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Vánoční dárek ze Znojemska 
zakoupíte ve Vánoční dárkové kanceláři 

ZnojmoRegionu (Obroková 2/10, Znojmo)  

každý adventní čtvrtek  
(2., 9., 16. a 23. prosince 2021) 

vždy od 11 do 19 hod. 

Nákupem podpoříte regionální výrobce  

a turistické služby ze Znojemska a Podyjí 

 

 

HUDBA ZNOJMO 
• CD Dyjavánek Znojmo „Dí zvláštní zvěst“ – koledy z regionu      =150,- Kč 

• CD Cimbálová muzika Antonína Stehlíka „...ze stodoly“         =180,- Kč 

• Poukaz na vstupenky Hudební festival Znojmo 2022       =500,- Kč 

• Poukaz na vstupenky Hudební festival Znojmo 2022    =1.000,- Kč 

• Dárková festivalová sada s poukazem na vstupenky 500 Kč   =1.100,- Kč 

• Dárková festivalová sada s poukazem na vstupenky 1.000 Kč    =1.600,- Kč  

 

 

 

  DODAVATEL:  
   Hudba Znojmo, z. s. 

   Hrnčířská 1/2466, 229 04 Znojmo-Přímětice  

   Tel.: 777 176 854  

   E-mail: j.ludvik@hudbaznojmo.cz  

  www.hudbaznojmo.cz  

 

 

 

Spolek Hudba Znojmo je renomovaným organizátorem festivalů, koncertů a hudebních akcí nejen ve 

Znojmě, ale i na Znojemsku a v blízkém rakouském příhraničí. Jeho stěženími akcemi jsou letní Hudební 

festival Znojmo a zimní JazzFest Znojmo. Oba festivaly se špičkovým mezinárodním obsazením patří 

každoročně k předním kulturním akcím v ČR. Vždy přinášejí pestrý hudební program všech stylů, 

propojují zdánlivě nespojitelné a bourají hranice mezi žánry. Vždy jsou také propojené s kvalitními víny 

Znojemské vinařské podoblasti. 
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Hudební CD 

Jako vánoční dárek nabízí 2 CD zastupující lidovou hudbu  

z našeho regionu: koledy z repertoáru známého dětského 

folklórního souboru Dyjavánek a nové CD Cimbálové muziky 

Antonína Stehlíka vydané k výročí 25 let od založení muziky. 

 

Poukazy na vstupenky HFZ 

Hudební festival Znojmo zve vždy v červenci na sérii 

špičkových koncertů, na které můžete již nyní zakoupit 

dárkový voucher na vstupenky v hodnotě 500 či 1.000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Dárková festivalová sada 

Dárková kazeta plná hudebních  

a gurmánských zážitků ve stylu 

Hudebního festivalu Znojmo potěší  

jak přátele a příbuzné, tak kolegy či 

obchodní partnery. Obsahuje lahev 

festivalového vína z Vinařství Lambeck, 

stylovou skleničku a CD „...ze stodoly“ 

Cimbálové muziky Antonína Stehlíka 

K tomu všemu je součástí balíčku  

i voucher na vstupné na letní koncerty 

Hudebního festivalu Znojmo 2022. Na 

výběr jsou přitom dvě varianty dárkové 

kazety: s voucherem na vstupenky 

v hodnotě 500 Kč anebo s voucherem 

na koncerty v hodnotě 1.000 Kč. 

http://www.znojmoregion.cz/

