
Vaše blízké. Co třeba letošní novinka: Six Shooter – prak-
tická dárková sada 6 lahviček o objemu 0,187 l? Kdo má radši 
klasické lahve vína o objemu 0,7 l, ten dá přednost dárkové 
sadě 4 bílých vín ze sesterského Vinařství HANZEL, která 
jsou zabalena v originální dřevěné kazetě. Do konce roku zde 
máte také šanci ochutnat a zakoupit mladá vína nového 
ročníku 2021. Vybírat můžete ze čtyř vzorků – dvou bílých 
a dvou růžových. Všechna jsou svěží, ovocitá a mladistvě 
živelná, se šťavnatou a křupavou kyselinkou. 
www.lahofer.cz 

CHVALOVICE-HATĚ 
Vánoční slevy ve FREEPORTU

Výprodeje se spoustou slev na Vás nečekají jen v lednu 
– ve FREEPORT Fashion Outlet budou slevové akce 
světových značek probíhat už před vánočními svátky, 
v období od 10. do 23. prosince. FREEPORT je prvním 
outletovým centrem, které bylo v České republice ote-
vřeno, a současně jedním z největších nákupních center 
svého druhu ve střední Evropě. Vybrat si zde pod jednou 
střechou můžete z více než 250 světových značek v 75 
obchodech. Zastoupena je dámská, pánská i dětská móda, 
vybavení pro sport, aktivity a pobyt v přírodě, potřeby pro 
domácnost i restaurace, kavárny a další služby. FREEPORT 
prodává značkovou módu za ceny, které jsou vždy o 30 až 
70 % nižší než v běžných obchodech. V období speciálních 
slevových akcí mohou být ceny dokonce až o 90 % nižší. 
Ještě výhodněji mohou nakupovat členové VIP klubu nebo 
držitelé speciálního VIP One Day-pasu, který nabízejí např. 
hotely v okolí svým ubytovaným hostům. 
www.freeport.cz 

ZNOJMO
Dárky ze ZnojmoRegionu 

Každý adventní čtvrtek se kancelář destinační společnosti 
ZnojmoRegion na Obrokové ulici promění v prodejnu 
vánočních dárků. Nabídne regionální produkty a dár-
kové poukazy na služby a zážitky z celé turistické 
oblasti Znojemsko a Podyjí. Vždy v čase od 11 do 19 hod. si 
zde můžete vybrat originální dárky od drobností pro potě-
chu oka až po hodnotné dárkové sady. Nákup Vám tu navíc 
zpříjemní vánoční koledy hrané každý adventní čtvrtek 
od 18 hod. trubači z ochozu Radniční věže, tedy přímo nad 
kanceláří ZnojmoRegionu.
www.znojmoregion.cz 

ZNOJMO
ENOTÉKA s největším výběrem vín 

Nejen v období adventu můžete koštovat i nakupovat vinné 
dárky v Enotéce znojemských vín v ulici Hradní. Tato 
„chytrá vinotéka“ nabízí vína z celé Znojemské vinařské po-
doblasti a umožňuje samoobslužně ochutnat na 120 druhů 
vín od třicítky regionálních vinařů. Až do konce roku zde 
budou v nabídce jak Svatomartinská mladá vína nového 
ročníku, tak lahve vín dle Vašeho vlastního výběru. S ním 
Vám ráda pomůže zdejší obsluha, a tak spolehlivě zajistíte 
ta správná vína na Váš sváteční stůl anebo pod stromeček 
pro své blízké. 
www.vinotrh.cz/enoteka 

ZNOJMO 
Vánoce s Cyklo klubem Znojmo

Originální dárky s cyklistickou tématikou i regionální 
produkty můžete po celý týden od 17. do 23. prosince 
zakoupit v 1. Mezinárodním cykloturistickém centru služeb 
a informací v ČR naproti Louckému klášteru ve Znojmě. Vždy 
od 9 do 19 hod. budou vnitřní prostory cykloturistického 
infocentra sloužit k prezentaci regionálních pěstitelů, 
zpracovatelů a výrobců. Zároveň zde bude nabídka netra-
dičních dárkových předmětů s cyklistickou tématikou. 
Můžete tedy podpořit lokální subjekty a přitom si zakoupit 
např. originální cyklistické lékárničky, hrnky, skleničky, obaly 
na knihy, batohy, pouzdra na mobily, šperky a různé doplňky 
cyklistické výbavy. Na výběr bude přes 1000 druhů zboží 
vyrobeného v ČR. Pokud Vám to počasí umožní, můžete 
přijet i na kolech. U Vašich jízdních kol na místě překontrolují 
technický stav a získáte Bezpečnostní certifikát. Zájemcům 
také doplní reflexní prvky na kola a oděv. 
www.cykloklubznojmo.cz 

ZNOJMO 
INFINITY zážitky s Laser Game a virtuální realitou

Kdo v adventním čase navštíví Laser Game Arénu INFINITY 
v centru Znojma a pro hru Laser Game zvolí jako herní pro-
středí aktuální Vánoční speciál, získá vítěz této hry jako 
vánoční dárek jízdu na virtuální horské dráze! Pro děti je 
jako alternativa připravena možnost virtuální jízdy v Santa 
Clausových saních. Vždyť kdo by mu nechtěl aktivně po-
moct s rozvážkou dárků? 
INFINITY Aréna zabírá celé 2. patro obchodního domu Dyje 
na Masarykově náměstí a patří v současnosti k nejmoder-

nějším herním arénám v České republice. Laser Game 
si tu užijete třeba i s mlhou či hudebním doprovodem 
podle vlastního výběru a extra podrobná výsledková 
listina pak předčí Vaše očekávání... Virtuální realita tu 
nadchne každého, kdo si chce bezpečně vyzkoušet adre-
nalinové zážitky, poměřit síly se světovými sportovními 
hvězdami anebo jen potřebuje zrelaxovat mozek – třeba 
proplouváním podmanivě krásného mořského světa. 
Jedinečné zážitky však můžete i darovat – stačí jen za-
koupit v INFINITY Aréně dárkové vouchery na zážitky 
v různých cenových variantách a nechat je pak „objevit“ 
pod vánočním stromečkem.
www.lasergameznojmo.cz 

ZNOJMO 
Pivní dárky ze Znojemského pivovaru 

Znojemský městský pivovar navařil i pro letošní Advent 
oblíbený pivní speciál: Medovou 13 % z ležáckého tanku. 
Můžete ji ochutnat ve všech jeho provozovnách i nakoupit 
v podnikové prodejně přímo v pivovaru v ulici Hradní. Také 
zde seženete řadu originálních pivních vánočních 
dárků, např. sady vybraných druhů znojemských piv, pivní 
sklo či textilní výrobky – vše s nezaměnitelným symbolem 
Znojemského městského pivovaru, kterým je výrazné 
písmenko Z. 
www.pivovarznojmo.cz 

ZNOJMO 
Vinařský advent VOC Znojmo

Výběr kvalitních vín ze Znojemské vinařské podoblasti mů-
žete spojit s návštěvou Vlkovy věže v centru Znojma. Právě 
zde totiž provozuje své vinařské infocentrum spolek VOC 
Znojmo (VOC = Vína originální certifikace). V adventním 
čase zde bude otevřeno vždy v pátek a sobotu od 14 do 18 
hod. a v neděli od 10 do 16 hod.
www.vocznojmo.cz/cs/infocentrum 

ZNOJMO
Vinné dárky ze Znovínu Znojmo

Tak trochu jiný adventní kalendář si mohou vychutnat 
milovníci vína. Vinařská společnost Znovín Znojmo totiž 
připravila speciální Ochutnávkovou kolekci 24 vín, která 
byla představena při podzimním Putování po Louckém 
klášteře. Putování je však akcí pouze pro věrné zákazníky 
Znovínu, ale s touto kolekcí může vybraná vína ochutnat 
opravdu každý. V sadě jsou vína jak bílá, tak růžová a čer-
vená, vína různých přívlastků a s různým obsahem zbyt-
kového cukru. Celkově jde o 4 kartony lahví o obsahu 0,7 l. 
Ovšem ve znovínských podnikových prodejnách v Louc-
kém klášteře nebo na ulici Horní Česká v centru Znojma 
seženete i řadu dalších dárkových balení různých vín 
poskládaných podle Vaší chuti na přání či dárkové před-
měty s vinařskou tématikou.
www.znovin.cz 

ZNOJMO
Zimní KOFI-KOFI

Oblíbená mobilní kavárna na kole parkující denně 
v Obrokové ulici u Radniční věže nabízí v zimním období 
nápoje, které Vás zaručeně prohřejí. Vyzkoušejte třeba 
Chai latte, Ginger latte, Matcha cappuccino, RAF, Horkou 
čokoládu anebo Perníčkové cappuccino. I letos si svůj 
oblíbený nápoj můžete vychutnat s různými příchutěmi 
a navíc v originální edicí malovaných kelímků. Máte také 
možnost nahradit kravské mléko sójovým nebo ovesným. 
A myslí se zde i na ekologii – kelímky, víčka i brčka jsou 
vyrobena ze 100 % obnovitelných přírodních zdrojů a jsou 
kompostovatelná. V nabídce však najdete i dárkové ba-
líčky a dárkové poukazy, které pod stromečkem potěší 
nejednoho milovníka kávy. 
www.facebook.com/kofikofiznojmo 

ŽELETICE
Originální dárky z ručního papíru

Pouze v sobotu 11. 12. 2021 dopoledne se pro veřejnost 
mimořádně otevře želetická Ruční papírna „Stará škola“. 
Kromě dětské výtvarné dílničky od 10 hod. zde bude 
od 9:30 do 12 hod. otevřena také podniková prodejna 
a Vy tak máte možnost zakoupit nádherná vánoční přání, 
jmenovky na dárky, speciální obálky na peněžní dary nebo 
dárkové čaje a spoustu dalších krásných drobností. Vše 
samozřejmě z ručně vyráběného papíru, který ve zdejší 
rodinné firmě už léta vzniká tradičním manufakturním 
způsobem. Každý arch je proto unikát a bývá ozdoben 
např. drobnými kvítky, lístky nebo třeba rozemletou 
kávou, která dává papíru jedinečné aroma. Rozdrcené 
minerály pro změnu papír nejen obarví, ale přidají mu 
i zvláštní třpyt. Některé výrobky zase zdobí ražba nebo 
průsvitka... Zkrátka, originální dárky, kterými u svých 
blízkých zaručeně zabodujete!
www.handmadepaper.cz 

26.–28. 11. 2021 
CHVALOVICE-HATĚ – Zvěřinové hody v JukeBOX Hotelu 

Speciální víkendový pobytový balíček zahrnuje ubytování 
na 3 dny/2 noci včetně snídaně ve standardním dvojlůžkovém 
pokoji stylového JukeBOX Hotelu v obchodně-zábavním 
areálu Excalibur City. Vše zde připomíná slavné hudební 
hvězdy a vlastní jukebox má každý host na svém pokoji. 
Není to náhoda – hned naproti hotelu najdete Time Travel 
Muzeum TERRA TECHNICA s největší sbírkou hudebních 
a zábavních přístrojů na světě. V rámci tohoto pobytového 
balíčku do něj získáte vstup zdarma, navíc s 5 herními žetony 
(Tokeny), a dále zvěřinové menu s jelení kýtou na smetaně 
s houskovým knedlíkem a brusinkami + nápoj zdarma 
v sousední Selské restauraci Heurige anebo v Restauraci Hrad. 
www.jukeboxhotel.com 

26. 11.–23. 12. 2021 
ZNOJMO – Adventní pivovarská nabídka 

Znojemský městský pivovar navařil i pro letošní Advent 
oblíbený pivní speciál: Medovou 13 % z ležáckého tanku. 
Můžete ji ochutnat ve všech jeho provozovnách i nakoupit 
v podnikové prodejně přímo v pivovaru v ulici Hradní. Ale 
pozor – jde o limitovanou edici připravenou pouze pro 
vánoční období. Pivovarská HoZpoda na Masarykově 
náměstí i nově otevřená pivovarská ReZtaurace hned 
vedle pivovaru budou v tomto období nabízet také speci-
ální Adventní menu. Navíc v ulici Hradní najdete ve stejnou 
dobu i pivovarský VoZík s nabídkou vánočního občerst-
vení. V podnikové prodejně seženete také originální pivní 
dárky anebo se můžete vydat na páteční exkurzi do pivo-
varu (více info v kapitole SVÁTEČNÍ SERIÁLY AKCÍ a v TIPECH 
NA SVÁTEČNÍ DÁRKY).
www.pivovarznojmo.cz 

26. 11.–31. 12. 2021
ZNOJMO – Enotéka s vůní svařáku 

Kdo se půjde projít na vyhlídku u rotundy sv. Kateřiny do are-
álu bývalého znojemského hradu, toho kroky povedou nejen 
okolo pivovaru a ohrádky s živými ovečkami, ale také k Eno-
téce znojemských vín. Tato „chytrá vinotéka“ nabízí vína 
z celé Znojemské vinařské podoblasti a umožňuje samoob-
služně ochutnat na 120 druhů vín od třicítky regionálních 
vinařů. V adventním období navíc nabídne např. Svatomar-
tinská mladá vína anebo speciální Adventní svařáček 
– zahřeje Vás třeba při pózování v „líbací foto-bráně“, která 
před Enotékou zdobí romantickou vyhlídku na staré město 
a kostel sv. Mikuláše. Enotéka však reprezentuje i odborníky 
oceňovanou moderní architekturu, která z původní pivovar-
ské kotelny a strojovny vykouzlila unikátní prostor. V něm 
se kromě vína zabydlela také designová kavárna s výtečnou 
kávou a domácími zákusky. 
www.vinotrh.cz/enoteka 

27. 11.–19. 12. 2021
BÍTOV – Gurmánské víkendy

Vyhlášená restaurace U Tesařů v centru Bítova nabízí v ad-
ventním období speciální gurmánské víkendy zaměřené 
pokaždé na jinou gastronomickou lahůdku. Skvělé jídlo 
tu můžete doplnit skvělým pivem – sousední Hasičský 

pivovar Bítov nabízí několik druhů řemeslného piva Tesák 
i adventní speciál IPA 14 %. 
www.utesaru.cz 

3.–5. 12. 2021
ZNOJMO – Prémiový Mikulášský pobyt

Mikulášský pobytový balíček, kde si andělsky užijí i zlobivci, 
nabízí PREMIUM Hotel**** Znojmo. Od pátku do neděle si 
odpočinete ve wellness při andělské masáži nebo rozprou-
díte krev v pekelných saunách. Proseccem se nechte uvítat 
v designové restauraci, pochutnejte si na 3chodové večeři 
a nebude chybět svařák pro dospělé či pro děti dětský kou-
tek. V neděli 5. 12. 2021 se navíc přijde do hotelu nasnídat 
i Mikuláš s andělem a čertem – Mikulášská nadílka bude 
připravena i pro ne-zcela hodné hosty. Speciální balíček 
zahrnuje: ubytování pro 2 osoby na 2 noci v pokoji typu 
COMFORT včetně snídaně + neomezený vstup do Wellness 
Centra po celou dobu pobytu + 2x Welcome Prosecco drink 
+ 1x 3chodová večeře pro dva + 2x ďábelský svařák a an-
dělská pusinka + 2x čertovská/andělská masáž (30 min.) 
+ dětský koutek neustále k dispozici. Rezervace na: info@
premiumhotel.cz nebo telefonicky na č.: 515 224 595.
www.premiumhotel.cz 

10.–12. 12. 2021 
BÍTOV – Zvěřinové hody U Tesařů 

Oblíbená restaurace U Tesařů v centru Bítova pořádá v době 
adventu speciální gurmánské víkendy. Každý bude 
zaměřen na jinou gastronomickou lahůdku a třeba druhý 
prosincový víkend to bude zvěřina. Vydatnou hostinu tu 
můžete spojit s návštěvou sousedního Hasičského pivovaru 
Bítov a ochutnávkou zdejšího piva Tesák. 
A kdo si chce Zvěřinové hody v Bítově užít pořádně, využije 
možnost pobytového balíčku v rodinném penzionu 
U Tesařů. Zahrnuje ubytování na 3 dny/2 noci od 10. do 12. 
prosince pro 2 osoby, a to včetně polopenze, jejíž součástí 
je i 2× zvěřinové menu. Pro ubytované hosty zde bude 
v pátek připravena také komentovaná prohlídka řemeslného 
pivovaru s degustací 3 druhů piv. Pobyt v Bítově si v sobotu 
můžete zpříjemnit krásnou procházkou po trase Pivovarské 
cyklostezky (12 km), která startuje i končí u Hasičského 
pivovaru a spojuje nejvýznamnější přírodní i památkové 
cíle v okolí Bítova. Součástí procházky bude i překvapení 
u Jezírka lásky v podobě svařeného vína a na ohni opečené 
domácí klobásky nebo odpolední krmení zvířátek v bítovské 
minizoo, které ocení zejména děti.
www.utesaru.cz 

31. 12. 2021
ZNOJMO – Prémiový Silvestr

Čtyřhvězdičkový PREMIUM Hotel i letos připravil speciální 
oslavu konce roku. Prémiový Silvestr začne v 19 hod. a program 
bude pokračovat až do 3. hodiny ranní. Těšte se na uvítací 
sklenku Prosecca a kanapky pro každého, večeři formou boha-
tého rautu, od 20 hod. k poslechu i tanci zahraje DJ a nebude 
chybět ani předpůlnoční překvapení a půlnoční přípitek. Kapa-
cita akce je však omezená – rezervace předem je proto nutná 
na: info@premiumhotel.cz nebo telefonicky na č.: 515 224 595.
www.premiumhotel.cz

BÍTOV
Pivní dárky z Hasičského pivovaru

Kdo má doma pivního znalce, ten může pro vánoční dárek 
zajet do Bítova. Hasičský pivovar totiž nabízí dárkové 
balení různých druhů řemeslného piva Tesák, které 
sbírá jedno odborné ocenění za druhým. V adventní nabídce 
bude i nový speciál IPA 14 %, svrchně kvašené pivo jantarové 
barvy, chmelené za studena převážně americkými chmely, 
které mu dodávají svěží citrusovou a ovocnou vůni. Raritou 
jsou také originální pivní gastro-speciality ze sousední 
restaurace U Tesařů: sirup na výrobu domácí nealkoholické 
pivní limonády nebo pivní želé, kterým můžete jak slepovat 

cukroví, tak jím doplnit vyzrálé sýry či kořeněné paštiky.
www.utesaru.cz 

DOBŠICE
Advent ve Vinařství LAHOFER

Jedinečná architektura uprostřed vinic na severním před-
městí Znojma, to je nové sídlo Vinařství LAHOFER ve tvaru 
obří vlny s venkovním amfiteátrem a vyhlídkovou terasou. 
Odborná uznání získává jak budova, tak vína, která v ní vzni-
kají. Ochutnat je zde můžete denně i v zimním období, kdy je 
tu otevřen wine bar a prodejna vín LAHOtéka. Ochotně Vám 
poradí s výběrem vína a doporučí vhodné vinné dárky pro 

26. 11.–23. 12. 2021 
ZNOJMO – Adventní pivovarské exkurze 

Znojemský městský pivovar v období adventu nabízí nejen 
adventní speciál Medovou 13 % z ležáckého tanku a ori-
ginální pivní dárky, ale i možnost exkurze do pivovaru. 
Komentované prohlídky doplněné degustací právě 
uvařeného piva probíhají každý pátek (mimo 24. a 31. 12. 
2021) a začínají vždy v 16 hod. Nutná je však předchozí rezer-
vace (telefonicky na č.: 515 220 200 nebo mailem: exkurze@
pivovarznojmo.cz) a nákup vstupenek nejpozději půl hodinu 
před začátkem exkurze. 
www.pivovarznojmo.cz 

26. 11.–24. 12. 2021 
CHVALOVICE-HATĚ – Santa Claus 
v Merlinově dětském světě

Obří dětský svět Merliń s KinderWelt na hraničním přechodu 
Chvalovice-Hatě bude i letos po celou dobu adventu roz-
dávat dětem i dospělým dárečky. Stačí se zastavit u Santa 
Clause a vybrat si... Vstup do areálu je zcela zdarma a až 
do konce roku zde navíc platí akce: 50 % sleva na tokeny 
(herní žetony).
www.merlinskinderwelt.com 

26. 11.–27. 12. 2021 
ZNOJMO – Ohrada s ovečkami 

Oblíbená ohrádka s živými zvířátky oživuje adventní Znojmo 
každoročně. Letos se přestěhuje do Hradní ulice, kde vyplní 
výklenek vedle Znojemského pivovaru v místech, kde kdysi 
stávala tzv. Loupežnická věž. 
www.znojemskabeseda.cz 

27. 11.–31. 12. 2021 
MORAVSKÝ KRUMLOV – Advent a Pohádkové Vánoce 

Seriál předvánočních akcí odstartují 27. 11. 2021 Pohádkové 
Vánoce na náměstí TGM. Kulturní a společenské akce Vás pak 
v ulicích Moravského Krumlova čekají po celý advent.
www.mkrumlov.cz 

27. 11. 2021–leden 2022 
ZNOJMO – Veřejné bruslení 

Každý den od 9 do 12 a od 13 do 19 hod. si můžete přijít za-
bruslit na kluziště s umělým povrchem přímo do histo-
rického centra Znojma, na Horní náměstí. Oblíbené bruslení 
pro veřejnost je zde zdarma a k dispozici budou i odkládací 
skříňky, odpočinkový stan a brusič bruslí. Navíc si zde každé 
adventní úterý, vždy od 16. do 17 hod., můžete užít nefalšo-
vanou diskotéku na bruslích s DJ. 
Kdo dává přednost bruslení na ledovém povrchu, může využít 
denně od 8 do 20 hod. venkovní kluziště u sportovního 
stadionu (vstup z ulice Sokolská) anebo ledovou plochu 
Zimního stadionu (Dvořákova 16), kde probíhá bruslení  
pro veřejnost vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16 do 17 hod.
www.sportovisteznojmo.cz 

28. 11.–31. 12. 2021
ZNOJMO – Znojemský advent 

Prosincové období příprav na vánoční svátky již tradičně 
v centru Znojma obohacují adventní trhy s řemeslnými vý-
robky a rozmanitým občerstvením, desítky vánočních stro-
mečků v ulici Obroková vyzdobených dětmi z místních škol 
a školek, bohatý kulturní program se zimním kinem nebo 
kreativními dílničkami pro nejmenší. Nechybí ani veřejné 
bruslení na venkovním kluzišti na Horním náměstí, ohrádka 
s živými zvířaty na ulici Hradní nebo vyřezávaný Betlémem 
ze soch v životní velikosti na Masarykově náměstí. Milovníci 
selfíček ocení i Ladovskou foto-stěnu či „líbací“ foto-bránu 
na romantické vyhlídce u Enotéky znojemských vín v Hradní 
ulici. Program je připraven prakticky na každý den sváteč-
ního období i pro všechny věkové skupiny.
www.znojemskabeseda.cz 

1.–15. 12. 2021
JAROSLAVICE – Vánoční okénka

Jarmínek – spolek jaroslavických maminek zve do podvečer-
ních jaroslavických ulic, které se zahalí do slavnostní atmo-
sféry. Okna jednotlivých domů, jejich předzahrádky i veřejná 
prostranství budou kreativně ozdobena a nasvícena, jako 
velký adventní kalendář. Skvělý tip na večerní vycházku 
i s dětmi. Začíná se vždy se setměním, tj. okolo 16. hodiny.
www.facebook.com/jarminek 

2.–23. 12 2021
ZNOJMO – Trubači z Radniční věže

Ze středověké dominanty města, Radniční věže s jedinečnou 
střešní konstrukcí, budou každý adventní čtvrtek znít 
tóny koled a slavnostních fanfár v podání Znojemských 
žesťů. Přijďte si je poslechnout a třeba si s nimi i zazpívat 
na Obrokovou ulici vždy od 18 do 18:30 hod.
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO – Večery s Ponocným
Ve večerních hodinách můžete ve svátečně nasvíceném 
historickém centru Znojma potkat Ponocného, který každou 
celou hodinu odtroubí a prohodí pár bodrých slov. Potkat 
ho můžete každý čtvrtek, pátek a sobotu večer, vždy 
od 17 do 19 hod.
www.znojemskabeseda.cz 

3.–18. 12. 2021
ZNOJMO – Večerní město v pověstech 

Neopakovatelnou atmosféru má večerní historické centrum 
Znojma prozářené vánočním osvětlením. Když k tomu ještě 
přidáte staré legendy a pověsti, získáte nezapomenutelný 
zážitek. Speciální komentované prohlídky města s prů-
vodcem ze znojemského Turistického informačního centra 
budou probíhat vždy v pátek a v sobotu od 17 do 18 hod. 
Začátek je u Radniční věže.
www.znojemskabeseda.cz 

10.–23. 12. 2021 
CHVALOVICE-HATĚ – Vánoční slevy ve FREEPORTU

Výprodeje se spoustou slev na Vás nečekají jen v lednu – 
ve FREEPORT Fashion Outlet budou slevové akce světových 
značek probíhat už před vánočními svátky. FREEPORT je 
prvním outletovým centrem, které bylo v České republice 
otevřeno, a současně je jedním z největších nákupních 
center svého druhu ve střední Evropě. Vybrat si zde pod jed-
nou střechou můžete z více než 250 světových značek v 75 
obchodech. Zastoupena je dámská, pánská i dětská móda, 
vybavení pro sport, aktivity a pobyt v přírodě, potřeby pro 
domácnost i restaurace, kavárny a další služby. FREEPORT 
prodává značkovou módu za ceny, které jsou vždy o 30 až 
70 % nižší než v běžných obchodech. V období speciálních 
slevových akcí mohou být ceny dokonce až o 90 % nižší. 
Ještě výhodněji mohou nakupovat členové VIP klubu nebo 
držitelé speciálního VIP One Day-pasu, který nabízejí např. 
hotely v okolí svým ubytovaným hostům. Otevřeno je denně 
od 10 do 21 hod. a v průběhu roku se zde odehrává řada 
speciálních tematických a promo akcí. 
www.freeport.cz 

22. 12. 2021–2. 1. 2021
ZNOJMO – Vánoční tvoření v muzeu

Samoobslužná vánoční dílnička nejen pro děti v přednáško-
vém sále Domu umění Jihomoravského muzea ve Znojmě.
www.muzeumznojmo.cz 

28. 12. 2021–3. 1. 2022
ZNOJMO – Vyhlídkové kolo

Kdo má rád vyhlídky a nevadí mu zima, určitě využije mož-
nost svézt se na velkém Ruském kole. Na pár dnů na přelomu 
roku bude instalováno na Komenského náměstí.
www.znojemskabeseda.cz

Sváteční seriály akcí 

Sváteční výstavy a expozice

Sváteční nabídka služeb

Tipy na sváteční dárky

Turistická oblast Znojemsko a Podyjí nabízí v období adventu a vánočních 
svátků i řadu akcí dlouhodobých anebo se pravidelně opakujících. Snadno tak 
najdete termín, který bude vyhovovat právě Vám...

Kdo rád navštěvuje výstavní expozice a vyhledává tamní klidnou krásu i po-
znání, neměl by si na Znojemsku nechat ujít následující výstavy s nezaměnitel-
nou vánoční atmosférou…

Jak prožít sváteční chvíle na Znojemsku bezstarostně a v naprostém pohodlí?  
Využijte speciální nabídku vybraných hotelů a restaurací! Nechte se hýčkat a roz-
mazlovat gastronomickými lahůdkami či komfortním ubytováním a wellness  
službami. Prostě relaxujte a užívejte si...

Přemýšlíte, čím potěšit své přátele či příbuzné a hledáte inspiraci na originální 
dárky? Třeba Vám přijdou vhod naše ověřené tipy. Je libo regionální výrobky ze 
Znojemska nebo třeba dárkové poukazy na nezapomenutelné zážitky a kvalitní 
služby? Stačí si jen vybrat... 

Další akce a informace o turistických cílech, trasách i službách na Znojemsku a v Podyjí 
najedete také na www.znojmoregion.cz a www.znojemsko.info.

Účast na akcích je podmíněna dodržováním aktuálně platných protiepidemiologických 
nařízení vlády. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

S ohledem na vývoj pandemie COVID a protiepidemiologická nařízení vlády mohou být 
uvedené akce zrušeny či termínově přesunuty – prosíme, sledujte aktuální informace 
u pořadatelů daných akcí.

      Děkujeme Vám za pochopení.

výrobky a dekorace, jejichž zakoupením podpoří osoby se 
zdravotním postižením.
www.muzeumznojmo.cz 

26. 11. 2021–19. 12. 2021 
ZNOJMO – Vánoce 2021

Tradiční vánoční výstava Patchworkového klubu Znojmo 
v Domě umění Jihomoravského muzea ve Znojmě na Masa-
rykově náměstí.
www.muzeumznojmo.cz 

28. 11. 2021–9. 1. 2022 
ZNOJMO-LOUKA – Výstava betlémů a vánočních 
pohlednic

Kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie v areálu zno-
jemského Louckého kláštera na jižním předměstí Znojma 
ukrývá jedinečný poklad. Je jím početná sbírka betlémů 
a vánočních pohlednic, kterou si můžete přijít prohlédnout 
v období adventu a Vánoc vždy v soboty, neděle a svátky, 
a to včetně Štědrého dne či Silvestra. 
www.farnostlouka.cz

MORAVSKÝ KRUMLOV – Muchova Slovanská epopej 
Jedinečným a slavnostním zážitkem může být návštěva 
unikátní Slovanské epopeje Alfonse Muchy na zámku 
v Moravském Krumlově. Celkem 20 velkoformátových pláten 
představuje dějiny slovanských národů a nejvýznamnější 
historické milníky, které se dotýkají nejen minulosti Čechů. 
Světově proslulé dílo v rekonstruovaných zámeckých sálech je 
v zimním období k vidění denně mimo pondělí od 9 do 16 hod. 
(poslední vstup je možný v 15 hod.). Pro velký zájem veřejnosti 
však doporučujeme rezervaci časových vstupenek předem.
www.mucha-epopej.cz 

16. 11. 2021–6. 2. 2022 
ZNOJMO – Poezie Vánoc 

Výstava Jihomoravského muzea ve Znojmě v 1. patře Minorit-
ského kláštera nabídne desítky nádherných betlémů zapůjče-
ných z Muzea Vysočiny v Jihlavě. Výstava představuje ukázky 

původních soukenických betlémů i betlémové přírůstky 
ze současné tvorby zdejších řezbářů. Přijďte si užít krásu 
betlémů, lidových zvyků a atmosféru Vánoc na Jihlavsku. 
Vysočina totiž patří k nejvýznamnějším střediskům lidového 
řezbářství a betlemářství u nás. Výstava se věnuje výhradně 
jihlavské betlémářské tradici, kde nechyběly a dodnes 
nechybí figurky voskové, papírové ani vyřezávané ze dřeva. 
www.muzeumznojmo.cz 

23. 11. 2021–7. 1. 2022 
ZNOJMO – Vánoční výstava rukodělných výrobků 
zdravotně postižených

Prodejní výstava originálních výrobků klientů Ateliéru 
Samuel a Dílny sv. Kláry při Oblastní charitě Znojmo, která 
tradičně doplňuje vánoční kulturní nabídku v Domě umění 
Jihomoravského muzea ve Znojmě. Letošní rok bude již 10. 
ročníkem a návštěvníci se opět mohou těšit na nejrůznější 
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26. 11. 2021
HLUBOKÉ MAŠŮVKY – Rozsvěcení stromečku a Zimní 
jarmark řemesel

Slavnostní zahájení adventního období s vůní svařáku, tra-
dičními řemesly a vánočními dárky proběhne v parku před 
kostelem od 15 do 20 hod. Jeho součástí bude i rozsvícení 
vánočního stromu.
www.hlubokemasuvky.cz 

ŠANOV – Rozsvícení vánočního stromu 
Začátek adventu se ani v Šanově neobejde bez slavnostního 
rozsvícení vánočního stromu na návsi.
www.sanov.cz 

VRBOVEC – Zahájení adventu 
Tradiční rozsvěcení vánočního stromečku na návsi u kostela 
čeká i obyvatele vinařské obce Vrbovec. Menší program za-
hajující adventní období bude probíhat od 15:30 do 17 hod.
www.obec-vrbovec.cz 

26.–28. 11. 2021 
CHVALOVICE-HATĚ – Black Weekend ve Freeportu 

Speciální akce ve FREEPORT Fashion Outlet nabídne mimo-
řádné předvánoční slevy značkového zboží dosahující až 
-80 %. Největší nákupní horečka tak odstartuje nejen Black 
Friday, ale rozprostře se na celý Black Weekend.
www.freeport.cz 

CHVALOVICE-HATĚ – Zvěřinové hody 
Speciální zvěřinové menu s jelení kýtou na smetaně 
s houskovým knedlíkem a brusinkami + nápoj zdarma 
nabízí Selská restaurace Heurige a Restaurace Hrad v obřím 
obchodně-zábavním areálu Excalibur City na hraničním pře-
chodu Chvalovice-Hatě. Menu je také součástí speciálního 
pobytového balíčku ve zdejším stylovém JukeBOX Hotelu, 
kde vše připomíná slavné hudební hvězdy a vlastní jukebox 
má každý host na svém pokoji (více info v kapitole SVÁTEČNÍ 
NABÍDKA SLUŽEB). 
www.jukeboxhotel.com

27. 11. 2021 
HRABĚTICE – Vánoční strom 

Slavnostní podvečerní rozsvěcení vánočního stromu na hra-
bětickém náměstí. 
www.hrabetice.eu 

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – Rozsvícení 
vánočního stromu 

Tradiční akce na počátku adventu, při které bude slavnostně 
rozsvícen vánoční strom na náměstí.
www.hrusovany.cz 

MIROSLAV – Rozsvícení vánočního stromu
Zahájení adventního období s doprovodným programem 
od 14 hod. Těšte se na živou hudbu, divadlo (ve 14:30 hod.), 
vystoupení žáků místních škol i chrámového sboru, tvořivou 
vánoční dílnu (od 15 hod.), vánoční trhy s prodejními stánky 
i s občerstvením. A samozřejmě i se slavnostním rozsví-
cením velkého vánočního stromu v 17 hod. Akce probíhá 
v kulturním domě i před ním.
www.mesto-miroslav.cz 

MORAVSKÝ KRUMLOV – Pohádkové Vánoce 
Oblíbené přátelské setkávání občanů města na náměstí TGM 
s nabídkou bohatého doprovodného programu pro všechny 
generace. Nedílnou součástí je vždy nově nastudovaná 
pohádka, koncerty domácích hudebních těles i českých 
hudebních hvězd. Program zakončí slavnostní ohňostroj 
a rozsvícení vánočního stromu v 18 hod. Akce však začíná už 
ráno v 9:30 hod.
www.mkrumlov.cz 

VRANOV NAD DYJÍ – Zahájení Adventu 
Starobylé městečko malebně usazené pod majestátním 
barokním zámkem na prahu Národního parku Podyjí přivítá 
advent v 17 hod. Rozsvěcení vánočního stromu doprovodí 
malý kulturní program. 
www.ouvranov.cz 

ŠANOV – Vánoční tvoření 
Přijďte si vyrobit vlastní adventní věnec a zahájit tak vánoční 
čas v trendy podání mistra ČR ve floristice Ondřeje Čerňáka. 
Každý si odnese svůj věnec domů a získá certifikát o absol-
vování kurzu. Účast na kurzu od 13 do 15 hod. je podmíněná 
rezervací předem.
www.facebook.com/KvetinovafarmaCosmia

ŠTÍTARY – Rozsvícení vánočního stromu 
Akce zahajující advent začne v 15 hod. před budovou úřadu 
městyse Štítary. Bude zajištěno občerstvení i program pro 
děti a dospělé v kulturním domě.
www.obecstitary.cz 

ZNOJMO-KONICE – Chutnání mladých vín 
Vinařská akce, na které se koštují vína Spolku vinařů Konice 
a Popice – dvou příměstských částí města Znojma. 
www.facebook.com/Spolek-vinaru-Konice-a-Popice 

ZNOJMO-LOUKA – 1. Adventní koncert v Louce 
Kostel sv. Václava v areálu znojemského Louckého kláštera 
bude od 17 hod. hostit vystoupení Znojemského komorního 
orchestru. 
www.farnostlouka.cz 

27.–28. 11. 2021 
ŠANOV – Vánoční jarmark 

Přijďte načerpat vánoční atmosféru, zazpívat si koledy, 
ochutnat vánoční dobroty anebo si na jarmarku nakoupit 
originální vánoční dárky, ozdoby a dekorace z floristické 
dílny květinové farmy Cosmia z Hrušovan nad Jevišovkou. 
Po celou dobu trvání jarmarku bude pro ty nejmenší na-
chystaná Ježíškova dílnička, kde si za asistence vánočních 
skřítků mohou děti vyrobit nějakou tu ozdobu a napsat dopis 
Ježíškovi. Čeká na Vás doprovodný program v podobě pěvec-
kého vystoupení, hraní na živé květiny, prezentace a ukázky 
floristiky a vánočního trendy aranžování. Ale těšit se můžete 
i na grilované prasátko, svařák a další dobroty. 
www.facebook.com/KvetinovafarmaCosmia

28. 11. 2021 
BOHUTICE – Vánoční strom a adventní dílničky 

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu u bohutického 
zámečku od 16 hod. doplní adventní dílničky pro děti... 
A možná přijde i čert!
www.bohutice.cz 

DYJÁKOVICE – Zahájení adventu 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se zpíváním koled.
www.dyjakovice.cz 

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – Setkání u svařáčku 
První adventní neděli se můžete od 15 do 19 hod. zastavit 
na přátelské setkání u svařeného vína na hrušovanském 
náměstí. Těšit se můžete i na další občerstvení, koledy 
a malý jarmark.
www.facebook.com/spolekdverybky 

JAROSLAVICE – Rozsvícení vánočního stromu 
a Živý Betlém 

Jarmínek – spolek jaroslavických maminek zve na slavnostní 
zahájení adventního času u nazdobeného vánočního stromu 
spojené s vystoupením dětí z místních MŠ a ZŠ, vystoupením 
spolku Jarmínek s pásmem „O adventu“ a prvním advent-
ním „zpívánkováním“. Začátek akce v 15 hod. Slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Jaroslavicích pak 
následuje v 16 hod. 
www.facebook.com/jarminek 

JEVIŠOVICE – Rozsvěcení vánočního stromu 
V 17 hod. se u kostela sv. Josefa zahájí advent „po soused-
sku“ s talířkem něčeho k zakousnutí z vlastní spíže nebo 
zahrádky. Proběhne slavností rozsvícení vánočního stromu, 
hudební vystoupení pěveckého sboru Děti z Jevišovic a far-
ního sboru, ale také barmanská show s ohněm. Na místě 
budou k zakoupení hot drinky a káva. Chybět nebude ani 
Ježíškova pošta. 
www.jevisovice.cz 

MIROSLAV – Dárkování
Charitativní odpoledne v miroslavském evangelickém 
kostele – tradiční akce pořádaná vždy první adventní neděli.
www.mesto-miroslav.cz 

MORAVSKÝ KRUMLOV – Adventní shromáždění 
Posvěcení adventního věnce děkanem moravskokrumlovské 
farnosti spojené s vystoupením Smíšeného pěveckého sboru 
Karla Němečka na náměstí TGM. Akce začíná v 15 hod.
www.mkrumlov.cz 

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE – Zahájení adventu
U nazdobeného vánočního stromu v Sedlešovicích se mů-
žete těšit na přátelské setkání místních občanů u svařeného 
vína a vánočního čaje. Zahájení v 16 hod. starostou obce, vy-
stoupení dětí z MŠ Nový Šaldorf, od 16:30 hod. kouzelnické 
vystoupení pro děti. Občerstvení zajištěno. 
www.saldorf-sedlesovice.cz 

TRSTĚNICE – Zahájení adventu
Zahájení adventního období rozsvícením vánočního stromu 
v parku na návsi v 18 hod. Děti z místní MŠ a ZŠ k tomu před-
nesou básničky a zazpívají koledy. 
www.trsteniceumorkrumlova.cz 

VIŠŇOVÉ – Rozsvícení vánočního stromu 
Při slavnostním rozsvícení višňovského vánočního stromu 
u kostela na náměstí od 17 hod. vystoupí pěvecký žákovský 
sbor. www.visnove.cz 

ZNOJMO – Africké trhy v muzeu 
Přijďte do Jihomoravského muzea ve Znojmě – budovy 
Minoritského kláštera, ochutnat skvělé tropické ovoce, které 
pěstují drobní ugandští farmáři a které je dovezeno tak 
akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. A co 
na nádvoří kláštera od 10 do 15 hod. najdete? Čerstvé ovoce 
z Afriky, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, 
extra kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího. 
www.facebook.com/muzeumznojmo 

ZNOJMO – Zahájení Znojemského adventu 
Slavnostní zahájení maratonu kulturních a společenských 
akcí v centru Znojma od 16:45 hod. na Masarykově náměstí 
za zvuku Znojemských žesťů. Součástí bude rozsvícení vel-
kého vánočního stromu a od 17 hod. koncert Michala Hrůzy. 
www.znojemskabeseda.cz 

29. 11. 2021
ÚNANOV – Zahájení adventu

Tak trochu nezvykle, v pondělí, zahájí advent i na návsi 
v Únanově. Žáci místní ZŠ předvedou vánoční vystoupení 
a nabídnou i své výrobky a vánoční dekorace na malém 
jarmarku. Pan farář posvětí adventní věnec a zapálí 1. svíčku. 
Chybět nebude ani svařené víno, horký čaj nebo grog. 
Začátek v 16 hod.
www.obecunanov.cz

30. 11. 2021
ZNOJMO – Diskotéka na kluzišti 

Horní náměstí v historickém centru Znojma opět nabízí 
možnost aktivního trávení adventního a vánočního ob-
dobí s bruslemi na nohou. Každé adventní úterý, vždy od  
16. do 17 hod., si tu můžete užít nefalšovanou diskotéku s DJ.
www.znojemskabeseda.cz 

1. 12. 2021 
ZNOJMO – Aneta Langerová 

Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován – koncertní turné 
zpěvačky Anety Langerové s kapelou a smyčcovým triem, 
které od 19:30 hod. rozezní Městské divadlo ve Znojmě.
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO – Zimní kino 
Neopakovatelnou atmosféru mají venkovní promítání 
divácky úspěšných filmů a pohádek na Masarykově náměstí 
v centru Znojma. U horkého svařáku nebo čaje, uprostřed 
adventního trhu, můžete tento den sledovat tyto filmy: 
Croodsovi: Nový věk (od 9:30 hod.), Princezna zakletá v čase 
(od 16 hod.) a Sněženky a machři (od 18 hod.).
www.znojemskabeseda.cz 

2. 12. 2021
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – Čertovina na zámku 

Spolek pro Hrušovanský zámek srdečně zve na čertovskou 
sešlost v zámeckém parku. Od 18 hod. se čerti vynoří 
z temnoty, aby se za doprovodu pekelné hudby vydali 
vstříc hříšníkům. Děti bude čekat sladká odměna. 
www.sphz.cz 

ZNOJMO – Koncert u sv. Mikuláše 
Od 16 hod. koncert Základní umělecké školy Znojmo.
www.farnostznojmo.cz  

ZNOJMO-POPICE – Zahájení adventu 
V 18 hod. započne adventní období ve znojemské příměst-
ské části Popice. V Muzeu Charlese Sealsfielda, spisovatele 
a místního rodáka, se od 18 hod. těšte na občerstvení, 
vystoupení dětí i slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
https://charles-sealsfield.webnode.cz 

3. 12. 2021 
JEVIŠOVICE – Mikulášská nadílka s čertovskou 
pohádkou 

V Pekle v zahradě Starého zámku od 16:00 hod. čeká 
na děti Mikulášská nadílka a od 16:30 hod. čertovská 
pohádka „Jak voják s peklem zápolil“. V pohádce se čertuje 
i žongluje, hoří opravdové ohně a o staročeském pekle jsou 
poučeny zábavnou formou i nejmenší děti. A kde je Peklo, 
je i oheň – a kde je oheň, je dobré mít s sebou špekáčky 
a pečivo! 
www.jevisovice.cz 

MIROSLAV – Mikulášská besídka
Od 16:00 hod. se děti z MŠ setkají s Mikulášem v místním 
kulturním domě.
www.mesto-miroslav.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent 
Program na Masarykově náměstí v centru města nabídne 
tento den zimní kino – film Sněžný kluk (od 9:30 hod.), 
koncert hudební skupiny LeGranda (od 17:30 hod.) a ve-
černí koncert, na kterém vystoupí Tomáš Kočko & Orchestr 
(od 19:30 hod.)
www.znojemskabeseda.cz 

4. 12. 2021 
HNANICE – Adventní zpěvy 

Adventní koncert od 17 hod. v kostele sv. Wolfganga v po-
dání ženské a capella skupiny Dobrovyly. 
www.facebook.com/obecHnanice 

HRABĚTICE – Adventní setkání 
Přátelské setkání u adventního stromu na náměstí pro-
běhne v Hraběticích každou adventní sobotu.
www.hrabetice.eu 

JEVIŠOVICE – Promítání filmu Karel 
V sále jevišovického Komenia si můžete od 16 hod. připo-
menout nesmrtelný hlas Karla Gotta v úspěšném českém 
dokumentárním filmu.
www.jevisovice.cz 

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE – Mikulášské 
odpoledne 

V prostorách šaldorfského Modrého sklepa (vinárna) se 
mohou děti těšit na mikulášský program: od 15:30 do  
16 hod. vánoční výtvarné dílny, od 16 do 17 hod. kejklíř 
Čabík a od 17 hod. prohlídka Pekla s mikulášskou nadílkou. 
Děti mohou přijít v maskách. 
www.saldorf-sedlesovice.cz 

VEDROVICE – Rozsvícení vánočního stromu 
a Mikuláš na návsi

Tradiční rozsvícení vánočního stromu v 16:30 hod. před 
obecním úřadem. Při něm se rozdávají voňavé perníčky 
a zpívají koledy. V 17 hod. následuje krátký program 
k uvedení Mikuláše, který přijede na náves s koňským 
spřežením, pak přivítá děti a rozdá jim dárečky. 
www.vedrovice.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent 
Program na Masarykově náměstí v centru města nabídne 
tento den historické řemeslné dílny od 10 do 15 hod., 
a dále koncerty kapel Ella (od 14 hod.) a The Shots hrající 
swing, jazz a Rock’n’Roll (od 16 hod.). 
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO – Mikulášský košt mladých vín 
9. ročník degustace mladých vín z několika vybraných 
vinařství z okolí Znojma v Domě umění Jihomoravského 
muzea ve Znojmě. 
www.szv.estranky.cz 

ZNOJMO – Vánoční koncert Aleše Slaniny a hostů 
Městské divadlo ve Znojmě uvede herce, zpěváka a mode-
rátora Aleše Slaninu a jeho hosty hned 2×. První předsta-
vení se odehraje od 15 a druhé od 18 hod. 
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO-LOUKA – 2. Adventní koncert v Louce 
Kostel sv. Václava v areálu znojemského Louckého kláštera 
bude od 17 hod. hostit varhanní koncert. Vystoupí Marie 
Hasoňová (housle) a Alfred Habermann (varhany). 
www.farnostlouka.cz 

4.–5. 12. 2021
CHVALOVICE-HATĚ – Mikulášská nadílka 
v Merlinově dětském světě

První prosincový víkend bude v obřím dětském zábavním 
světě Merlin´s KinderWelt patřit nadělování. Mikuláš, 
anděl i čert budou procházet areálem a rozdávat dětem 
sladkosti. Až do konce roku zde navíc platí akce na 50 % 
slevu na tokeny (herní žetony).
www.merlinskinderwelt.com 

CHVALOVICE-HATĚ – Mikuláš ve FREEPORTU
Během návštěvy FREEPORT Fashion Outlet – největšího 
nákupního centra svého druhu u nás, získají Vaše děti 
nadílku od Mikuláše, který i s čertem a andělem bude 
procházet celé obchodní centrum.
www.freeport.cz 

5. 12. 2021
HLUBOKÉ MAŠŮVKY – Mikuláš v kostele

Mikulášská nadílka pro děti v kostele Navštívení Panny 
Marie (16–17 hod.). 
www.hlubokemasuvky.cz  

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – Setkání u svařáčku 
Druhou adventní neděli se můžete od 15 do 19 hod. zasta-
vit na přátelské setkání u svařeného vína na hrušovanském 
náměstí. Těšit se můžete i na další občerstvení, koledy 
a malý jarmark.
www.facebook.com/spolekdverybky 

JAROSLAVICE – Za oknem čert! 
Jarmínek – spolek jaroslavických maminek připravil 
na první prosincovou neděli od 15 do 19 hod. tradiční 
mikulášský průjezd andělské družiny i pekelného traktoru 
obcí a jejich návštěvu v domácnostech. 
www.facebook.com/jarminek 

MORAVSKÝ KRUMLOV – Mikuláš na zámku
Velkolepá Mikulášská nadílka od 17 hod. nejen pro děti 
v mystickém prostředí renesančního zámku se zábavným 
programem v podobě plnění úkolů a přání. Součástí je 
samozřejmě i andělské nebe a pořádné peklo s hodně 
tlustou knihou hříchů...
www.mkrumlov.cz 

TRSTĚNICE – Mikulášská nadílka
V 17 hod. přijede do parku na návsi Mikuláš, který má pro 
všechny děti přichystané balíčky se sladkou odměnou. 
www.trsteniceumorkrumlova.cz 

ÚNANOV – Mikuláš po vesnici
Od 17 hod. bude také Únanovem procházet Mikuláš i s čer-
tem a andělem.
www.obecunanov.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent 
Program na Masarykově náměstí v centru města nabídne 

tento den Advent očima dětí od 16 do 18 hod., a od 18 hod. 
Pekelnou sešlost a Andělské nebe. 
www.znojemskabeseda.cz 

7. 12. 2021
ZNOJMO – Diskotéka na kluzišti 

Horní náměstí v historickém centru Znojma opět nabízí 
možnost aktivního trávení adventního a vánočního 
období s bruslemi na nohou. Každé adventní úterý, 
vždy od 16. do 17 hod., si tu můžete užít nefalšovanou 
diskotéku s DJ.
www.znojemskabeseda.cz 

8. 12. 2021
MIROSLAV – Česko zpívá koledy 

Každoročně se napříč celou republikou v jeden den 
i jeden čas rozezpívají celá náměstí a návsi. V Miroslavi 
se budou vánoční koledy zpívat u kulturního domu 
od 17 hod.
www.mesto-miroslav.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent 
Tento den bude program na Masarykově náměstí v cen-
tru města patřit nejprve znojemským školám a školkám, 
které se od 9 do 14:30 hod. představí na pódiu se svými 
vystoupeními. Od 16:30 hod. je pak vystřídají Paroháči, 
v 18 hod. zimní kino – film Pelíšky.
www.znojemskabeseda.cz 

10. 12. 2021 
ZNOJMO – Vánoční ateliér v Domě umění

Oblíbená vánoční akce Jihomoravského muzea ve Znojmě. 
Přijďte si vlastnoručně vyrobit vánoční dárek, inspirovat 
se anebo jen nasát vánoční atmosféru. Akce od 15 do  
18:30 hod. je určena nejen rodinám s dětmi. 
www.muzeumznojmo.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent 
Od 9:30 do 11:30 hod. se na pódiu na Masarykově ná-
městí v centru města vystřídají představení znojemských 
škol a školek, v 16 hod. pak předvedou svá vystoupení 
taneční kroužky SVČ Znojmo. Od 17:30 hod. zahraje 
hudební skupina Weihnachtswürstchen a od 20 hod. se 
těšte na koncert kapely O5 a Radeček.
www.znojemskabeseda.cz 

10.–11. 12. 2021 
ZNOJMO – Ježíškův Garage Design

Neotřelé umění ve Znojmě i v době adventu. Prodejní 
přehlídka originální autorské tvorby a designu, která se 
letos usadí v novém uměleckém prostoru GaP (Galerie 
a Prostor). 
www.galerieaprostor.cz 

10.–12. 12. 2021 
BÍTOV – Zvěřinové hody U Tesařů 

Oblíbená restaurace U Tesařů v centru Bítova pořádá 
v době Adventu speciální gurmánské víkendy. Každý 
bude z aměřen na j inou gas tronomickou lahůdku 
a druhý prosincový víkend to bude zvěřina. Zvěřinové 
hody tu můžete spojit s návštěvou sousedního sester-
ského Hasičského pivovaru Bítov a ochutnávkou zdej-
šího piva Tesák. A kdo si chce Zvěřinové hody v Bítově 
užít pořádně, využije možnost pobytového balíčku v ro-
dinném penzionu U Tesařů (více info v kapitole SVÁTEČNÍ 
NABÍDKA SLUŽEB).
www.utesaru.cz 

11. 12. 2021 
HRABĚTICE – Adventní setkání 

Přátelské setkání u adventního stromu na náměstí pro-
běhne v Hraběticích každou adventní sobotu.
www.hrabetice.eu 

JEVIŠOVICE – Promítání filmu Vánoční příběh 
Od 16:00 hod. v sále jevišovického Komenia promítání 
nového českého filmu režisérky Ireny Pavláskové. 
www.jevisovice.cz 

MIROSLAV – Strom řemesel 
Vánoční strom řemesel v kulturním domě nabídne od  
8 do 12 hod. program pro celou rodinu: tvořivé dílničky, 
hudbu i občerstvení. 
www.mesto-miroslav.cz 

MORAVSKÝ KRUMLOV – Koncert Dyjavánek
Předvánoční koncert cimbálové muziky Dětského folk-
lórního souboru Dyjavánek ze Znojma ve farním kostele 
Všech svatých od 16 hod.
www.mkrumlov.cz 

ÚNANOV – 1. Adventní koncert
V kostele sv. Prokopa se v 17 hod. rozezní nejrůznější 
nástroje žáků Základní umělecké školy Znojmo.
www.obecunanov.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent 
Tento den se na Masarykově náměstí v centru města od  
10 hod. odehraje pravá Zabijačka s prodejem masových 
specialit. Ve 14 hod. na pódiu zahraje kapela HangOver 
a od 16 hod. zazpívá Totál Vokál.
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO-LOUKA – 3. Adventní koncert v Louce 
Kostel sv. Václava v areálu znojemského Louckého kláš-
tera bude od 17 hod. hostit vystoupení vokálně-instru-
mentálního kvarteta Duae Tastae Cantantes. 
www.farnostlouka.cz 

ŽELETICE – Adventní dílnička v Ruční papírně
Mimořádnou akci pro děti připravila Ruční papírna „Stará 
škola“ v Želeticích u Znojma. Přijď te si do adventní 
dílničky vlastnoručně vyrobit speciální vánoční papír 
a z něj pak své vlastní vánoční přání, dárkovou krabičku 
či originální jmenovku na dárky. Začátek v 10 hod. Rezer-
vace předem nutná. Současně budete mít od 9 do 12 hod. 
možnost nakoupit ve zdejší podnikové prodejně origi-
nální vánoční dárky – samozřejmě vše z ručního papíru.
www.handmadepaper.cz 

12. 12. 2021 
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – Setkání u svařáčku 

Třetí adventní neděli se můžete od 15 do 19 hod. zastavit 
na přátelské setkání u svařeného vína na hrušovanském 
náměstí. Těšit se můžete i na další občerstvení, koledy 
a malý jarmark.
www.facebook.com/spolekdverybky 

JAROSLAVICE – Andělská pošta
Ježíšek opětovně vyšle svého nebeského posla, aby mu 
od jaroslavických dětí vybral a přinesl veškeré dopisy 
a přání, které orazítkuje nebeským razítkem.
www.facebook.com/jarminek 

MORAVSKÝ KRUMLOV – Nedělní pohádka
Galerie Knížecí dům na náměstí TGM zve od 10 hod. na po-
hádku s hudebními nástroji nazvanou „O staré valše“. 
www.krumlov.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent 
Od 13:30 hod. na pódiu na Masarykově náměstí v centru 
města zazpívá Pěvecké sdružení Vítězslav Novák. V 15 hod. 
začne Advent s bavičem dětí Milanem Mudrochem a od  
16 hod. zimní kino – promítání filmu Lucie postrach ulice.
www.znojemskabeseda.cz

14. 12. 2021
ZNOJMO – Diskotéka na kluzišti 

Horní náměstí v historickém centru Znojma opět nabízí 
možnost aktivního trávení adventního a vánočního 
období s bruslemi na nohou. Každé adventní úterý, 
vždy od 16. do 17 hod., si tu můžete užít nefalšovanou 
diskotéku s DJ.
www.znojemskabeseda.cz 

Sváteční
Vítejte v turistické oblasti ZNOJEMSKO A PODYJÍ a užijte si sváteční atmosféru 
od počátku adventu do svátku Tří králů. Prozkoumejte pestrou nabídku kultur-
ních a společenských akcí, sportovních aktivit či poznávacích výletů, vychut-
nejte si gurmánské a relaxační zážitky, užijte si kreativní dílničky i přátelská 
setkání. Čekají na Vás v celém regionu – nejen v královském městě Znojmě, ale 
i v západním Vranovsku a Jevišovicku, severním Moravskokrumlovsku, východ-
ním Hrušovansku či v jižním příhraničí – v pohostinném kraji, kde je zima přívě-
tivá a možnosti nepřeberné...

15. 12. 2021 
MORAVSKÝ KRUMLOV-RAKŠICE – Úsměvy Zdeňka Trošky

Orlovna Rakšice přivítá v 19 hod. zábavný pořad, ve kterém 
známý český režisér Zdeněk Troška vypráví nejen o filmech, 
ale i o jídle a dietách, žrádle a dobrotách ve všech podobách, 
nebo o veselých zážitcích z bujarého mládí. Písničkářka, 
zpěvačka a kytaristka, Simona Klímová, doprovodí talk show 
svými autorskými písničkami. 
www.krumlov.cz 

ZNOJMO – Zimní kino 
Neopakovatelnou atmosféru mají venkovní promítání 
divácky úspěšných filmů a pohádek na Masarykově náměstí 
v centru Znojma. U horkého svařáku nebo čaje, uprostřed 
adventního trhu, můžete tento den sledovat tyto filmy: 
Velké dobrodružství Čtyřlístku (od 9:30 hod.), ...a zase ta Lu-
cie (od 16 hod.) a pohádku S čerty nejsou žerty (od 18 hod.).
www.znojemskabeseda.cz 

17. 12. 2021
HLUBOKÉ MAŠŮVKY – Setkání u svařáku

Adventní sousedské setkání u rozsvíceného vánočního 
stromu a horkého svařáku (17–21 hod.). 
www.hlubokemasuvky.cz 

VEDROVICE – Ladovy Vánoce
Na závěr roku se ve Vedrovicích vždy připravuje bohatý 
program v podobě vánoční scénky nacvičené dobrovolníky, 
výstavy v místním muzeu, ochutnávky cukroví a dalšího 
malého občerstvení. Začátek v 18 hod.
www.vedrovice.cz 

ÚNANOV – 2. Adventní koncert
Žáci Základní umělecké školy Znojmo opět vystoupí od  
17 hod. v kostele sv. Prokopa, ale tentokrát jej rozezní svým 
zpěvem a koledami.
www.obecunanov.cz 

ZNOJMO – Cyklo Vánoce
Přesně v 17 hod. se před 1. Mezinárodním cykloturistickým 
centrem služeb a informací v ČR naproti Louckému klášteru 
ve Znojmě „osvětlí“ první reflexní Cyklo stromeček v republice. 
Pro výrobu netradičních cyklistických ozdob bylo použito 
přibližně 5 (již nefunkčních) jízdních kol, mnoho cyklo dílů, re-
flexních prvků a dalšího vybavení na kola. Vánoční stromeček 
však nebude trvale svítit – „rozsvítí“ ho teprve Váš mobil při 
pořízení fotografie nebo svit přinesené baterky. Odraz světla 
od reflexních prvků se postará o zajímavý světelný efekt. 
Pro nejmenší návštěvníky zde bude připraveno překvapení. 
Připravuje se i nesoutěžní přehlídka Vašich vlastních cyklo oz-
dob – přineste v tento den svůj vlastní výtvor a bude na Cyklo 
stromeček také umístěn. Pro kluky a tatínky zde bude autod-
ráha, děvčata a maminky ocení možnost výroby netradičního 
výtvarného díla – vánočního dárku na tzv. Malovacím kole. 
Pro všechny v případě příznivého počasí budou k dispozici šla-
pací káry. Akce zde zahajuje týdenní Cyklo Vánoce s vánočním 
trhem zaměřeným na dárky s cyklistickou tématikou a regio-
nální produkty (více info v kapitole TIPY NA SVÁTEČNÍ DÁRKY).
www.cykloklubznojmo.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent 
Od 9:30 hod. začne na Masarykově náměstí v centru města 
zimní kino – promítání filmu Willy a kouzelná planeta. 
V 17:30 hod. vystoupí na pódiu Šarivari Swing Band 
a od 19:30 hod. kapela Jazzy Talking.
www.znojemskabeseda.cz

18. 12. 2021 
HRABĚTICE – Adventní setkání 

Přátelské setkání u adventního stromu na náměstí proběhne 
v Hraběticích každou adventní sobotu.
www.hrabetice.eu 

ZNOJMO – Workshop dětem
Kreativní workshop v novém uměleckém prostoru GaP (Ga-
lerie a prostor) pro děti ve věku 5–12 let od 10 do 11:30 hod. 
www.galerieaprostor.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent 
V 15 hod. uvidíte na pódiu na Masarykově náměstí v centru 
města taneční vystoupení souboru Naši sousedé z Chvalovic 
a od 16 hod. začne koncert skupiny Beladona Quartet.
www.znojemskabeseda.cz

ZNOJMO-LOUKA – 4. Adventní koncert v Louce 
Kostel sv. Václava v areálu znojemského Louckého kláštera 
bude od 17 hod. hostit vystoupení Znojemských žesťů s je-
jich hostů z Musikschule Retz. 
www.farnostlouka.cz 

18.–19. 12. 2021 
CHVALOVICE-HATĚ – Kouzlo Vánoc ve Freeportu

Speciální vánoční event ve FREEPORT Fashion Outlet – kolo 
štěstí plné výher, dětské dílničky, balení dárků, vánoční 
výzdoba, vánoční atmosféra, dodatečné slevy...
www.freeport.cz 

19. 12. 2021 
BOHUTICE – Koncert s vánočním jarmarkem 

Vánoční koncert bohutické ZŠ a MŠ od 17 hod. v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie doplní i tradiční vánoční jarmark.
www.bohutice.cz 

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – Setkání u svařáčku 
Čtvrtou adventní neděli se můžete od 15 do 19 hod. zastavit 
na setkání u svařeného vína na hrušovanském náměstí. Těšit 
se můžete i na další občerstvení, koledy a malý jarmark.
www.facebook.com/spolekdverybky 

MIROSLAV – Vánoční koncert 
Koncert vážné hudby v evangelickém kostele od 16 hod.
www.mesto-miroslav.cz 

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE – Setkání 
u vánočního stromu

Tradiční setkání u rozsvíceného vánočního stromu v areálu 
šaldorfských Modrých sklepů začne v 16 hod. na prostran-
ství u kládového lisu. Nebude chybět vystoupení dětí z MŠ, 
překvapení pro děti, přehlídka nazdobených vánočních 
stromků místních spolků a od 18 hod. Živý Betlém ve Stodole 
U Stehlíků. Občerstvení zajištěno. 
www.saldorf-sedlesovice.cz 

ÚNANOV – Společně za koledou
Od 15 hod. na návsi zazní koledy a rozvoní se občerstvení. 
Malý jarmark nabídne originální výrobky místních, např. ke-
ramiku, medové výrobky či drobné vánoční dárečky a deko-
race. Během akce také můžete podpořit charitativní projekt 
Společně k úsměvu sdružující onkologicky léčené mladé lidi.
www.obecunanov.cz 

VEDROVICE – Vánoční koncert 
Vystoupení hudebního seskupení Štěpánští koledníci, kteří 
zahrají a zazpívají v sále kulturního domu. 
www.vedrovice.cz 

VRANOV NAD DYJÍ – Vánoční koncert 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v centru starobylého 
městečka se od 16 hod. ponesou tóny vánočního koncertu 
hudebníka, skladatele a textaře Luďka Minky. 
www.ouvranov.cz 

ZNOJMO – Zasněžený práh 
V kostele sv. Mikuláše se od 17 hod. rozezní vánoční kantáta 
„Zasněžený práh“. Půjde o původní skladbu Tomáše Jajtnera 
pro dívčí sbor, sóla a smíšený kvartet k výročí 50 let od úmrtí 
velkého básníka Vysočiny Bohuslava Reynka. Účinkují: 
pěvecký sbor Primadonky při ZUŠ Havlíčkův Brod a smíšený 
kvartet (flétna, hoboj, viola a violoncello). Koncert doprovází 
výstava žáků z výtvarné dílny ZUŠ Havlíčkův Brod s ilustra-
cemi na texty této kantáty.
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent 
V 15 hod. začne na Masarykově náměstí v centru města pro-
gram pro děti Elfové: Imperium zábavy a od 16 hod. zimní 
kino – promítání filmu Chobotnice z II. patra.
www.znojemskabeseda.cz

21. 12. 2021
ZNOJMO – Diskotéka na kluzišti 

Horní náměstí v historickém centru Znojma opět nabízí 
možnost aktivního trávení adventního a vánočního ob-
dobí s bruslemi na nohou. Každé adventní úterý, vždy od  
16. do 17 hod., si tu můžete užít nefalšovanou diskotéku s DJ.
www.znojemskabeseda.cz 

22. 12. 2021 
ZNOJMO – Zimní kino 

Neopakovatelnou atmosféru mají venkovní promítání 
divácky úspěšných filmů a pohádek na Masarykově náměstí 
v centru Znojma. U horkého svařáku nebo čaje, uprostřed 
adventního trhu, můžete tento den sledovat tyto filmy: 
Tajný život mazlíčků 2 (od 9:30 hod.), Veselé Vánoce přejí 
chobotnice (od 16 hod.) a Tři oříšky pro Popelku (od 18 hod.). 
www.znojemskabeseda.cz 

23. 12. 2021 
MORAVSKÝ KRUMLOV – Zpívání u vánočního stromu 

Již tradiční a oblíbené setkání občanů v předvečer Vánoc, 
kdy na náměstí TGM probíhá program v podání Smíšeného 
pěveckého sboru Karla Němečka, při kterém si od 17 hod. 
společně zazpívají všichni přítomní.
www.mkrumlov.cz 

24. 12. 2021
ZNOJMO – Koncert ve Svatováclavské kapli 

V odpoledních hodinách se těšte na sváteční koncert v uni-
kátním prostoru dvojpatrové kaple v těsném sousedství 
kostela sv. Mikuláše.
www.farnostznojmo.cz 

ZNOJMO – Vánoční Štědrovka 
Charitativní akce, při které jsou na rohu ulic Velká Mikulášská 
a Zelinářská od 8 do 11 hod. zdarma rozdávány tradiční 
vánoční pokrmy a horké polévky všem potřebným.
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO – Vánoční vyjížďka
Tradiční cyklistická akce Cyklo klubu Znojmo, která je po-
řádána jako symbolické ukončení cyklistické sezóny. Sraz 
u prodejny Cyklo Kučera na rohu Kovářské a Horní České 
od 9 hod. Odjezd v 9:30 hod. 
www.cykloklubznojmo.cz 

25. 12. 2021
ZNOJMO – Rybova Česká mše vánoční

Vánoční sborový koncert Pěveckého sdružení Vítězslav 
Novák od 18:30 hod. v kostele sv. Mikuláše. Zazní Česká mše 
vánoční od Jakuba Jana Ryby, sbormistr: Jan Svoboda.
www.farnostznojmo.cz 

ZNOJMO – Vánoční běh Elektrokov Znojmo
Tradiční běžecká akce pořádaná vždy na Boží hod. Trasa 
hlavního závodu je cca 10,5 km (100 % asfalt). Start v 10 hod. 
v Husových sadech (Horní park u sportovní haly).
www.znojemskabeseda.cz

26. 12. 2021 
BÍTOV – Vánoční koledy U Tesařů 

Každoročně se na konci roku ve vyhlášené restauraci  
U Tesařů v centru Bítova pořádá přátelské sousedské pose-
zení s vánočními koledami a punčem. 
www.utesaru.cz 

CHVALOVICE – Vánoční zpívání 
Přátelské zpívání pod vánočním stromem se odehraje 
ve známé vinařské obci Chvalovice v podvečerních hodinách. 
www.chvalovice.cz 

HLUBOKÉ MAŠŮVKY – Setkání v Lurdské jeskyni
Tradiční církevní slavnost ve svátek sv. Štěpána v poutním 
areálu u Lurdské jeskyně od 14 do 16 hod.
www.hlubokemasuvky.cz  

ZNOJMO – Cimbálové koledy 
Na Štěpána se ve znojemském kostele sv. Mikuláše rozezní 
koledy v podání Cimbálové muziky Antonína Stehlíka. Tra-
diční vánoční koncert začíná v 18 hod.
www.farnostznojmo.cz 

ZNOJMO – Vánoční koncert 
Kostel Nalezení sv. Kříže v ulici Horní Česká nabídne od 15:30 
hod. slavnostní koncert v podání Znojemského komorního 
orchestru, sólistů a Chrámového sboru kostela. 
www.farnostznojmo.cz 

27. 12. 2021 
MIROSLAV – Baterkové prohlídky zámku

Speciální dobrodružné noční prohlídky setmělého Miroslav-
ského zámku se strašidly a hranou divadelní scénkou pro děti 
(od 17 do 20 hod.).
www.miroslavskyzamek.cz 

29. 12. 2021 
BOHUTICE – Vánoční koncert

Od 17 hod. jste zváni na vánoční koncert do bohutického 
kostela Nanebevzetí Panny Marie – vystoupí Smíšený pě-
vecký sbor Karla Němečka z Moravského Krumlova.
www.bohutice.cz 

29.–30. 12. 2021 
VRANOVSKÁ PŘEHRADA – Zimní plavby

Poslední dny roku si můžete zpříjemnit speciální vyhlíd-
kovou plavbou po Vranovské přehradě. Výletní lodě Lodní 
dopravy Vranov odrážejí od přehradní hráze z nástupiště č. 
2 ve 13 hod. Zpět se po okružní plavbě vrací v 15 hod. Lodě 
jsou vyhřáté na příjemnou teplotu a na palubě bude navíc 
připraven teplý čaj nebo svařené víno zdarma. Kapacita 
vyhlídkové lodi Poseidon je však omezena, a proto je nutná 
rezervace předem 
www.lodnidopravavranov.cz 

31. 12. 2021 
VEDROVICE – Silvestrovský fotbálek 

SK Vedrovice pořádá poslední den v roce tradiční match 
ve fotbálku na víceúčelovém hřišti pod mateřskou školou. 
Zajištěno je občerstvení: cigára z udírny, svařák a čaj i trochu 
té pálenky na zahřátí.
www.vedrovice.cz 

ZNOJMO – Silvestr v divadle 
Oblíbená silvestrovská představení v Městském divadle 
Znojmo od 17 a od 20 hod. Letos ve znamení komedie Osm 
eur na hodinu.
www.znojemskabeseda.cz

ZNOJMO – Znojemský Silvestr 
Večerní program na pódiu na Masarykově náměstí v centru 
města odstartuje koncert – v 16:30 hod. vystoupí znojemský 
rapper Neny a od 18 hod. Luděk Minka. V 19 hod. se pak nad 
hlavami všech rozzáří ohňostroj.
www.znojemskabeseda.cz

8. 1. 2022 
MORAVSKÝ KRUMLOV – Ples města 

Slavnostní reprezentační ples města každoročně zahajuje 
plesovou sezónu v Moravském Krumlově. 
www.mkrumlov.cz 

9. 1. 2022
MORAVSKÝ KRUMLOV – Rybova mše

Úspěšná slavnostní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby i le-
tos, a to ve farním kostele Všech svatých za účasti význam-
ných sólistů a Smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka.
www.mkrumlov.cz 

VRBOVEC – Tříkrálový koncert 
Vrbovecký kostel Stětí sv. Jana Křtitele přivítá v neděli od  
16 hod. Znojemské žestě a jejich hosty. 
www.obec-vrbovec.cz 


