13.00   ZUZANA – taneční country 

skupina
15.00  TÚFARANKA
16.30   CIMBÁLOVÁ MUZIKA 

ANTONÍNA STEHLÍKA  
18.30  JIŘÍ ZONYGA
20.30   KISS REVIVAL CZECH 

REPUBLIC

NA KÁŘE

Pátek 14. září
19.00 LESNÍ ZVĚŘ
21.00 PIO SQUAD

Sobota 15. září
15.00 PONK
17.00 PÁNI KLUCI
19.00 JANANAS
21.00 KLARA & THE POP

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Pátek 14. září
13.00 MERLET – rytířský turnaj
14.00 GNOMUS – dobová hudba
15.00  ANIMATA DANCE – 

historický tanec
15.30  DRUŽINA BRAVO – 

šermířské vystoupení
16.00 HONORATA – rytířský turnaj
16.30  ANGEL’S TRIBE – orientální 

břišní tanec 
17.00  HONORATA – bubenické 

vystoupení
18.00  IN FLAMENUS – fakír 

a tanečnice

18.30  DRUŽINA BRAVO – 
šermířské vystoupení 

22.00  ARCUS a IN FLAMENUS – 
koncert a ohňová show

Sobota 15. září
10.00 HONORATA – rytířský turnaj 
11.00  HONORATA – Povídka o smrti 
12.00  HEROLD – šermířské 

vystoupení 
12.30  DRUŽINA BRAVO – 

šermířské vystoupení 
16.00  HONORATA – bubenické 

a taneční vystoupení 
17.00  MERLET – šermířské 

vystoupení  
18.00  ANIMATA DANCE – 

historický tanec
18.30  DRUŽINA BRAVO – 

šermířské vystoupení 
19.00 KRLESS – dobová hudba
20.00  IN FLAMENUS a ARCUS – 

koncert a ohňová show

Neděle 16. září
11.00   KEJKLÍŘ ČABÍK – vystoupení 

pro děti
13.00   LUCREZIA BORGIA – 

dobová hudba 
14.00   STŘEDISKO VOLNÉHO 

ČASU ZNOJMO – aktivity 
pro děti

MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ

Pátek 14. září
13.00  HONORATA – rytířský turnaj 
14.00   DIVADLO BEZ STŘECHY – 

Příběh ze středověku
15.00   HONORATA – kat Jiřík – 

právo útrpné 
16.00  MERLET – šermířské 

vystoupení
16.30   ANIMATA DANCE – 

historický tanec
17.00   LUCREZIA BORGIA – 

dobová hudba
18.00   ALBION – historický šerm
18.30   RŮŽE Z HRADCE – 

středověké tance 

22.00   KRLESS a ALBION – koncert 
a ohňová show

Sobota 15. září
10.00 MERLET – rytířský turnaj 
11.00   ANIMATA DANCE – 

historický tanec
11.30   KEJKLÍŘ JONÁŠ – kejklířské 

vystoupení 
12.00   HOLBA – dobová hudba 
15.30   LUCREZIA BORGIA – 

dobová hudba 
16.30  HONORATA – rytířský turnaj 
17.00  ARCUS – dobová hudba 
18.30   RŮŽE Z HRADCE – 

středověké tance 
19.00   KEJKLÍŘ ČABÍK – kejklířské 

vystoupení  
19.30   HEROLD – šermířské 

vystoupení
20.00  GNOMUS – dobová hudba
21.00  ALBION – ohňová show  

VINNÝ TRH – Slepičí trh

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

Pátek 14. září
14.00–18.00 CM DUR, Hodonín
18.00–22.00 CM NEOVESKÁ, 
Moravská Nová Ves

Sobota 15. září
12.00   CM VINOHRÁDEK
13.00  CM VELTLÍNEK 
14.00  CM DENÁR
18.00  CM NEOVESKÁ 

KOLBIŠTĚ – Horní park
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...A NĚCO NAVÍC
PÁTEK 14. ZÁŘÍ

Prostranství kolem chrámu
sv. Mikuláše

Od 13.00 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 – souboje urozených rytířů 
ČARODĚJ CAVE – hadi, kouzla 
a čáry

Kaple sv. Václava

15.00, 17.00, 19.00 VENTUS – 
dobová hudba

Noční hudba v ulicích

22.30 GNOMUS  – Mikulášské nám.
22.30  HOLBA – Divišovo nám. 

22.30  DEVĚTSIL – ulice 
Přemyslovců 

22.30  LUCREZIA BORGIA – ulice 
Zámečnická

Hradební příkop u Střelniční věže

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

SOBOTA 15. ZÁŘÍ

Prostranství kolem chrámu
sv. Mikuláše

Stejný program jako v pátek 
14. září

Pátek 14. září
16.00  ŠTVANCI – rytířské jezdecké 

turnaje

Sobota 15. září
11.00  ŠTVANCI – rytířské jezdecké 

turnaje 
16.00  Sokolnictví aneb vznešené 

umění lovu
20.00  ŠTVANCI – rytířské jezdecké 

turnaje

HRADEBNÍ PŘÍKOP

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

Pátek 14. září
14.00–19.00 HRAD DRAČÍHO 
JEZDCE – Hrad dračího jezdce: 
dobrodružná hra 
14.30 TANEČNÍ A POHYBOVÉ 
STUDIO M&M ZNOJMO 
15.30 KEJKLÍŘ ČABÍK – žonglérské 
vystoupení 
17.00 DIVADLO VÍTI MARČÍKA – 
pohádka Šípková Růženka

Sobota 15. září
10.00–19.00 HRAD DRAČÍHO 
JEZDCE – Hrad dračího jezdce: 
dobrodružná hra 
10.30 KEJKLÍŘ ČABÍK – žonglérské 
vystoupení 
11.30 TANEČNÍ A POHYBOVÉ 
STUDIO M&M ZNOJMO  
12.30 DIVADLO VÍTI MARČÍKA – 
pohádka O Zlatovlásce 
15.00 TANEČNÍ A POHYBOVÉ 
STUDIO M&M ZNOJMO  
17.00 DIVADLO VÍTI MARČÍKA – 
pohádka Bajaja

U ROTUNDY SV. KATEŘINY

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

Sobota 15. září
12.00–20.00 OCHUTNÁVKA VÍN 
VOC ZNOJMO formou pochůzkové 
degustace, CM ŠMYTEC

ULIČKA CHUDINY
Malá Mikulášská

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

VESELÁ – ulice Veselá

Pátek 14. září
13.00 HEROLD – rytířský turnaj
14.00  KOMEDIANTI NA KÁŘE – 

kejklířské představení pro děti
15.00  HONORATA – šašek Oslík, 

dobové legrácky
15.30  ANGEL’S TRIBE – orientální 

břišní tanec
16.00  DIVADELNÍ SPOLEK 

KAVÁRENŠTÍ POVALEČI – 
Znojemské pověsti

17.00 HOLBA – dobová hudba
18.00  DIVADLO BEZ STŘECHY – 

pohádka pro děti

Sobota 15. září
10.00  ARCUS – dobová hudba 
11.00  DRUŽINA BRAVO – rytířský 

test zdatnosti 
11.30  HONORATA – bubenické 

a taneční vystoupení
12.00  DIVADLO BEZ STŘECHY – 

šermířské vystoupení 
16.00  HONORATA – Povídka o smrti 
17.00  ANGEL’S TRIBE – orientální 

břišní t anec  
18.00 GNOMUS – dobová hudba
19.00  IN FLAMENUS – fakír 

a tanečnice 
19.30  MERLET – šermířské 

vystoupení
20.00  HONORATA – kat Jiřík - 

právo útrpné 

ZNOJEMSKÝ HRAD
nádvoří – Středověká krčma

Pátek 14. září
13.00 HOLBA – dobová hudba
14.00  IN FLAMENUS – fakír 

a tanečnice
15.00  KRLESS – hospodská 

tancovačka
16.00  RŮŽE Z HRADCE – 

středověké tance
17.00 GNOMUS – dobová hudba
18.00  HONORATA – Povídka o smrti
19.00  LUCREZIA BORGIA – 

dobová hudba

Sobota 15. září
10.00  ANGEL’S TRIBE – orientální 

břišní tanec  

11.00  HEROLD – šermířské 
vystoupení 

12.00  RŮŽE Z HRADCE – dobové 
tance 

13.00  LUCREZIA BORGIA – 
dobová hudba 

16.00  DEVĚTSIL – dobová hudba 
17.00  KRLESS – hospodská 

tancovačka 
18.00  DIVADELNÍ SPOLEK 

KAVÁRENŠTÍ POVALEČI – 
Znojemské pověsti

19.00 HOLBA – dobová hudba 

ZNOJEMSKÝ HRAD
Sál předků

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

Sobota 15. září
12.00–20.00 VÍNO VŠEMI 
SMYSLY – netradiční poznávání vína 
a ochutnávka vody 

Kaple sv. Václava

11.30, 16.00, 19.00 VENTUS – 
dobová hudba

Noční hudba v ulicích

22.30  DEVĚTSIL – ulice Zámečnická 
22.30  LUCREZIA BORGIA – 

Divišovo nám.
22.30  KRLESS – ulice Přemyslovců
22.30 GNOMUS  – Mikulášské nám.

Hradební příkop u Střelniční věže

vstup z ulice Kollárovy
10.00–18.00 ŠAŠEK JASÁNEK – 
pozvánka na pohádky a hry 
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1. Vinařství Lahofer a Vinařství Hanzel  2. Vinařství Lahofer – degustační altán  3. Mázhauz Obrokovka  4. Mázhauz Morava  5. Ampelos  
6. Mázhauz Chatka  7. Vinařství Josef Kořínek  8. Vinné sklepy Lechovice  9. Vinařství Trávníček a Kořínek  10. Vinařství Lambeck  11. Mázhauz 
Stará pekárna  12. Znovín Znojmo  13. Znovín Znojmo – mázhauz Kladivo / Loucký klášter  14. Vinice Hnanice  15. Viktor Piler  16. Vinařství 
Simenon  17. Mázhauz U Jindřicha z Lipé  18. Mázhauz U císaře Zikmunda  19. Mázhauz Moneli  20. Vinařství rodiny Špalkovy

Trasy konšelů – otevírání mázhauzů z Masarykova náměstí, v pátek od 15.15 hod., v sobotu od 10.00 hod.

1
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Mázhauzy – uzavřené průjezdy 
středověkých domů a renesančních 
paláců – jsou nedílnou součástí vi-
nobraní. V  době jeho konání fun-
gují jako vinárny či šenky a  svým 
návštěvníkům nabízí vedle vína 

Hudba roztančí nejen mázhauzy
a burčáku mnohdy i vlastní hudební 
program. 

Nejčastěji je z mázhauzů slyšet 
typicky moravská cimbálová muzika. 
Oproti tomu historická tržiště rozezní 
dobová hudba středověku. Protipólem 

k oběma je pak bohatá nabídka hudby 
současné, která oslovuje nejvíce mladší 
a střední generaci návštěvníků vino-
braní. Letos tedy uvidí a uslyší ostříle-
né muzikanty ze skupin ČECHOMOR, 
Buty, Harlej, Slza, Hudba Praha Band 

 Zpěvačka Klára Vytisková veze písně ze 
svého zatím posledního alba Home. 
 Foto: Ivy E. Morwen Photography

 Famózní hlas jedné ze sólistek MOO-
DANCE ORCHESTRA Dashy zazní z hlavního 
pódia v pátek večer.  Foto: nova – ART, s.r.o.

 Do Znojma se opět chystá i zpěvák „zrají-
cí jako víno“ Ben Cristovao. 
 Foto: David Turecký

i mladé uskupení Hodiny. Přijede z te-
levizní obrazovky známý „StarDanco-
vý“ MOODANCE ORCHESTRA se 
skvělými sólisty Dashou, Dušanem 
Kollárem, Naďou Wepperovou a Mi-
chalem Cermanem. Zazpívá talentova-
ný Adam Mišík, písničkář Voxel nebo 
soul, elektroniku, ale především r'n'b 
zpívající BEN CRISTOVAO a popr-
vé na vinobraní také zahraniční zpě-
vák Danyl Johnson z Velké Británie. 
Pódium na Horním náměstí obsadí 
Freeband, Reflexy, Kiss Revival, Jiří 
Zonyga i znojemská taneční skupina 
Mighty Shake. 

Alternativní scéna na Káře bude 
v  režii brněnské kapely Lesní zvěř, 
znojemské formace Páni kluci, hip- 
hopových Pio Squad či vtipné praž-
ské sestavy vystupující pod jménem 
JANANAS. A přijede i  jedna z nejta-
lentovanějších a zároveň nejrespek-
tovanějších zpěvaček české klubové 
scény Klára Vytisková stojící za znač-
kou KLARA. Bývalou frontmanku 
kapely Toxique doprovodí její ka-
pela The Pop. Pohupovat se v  ryt-
mu či tančit do  „roztrhání těla“ se 
tak bude nejen v  mázhauzech, ale  
i na náměstích.  lp
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Při vstupu do  Hradebního pří-
kopu u  Střelniční věže z  Kollárovy 
ulice budou návštěvníky letos popr-
vé během vinobraní vítat draci. Při-
vedli je sem žáci výtvarného krouž-
ku Základní školy na ulici Mládeže  
ve Znojmě.

Hradební příkop u Střelniční věže 
nabídne 14. a 15. září pohádky, taneční 
a klaunská vystoupení, ale také dob-
rodružnou hru Hrad dračího jezdce, 
připravenou vodáky z Centra Stará 
Vodárna. Mnohobarevní draci budou 
lákat děti ke hrám a jejich rodiče do-
stanou jako bonus čas k odpočinku 
od okolního rušného dění. Za výro-
bou netradiční výzdoby jedné ze scén 
Znojemského historického vinobraní 
stojí výtvarnice a pedagožka Jana Krč-
mářová a  její svěřenci z 6. až 8. tříd 
znojemské základky. Na výsledku je 
poznat, že si práci velmi užívali. 

Ostatně kreativitu mají takříkajíc 
v krvi. „Do výtvarného kroužku jich 
chodí maximálně dvanáct, což je ideál-
ní počet. Můžeme se tak věnovat tech-
nikám, na které nám v běžné výuce 
nezbývá čas. A děti zajímavé techniky 
rádi vyhledávají,“ vysvětluje učitelka 
Jana Krčmářová. 

Za vše hovoří výborné výsledky 
žáků v mnoha výtvarných soutěžích 
pořádaných městem Znojmem, ale 
i  na  celorepublikové úrovni, od-

Mládežka přivedla poprvé do Hradebního příkopu draky
kud si pravidelně odvážejí umístění 
na předních příčkách. „Asi nejraději 
mají malířskou soutěž Čarovné barvy 
země v Mikulčicích, kam se posílají 

 Malovat draky byla zábava. Děti je tvořily podle vlastní fantazie dva měsíce. Použily 
k tomu pevný papírový karton a balakrylové barvy.  Foto: J. Krčmářová

 Vinobraní v Retzu.  Foto: p. Buchgraber

výtvarné práce vyrobené vždy pouze 
z  přírodních materiálů. Pracujeme 
s přírodními jíly, hlínou, semeny, su-
šenými květy, kameny, listy a další-

mi přírodninami. I lepidlo si musíme 
vyrobit na přírodní bázi. Děti jsou 
z této práce nadšené a už pětkrát byly 
v této celorepublikové soutěži oceněni.  
Na duben 2019 připravujeme v budově 
školy výstavu, na které uvidí práce 
žáků i veřejnost,“ říká s neskrývanou 
hrdostí na své žáky Jana Krčmářová. 

Jde však jen o jednu z mnoha čin-
ností, při kterých se dětem věnuje. 
„Do výtvarného kroužku chodí i žáci 
9. tříd. Většinou je připravuji na talen-
tové zkoušky na některou z umělec-
kých škol. A mám radost, že se mým 
žákům daří. Studují na grafice, UM- 
PRUM v Praze, na designu, fotografii 
a i v těchto ročnících jsou velmi talen-
tovaní výtvarníci jako třeba Tonda Ne-
vrkla, Vítek Bis, Lucie Molíková nebo 
Míša Medrická. O to více mě mrzí, že 
někteří rodiče berou výtvarnou výcho-
vu jako okrajový nebo dokonce zby-
tečný předmět, u kterého není nutné, 
aby se mu jejich děti plně věnovaly. 
A tak stále dokola přesvědčuji takové 
rodiče i  jejich děti o důležitosti vý-
tvarného vzdělání i obyčejné radosti 
třeba z vydařeného obrázku,“ lehce si 
posteskla pedagožka, za kterou hovoří 
dlouholetá zkušenost a především řada 
úspěchů jejich žáků. Entuziazmus ji 
ovšem neopouští a tak se můžeme těšit 
na další krásně barevné obrázky, které 
vyjdou z rukou „jejích“ dětí.  lp

Vinobraní v Retzu je vždy událostí 
roku pro všechny milovníky vína!

Jedinečný zážitek s  velkolepými 
ochutnávkami vín a vinařským trhem, 
polní mší, zábavou a vystoupením hu-
debníků různých žánrů, vinařským prů-
vodem a ohňostrojem. To vše skýtá ná-
vštěvníkům 28.–30. 9. letos již 64. ročník 

Oslava radosti ze života a pohostinnosti
tradičního vinobraní v Retzu. Slavnost, 
při které teče z kašny víno místo vody, 
začne v pátek slavnostním vyvěšením 
vinařského věnce na hlavním náměstí. 
Jednodenní vstupné v sobotu a v neděli 
je 5 Euro, v pátek 4 Euro. Děti a mla-
diství do 14 let mají vstup zdarma. Více 
na www.retzer-weinlesefest.at. lp

VÝBĚR Z PROGRAMU

Pátek 28. září
18.00  zahájení 64. vinobraní  

v Retzu
20.30 Triad – koncert
21.30 Alcatraz – koncert

Sobota 29. září
10.00  vinařský trh a ochutnávky vín 

na hlavním náměstí
14.00  rodinné odpoledne s mottem 

V kroji na slavnost, bohatý 
dětský program

16.45 víno z kašny zdarma
18.30 Voixbrass – koncert
21.00 XDREAM – koncert
24.00 DJ

Neděle 30. září
10.00 polní mše s Stadtkapelle Retz
11.00 ochutnávka vín
13.30  příchod čestných hostů, 

Retzvíno z kašny
14.00  průvod vinařů, hudební 

vystoupení
19.30 ohňostroj

Co se chystá
Po skončení Znojemského histo-

rického vinobraní 2018 čekají v září 
na návštěvníky další akce, do kterých 
se mohou zapojit děti i dospělí.

V sobotu 22. září odstartuje z Louc-
kého kláštera Tour de burčák, který 
účastníci zakončí tamtéž, a to na bur-
čákovém dni Znovínu Znojmo. Více 
informací získáte na webu stezky.cz.

Vyhledávaný Festival dračích lodí 
Znojmo vás přivítá 26.–29. září v pří-
rodním areálu vodních sportů pod 
sedlešovickým mostem u Louckého 
kláštera. Přijďte se podívat nebo si za-
závodit na dračí lodi o titul „Světových 
šampiónů“, nejoriginálnější „dres“ nebo 
o vavřín „sprinterských Gladiátorů“. 
Festivalový závod je určen pro sportov-
ce, širokou veřejnost, amatérské posád-
ky i začátečníky. Festival začne 26. 9. 
ve 12.00 jízdami na dračích lodích pro 
děti mateřských škol a žáky I. stupně 
základních škol. A do třetice se můžete 
do kláštera v Louce vydat 28. a 29. září 
na oblíbený Burčákfest, který nabídne 
ochutnávky burčáků, vín, kulinářských 
specialit i bohatý kulturní program.  lp
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Pátek  14. 9. 270 Kč
Sobota 15. 9. 290 Kč
Neděle 16. 9. zdarma

Permanentka 14. a 15. 9. 390 Kč 
Permanentka 14. a 15. 9. zlevněná 350 Kč 
(studenti, osoby nad 60 let a podnikatelé s provozovnami v uzavřené zóně) 

Turnaje 14. a 15. 9.  70 Kč 
(vstup zdarma - děti do tří let a držitelé vstupenky ZHV) 
 
Vstup zdarma 14. a 15. 9.
Děti do 15 let (po předložení dokladu potvrzujícího věk)
ZTP, ZTP/P (ZTP/P vč. doprovodu – jedna osoba)
Osoby bydlící v uzavřené části městské památkové rezervace 
(po předložení dokladu prokazujícího místo bydliště) 

Vstupné na Znojemské historické vinobraní 2018

VIDEOPOZVÁNKA
NA VINOBRANÍ

Letošní 35. ročník Znojemské-
ho historického vinobraní se koná 
za podpory města Znojma, Jihomo-
ravského kraje a pod záštitou Minis-
terstva zemědělství. Videopozvánku 
najdete na YouTube města Znojma –  
http://bit.ly/ZnojmoYouTube.

WEB VINOBRANÍ
Aktuální informace najdete na strán-
kách www.znojemskevinobrani.cz

UZAVŘENÍ MĚSTA

Historické centrum města uza-
vře vinobraní v pátek 14. 9. od 12.00 
do 22.30 hod. a v sobotu 15. 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 13. 9. (od 7.00) do ne-
děle 16. 9. (do 24.00) uzavírka Komen-
ského náměstí od ulic Jana Palacha, 
Studentské a Kovářské.

Od pátku 14. 9. (od 12.00) do so-
boty 15. 9. (do 24.00) uzavírka od kři-
žovatky nám. Svobody s ul. Pražská, 
od křižovatky Mariánské nám. s ul. 
Pontassievská a od ul. Napajedla a Ko-
želužská.

V neděli 16. 9. (8.00–20.00) úplná 
uzavírka Václavského nám., ul. Přemy-
slovců 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 přemís-
těna na Mariánské náměstí, ve smě-
ru Pražská bude přemístěna na ulici 
Havlíčkova.

ZÁCHYTNÁ PARKOVIŠTĚ
Plocha u Městské plovárny Lou-

ka – Melkusova ul. a SOU a SOŠ Pří-
mětická – Přímětická ul. 

WC najdete během vinobraní 
na několika místech. 

Zdarma na autobusovém nádraží, 
Zelenářská ul. za OD Dyje, Vlkova ul. 
u Horního nám. (směr hotel Lahofer), 
Hradební příkop, Na Káře, Divišovo 
nám., nám. Svobody, Slepičí trh (bě-
hem 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. lp

Kde najdete důležitou místnost
Na vinobraní nemůže chybět vi-

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

Vinobus pojede jako v běžných 
dnech, jen zastávku na Masarykově 
náměstí nahradí zastávka u divadla. 
V pátek 14. 9. nepojede Vinobus trasu 
B. Místo ve Vinobusu si můžete pře-
dem rezervovat. Rezervační systém 
najdete na www.vinobus.vocznojmo.cz 
v sekci Rezervace, kde si přečtete také 
další aktuální informace.  lp

VINOBUS jede!

Pátek 14. září
17.00 kostel sv. Kříže – mše svatá
19.00 kostel sv. Mikuláše – chval 

Sobota 15. září
10.30 kostel sv. Kříže – německá mše
11.15  kostel sv. Mikuláše – modlitba 

růžence
12.00  kostel sv. Mikuláše – slavnostní 

mše sv., poděkování za úrodu
17.00  kostel sv. Mikuláše – sváteční 

duchovní koncert ZNOJEM-
SKÉHO KOMORNÍHO OR-
CHESTRU, SÓLISTŮ A CHRÁ-
MOVÉHO SBORU SV. KŘÍŽE 

18.00 kostel sv. Kříže – mše svatá
19.00  kostel sv. Michala – Pěvecký 

sbor CANTICUM a komorní 
orchestr, Taneční soubor RUT – 
barokní kantáty a tance na heb-
rejské melodie

Neděle 16. září
8.00 a 10.00 kostel sv. Kříže – mše sv.
9.00 kostel sv. Mikuláše – mše sv.
11.00 kostel sv. Alžběty – mše sv.
18.00 kostel sv. Michala – mše sv.

14. 9. VODA JE ŽIVOT
Vodojem na nám. Republiky – výstava 
fotografií soutěže pořadatele Vodá-
renské akciové společnosti a.s. ve spo-
lupráci s Foto Mašek, která je spoje-
na s netradiční ochutnávkou vody. 
14.00–18.00. 

13.–16. 9. ZNOJEMSKO – 
ZAHRADA MORAVY
Loucký klášter, štukový sál – 39. roč-
ník výstavy ovoce, zeleniny, hroznů 
a  dalších zemědělských produktů. 
9.00–18.00.

13.–16. 9. TERROIR
ZNOJEMSKÝCH VÍN
Loucký klášter, štukový sál – 14. ročník 
výstavy odrůd hroznů. 9.00–18.00. 

14.–16. 9. „1917 A 1918: 
STOLETÁ VZPOMÍNKA 
NA KONEC VELKÉ VÁLKY 
A VZNIK ČSR“
Minoritský klášter – výstava před-
stavuje klíčové dějinné události dvou 
závěrečných let Velké války v Evropě 
a na Znojemsku, doplní ji exponáty 
vojenské výzbroje i  výstroje, polní 
pošta, zápisky vojáků, rodáků ze Zno-
jemska. K vidění budou také mapy, 
odznaky i  vojenská vyznamenání.  
Do 16. 11. 

14.–16. 9. KDYŽ SE ROZBUŠÍ
KOVADLINA
Minoritský klášter – drobné kovářské 
práce, vývěsní cedule a štíty, železo 
v době válečné, lampy, lucerny a svíc-
ny, krása zámečnictví, lékařské nástro-
je. Do 31. 12.  

14.–16. 9. PROMĚNY 
ANEB RAČTE VSTOUPIT 
DO PŘÍBĚHU
Dům umění – obrazy a drátované rea-
lizace Magdaleny Řihákové a Kateřiny 
Mrvové. Do 7. 10.

14.–16. 9. ZDENĚK MAIXNER – 
OBRÁZKOVÉ PŘÍBĚHY
Dům umění – s texty Vlastimila Mrvy. 
Do 14. 10.

14.–16. 9. ZA STARÝCH ČASŮ
Znojemský hrad – nejstarší historie 
muzea, k 140 letům JMM ve Znojmě. 
Do 30. 9.

14.–16. 9. LOUCKÝ KLÁŠTER
Organizovaná prohlídka kláštera zahr-
nuje přivítání v návštěvnickém centru, 
prohlídku obrazové galerie, románské 
krypty, bednářského a vinařského mu-
zea, štukových sálů a sklepů. Prohlídka 
je zakončena ochutnávkou pěti vzorků 
vína. 9.00–18.00. 

Program kostelů Výstavy v době vinobraní


