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ADVENTNÍ ZNOJMO V EKOBUSU 
ZNOJMÁČEK

29. 11.–22. 12. 2019  
(vždy pouze v pátek, sobotu a neděli)
Ekologický zážitkový busík Znojmáček bude 
historické centrum Znojma křižovat i v ob-
dobí Adventu. Pravidelné jízdy vždy v pátek 
(ve 14, 15, 16 a 17 hod.), sobotu (v 10, 11, 14, 
15, 16 a 17 hod.) a neděli (v 10 a 11 hod.) star-
tují na Masarykově náměstí. Znojmáček vás 
pohodlně proveze adventně vyzdobeným 
centrem, zkušený průvodce seznámí s his-
torií královského města a nejvýznamnějšími 
památkami, znít budou tradiční české i mo-
ravské koledy a trasu zpříjemní horký čaj pro 
děti nebo vánoční punč pro dospělé. Jízdu 
je možné si předem rezervovat a sraz účast-
níků je vždy 5 minut před odjezdem.
www.znojmacek.cz

VLAKEM S PRŮVODCEM ZE ZNOJMA 
DO VÍDNĚ

30. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12. 2019 
(pouze soboty)
Každou adventní sobotu můžete ve Znojmě 
nastoupit do vlaku, který vás dopraví přímo 
do adventní Vídně. Čeká vás komentovaná 
procházka starým městem v doprovodu 
zkušeného průvodce, návštěva 4 originál-
ních vánočních trhů i možnost ochutnávky 
tradičních vídeňských specialit. Na tento 
celodenní výlet (sraz na Znojemském vla-
kovém nádraží v 8:30 hod. a návrat tamtéž 
přibližně v 18:30 hod.) je nutná rezervace 
předem. V období od 18. listopadu do 31. 
prosince je možné si tento program objed-

nat i pro organizované skupiny (minimálně 
15 osob).
www.remo-agency.com 

ZNOJMEM S PONOCNÝM
1.–22. 12. 2019  
(vždy středa, pátek, sobota, neděle)
V podvečerních hodinách můžete ve svá-
tečně nasvíceném historickém centru 
Znojma potkat Ponocného, který jako by 
vypadl z obrazů Josefa Lady. Každou celou 
hodinu odtroubí ve středu, pátek a sobotu 
vždy v čase od 16 do 19 hod. a v neděli pak 
od 16 do 18 hod.
www.znojemskabeseda.cz

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ
31. 12. 2019 
Silvestrovská vycházka zimní krajinou 
a kouzelnou přírodou Národního parku 
Podyjí na vás čeká poslední den v roce 
na Hradišti. Sraz je ve 14 hod. na přírodním 
parkovišti na kraji lesa u Vlčí jámy (přístu-
pová cesta k vyhlídce Králův stolec). Trasa 
dlouhá přibližně 5 km vede rovinatým 
terénem v okolí Králova stolce. Na výpravu 
se doporučuje dobrá obuv i nálada, baterka 
pro zpáteční cestu a něco tekutého k Silve-
strovskému přípitku. Průvodci vám budou 
zkušení zaměstnanci Správy Národního 
parku Podyjí, Svatava Holubová a Martin 
Mahr. Těšit se můžete na zimní přírodu, 
výhledy do kraje a nevšední rozloučení 
s rokem 2019. Předpokládaný návrat je 
do 17 hod.
www.nppodyji.cz/akce2019

Restaurace a penzion U TESAŘŮ   
a Hasičský pivovar (Bítov)

Zvěřinové hody – vyhlášená rodinná re-
staurace v centru obce Bítov zve 7. a 8. 12. 
2019 na víkendové menu plné zvěřinových 
specialit. Zapít je můžete odborníky oce-
ňovaným pivem Tesák z produkce rodin-
ného Hasičského pivovaru Bítov. Skvělý tip 
na sváteční oběd či večeři ve stejném ter-
mínu, kdy budou na nedalekém hradě Bítov 
probíhat mimořádné vánoční prohlídky.
www.utesaru.cz

Hotel SAVANNAH (Chvalovice-Hatě)
Kouzelné Vánoce – sváteční pobytový 
balíček zahrnuje 2x ubytování v pokoji 
Komfort, neomezené rozmazlování v ho-
telovém Wellness & Spa centru (bazén, 
sauna, pára, fitness), stravování formou 
polopenze, lahev červeného moravského 
vína na pokoj, vánoční pozornost nebo sle-
vové kupóny na hotelové služby či na další 

pobyt. Balíček lze čerpat pouze v termínu 
23.–26. 12. 2019.
Zimní hřejivá relaxace – třídenní poby-
tový balíček zahrnuje 2x ubytování v pokoji 
Komfort, neomezené rozmazlování v ho-
telovém Wellness & Spa centru, relaxační 
masáž zad horkými lávovými kameny, stra-
vování formou polopenze, welcome drink, 
slevové kupóny na nákupy a zábavu aj. Děti 
do 4 let mají ubytování i stravování zdarma. 
Balíček lze čerpat v termínu 29. 11. 2019–
20. 3. 2020, ovšem mimo vánoční a silves-
trovské svátky a období sv. Valentýna.
Wellness pobyt s adventní Vídní – třídenní 
pobytový balíček zahrnuje celodenní sobotní 
výlet vlakem do adventní Vídně s profesio-
nálním českým průvodcem (včetně dopravy 
na nádraží i zpět), 2x ubytování v pokoji Kom-
fort, neomezené rozmazlování v hotelovém 
Wellness & Spa centru, stravování formou 
polopenze a welcome drink. Děti do 4 let mají 
ubytování i stravování zdarma. Balíček lze 

BÍTOV
Hasičský pivovar a Restaurace U Tesařů 

Speciální vánoční dárkové balení ležác-
kého piva Tesák se nabízí v bítovském 
pivovaru vybudovaném v bývalé hasičské 
zbrojnici. Dvě litrové skleněné láhve, plné 
odborníky oceňovaného moku, v dárkové 
papírové kazetě potěší každého milovníka 
dobrého piva. A chcete-li mít skutečně origi-
nální silvestrovské chlebíčky, nezapomeňte 
si U Tesařů koupit i vyhlášené pivní škvarky. 
Vánoční cukroví zase můžete slepovat zdejší 
novinkou – pivní marmeládou...
www.pivovarbitov.cz

MIROSLAV Vinařství Hanzel
Vánoční a novoroční svátky si můžete obo-
hatit jedinečným chuťovým zážitkem na ta-
líři i ve skleničce. V dárkové sadě 6 špičko-
vých vín miroslavského Vinařství Hanzel 
totiž najdete i konkrétní recepty na svá-
teční jídla, která se spolu chuťově skvěle 
snoubí. Můžete je tak připravit na vlastní 
sváteční stůl a doplnit víny, která mistrov-
sky spárovali vinařští odborníci. Co takhle 
kapří karbanátky ke Štědrovečerní večeři 
nebo kachna na pomerančích na Boží hod?
www.vinarstvihanzel.cz

ZNOJMO
Farma U Tří dubů – Loucký klášter

V prodejně regionálních produktů Farmy 
U Tří dubů v areálu Louckého kláštera mů-
žete po celý rok zakoupit čerstvé i sušené 
ovoce a zeleninu z jejich sadů, vinic a za-
hrad na Znojemsku. Zimní nabídka se nově 
rozšiřuje o sušená jablka se skořicí. Tyto 
speciální Vánoční křížaly vám provoní 
kuchyni a ozdobí sváteční stůl stejně dobře 
jako cukroví. A kdo si pospíší a bude mít 
štěstí, sežene zde ještě počátkem prosince 
i Adventní jablíčka, na kterých sluníčko 
přírodní cestou vybarvilo obrázek komety.
www.facebook.com/TriDuby

ZNOJMO Vinařství Lahofer
Darujte pod stromeček (anebo si nadělte 
sami sobě pro radost) vánočně-novoroční 
dárkové balení 6 vín z Vinařství LAHOFER 
ve stylové dřevěné přepravce. Vinaři vám 
do ní připravili oblíbená vína certifikovaná 
VOC Znojmo, ale i vína s vyšším obsahem 
zbytkového cukru. Co láhev, to doporučení 
vypít ji ke konkrétnímu slavnostnímu dni: 
k divočině na Štěpána vyzrálé plné červené 
víno a na Silvestra samozřejmě bublinky! 
Dárkový vinný sextet seženete jak v sídle 
vinařství v Dobšicích, tak v Hotelu Lahofer 
v centru Znojma.
www.lahofer.cz

ZNOJMO Vinotrh.cz
Speciální vánoční vinnou nabídku má i spo-
lečnost Vinotrh.cz, která v areálu bývalého 
znojemského pivovaru nedávno otevřela 
unikátní Enotéku znojemských vín. Tato 
„chytrá“ vinotéka umožňuje samoobslužně 
ochutnat na 120 druhů vín od 28 vinařství 
výhradně ze Znojemské vinařské podob-
lasti. A právě zde seženete speciální svá-
teční balíček obsahující nejen víno, ale 
i kvalitní kávu nebo předplacenou kartu 
do Enotéky. Obsah dárkového balení si 
přitom můžete sami nakombinovat podle 
osobního přání.
www.vinotrh.cz 

ZNOJMO Znojemský městský pivovar 
Svou sváteční nabídku Znojemský městský 
pivovar pravidelně doplňuje adventními 
soutěžemi o znojemské pivo na svém 
facebookovém profilu nebo vánočními 
dárkovými balíčky a poukazy, které jsou 
k zakoupení v podnikové prodejně v areálu 
pivovaru. Složení dárkového pivního setu 
si přitom můžete zvolit sami podle vlastní 
chuti. Během adventu i vánočních svátků 
se zde můžete vypravit také na poznávací 
exkurzi přímo do výroby (každý pátek  
v 16 hod., příp. individuální termín pro pře-
dem domluvené skupiny).
www.pivovarznojmo.cz

ZNOJMO
Znovín Znojmo – Loucký klášter 

Letos máte jedinečnou možnost vystavit si 
doma svůj vlastní Betlém s unikátním vy-
obrazením barokního kláštera v Louce. 
Papírovou vystřihovánku seženete v ná-
vštěvnickém centru Znovínu Znojmo 
v areálu Louckého kláštera a doma si jej pak 
můžete naaranžovat pod stromeček. Neza-
pomeňte si přitom zakoupit i nějaké dobré 
víno (nejen) ke Štědrovečerní večeři.
www.znovin.cz

ŽELETICE Ruční papírna Stará škola
Pouze v sobotu 14. 12. 2019 dopoledne se 
pro veřejnost mimořádně otevře želetická 
ruční papírna. Kromě dětských výtvarných 
dílniček zde bude od 9 do 12 hod. otevřena 
také podniková prodejna a vy tak máte 
možnost zakoupit nádherná vánoční přání, 
kalendáře a diáře na rok 2020, originální 
jmenovky na dárky, dárkové čaje a spoustu 
dalších drobností. Vše samozřejmě z pa-
píru, který se zde vyrábí ručně původním 
manufakturním způsobem. Každý arch je 
proto unikátní originál a bývá ozdoben např. 
květy, lístky nebo dokonce kávou.
www.handmadepaper.cz

čerpat pouze v termínu 29. 11.–22. 12. 2019, 
a to vždy od pátku do neděle.
Silvestr v hotelu Savannah – třídenní 
pobytový balíček s ubytováním v pokoji 
Komfort, skvělým jídlem, nabitým silvestrov-
ským programem (živá hudba, akrobatická 
vystoupení, neomezená konzumace vybra-
ných nápojů, předpůlnoční bufet a přípitek 
sektem) i novoročním ohňostrojem. Hote-
lové Wellness & Spa centrum po celou dobu 
pobytu. Děti do 4 let mají ubytování i stravo-
vání zdarma a je pro ně připraven celodenní 
animační program. Balíček je možné využít 
pouze v termínu 30. 12. 2019–1. 1. 2020.
www.znojmo.twhotels.cz 

PREMIUM Hotel (Znojmo)
Prémiový SILVESTR v PREMIUM Hotelu 
(31. 12. 2019, 19–03 hod.) Uvítací sklenka 
vína a kanapky pro každého, večeře formou 

bohatého rautu, od 20 hod. hraje k posle-
chu i tanci skupina Duo Dreams a nechybí 
ani půlnoční přípitek. Kapacita akce je ome-
zená – rezervace předem je proto nutná.
www.premiumhotel.cz

Znojemský městský pivovar 
a restaurace HoZpoda (Znojmo)

Milovníci dobrého piva se jistě těší na limi-
tovanou edici adventního piva Medová 
13 % z produkce Znojemského městského 
pivovaru. Ochutnat ho můžete společně 
s dalšími dobrotami v pivovarské restauraci 
HoZpoda. Zde se také můžete první prosin-
cový týden těšit na degustační pivní menu 
složené z vybraných gastronomických lahů-
dek a k nim chuťově přesně spárovaných piv. 
Toto menu bude v nabídce po celý týden, ale 
pouze po předchozí objednávce. 
www.pivovarznojmo.cz

15. 11. 2019–5. 1. 2020
Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ 
(Minoritský klášter)
Barevné Vánoce: vánoční ozdoby z rodinné 
sbírky tří generací rodiny Maškových-Ře-
záčových z Prosiměřic a Klobouků u Brna 
doplní texty o historii vánočních ozdob 
a zdobení stromků nejen na Znojemsku.
www.muzeumznojmo.cz

20. 11. 2019–5. 1. 2020
Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ 
(Dům umění)
Výstava originálních rukodělných výrobků 
– každoroční prodejní výstava výrobků 
klientů Ateliéru Samuel a Dílny sv. Kláry při 
Oblastní charitě Znojmo (mázhauz).
www.muzeumznojmo.cz

22. 11. 2019–26. 1. 2020
Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ 
(Dům umění)
Maškův kouzelný svět – výstava loutek a hra-
ček ze znojemské umělecké rodinné dílny Ma-
šek – umělecká výroba (výstavní sály 1. patro).
www.muzeumznojmo.cz

28. 11.–15. 12. 2019 
Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ 
(Dům umění)
Vánoce 2019 – tradiční výstava prací Patch-
workového klubu Znojmo (přednáškový sál).
www.muzeumznojmo.cz

29. 11.–27. 12. 2019
ZNOJMO Mikulášské náměstí
Tak trochu jinou výstavu, oblíbenou ven-

kovní ohradu se živými zvířaty, najdete 
na prostranství u kostela sv. Mikuláše.
www.znojemskabeseda.cz

1.–22. 12. 2019
ZNOJMO Znojemská Beseda
Výstava obrazů a betlémů Josefa Lady. 
Na Masarykově náměstí před budovou 
Znojemské Besedy bude umístěna po celou 
dobu adventních a vánočních svátků také 
fotostěna „Zimní krajina Josefa Lady“.
www.znojemskabeseda.cz

1. 12. 2019 – leden/únor 2020
Zámek MIROSLAV 
Výstava na miroslavském zámku zaměřená 
na tradiční řemeslo – drátenictví.
www.miroslavskyzamek.cz

9. 12. 2019–6. 1. 2020
Muzeum a informační centrum 
VEDROVICE 
Výstava Vánoce zemí světa – tematická 
výstava ve verdovickém muzeu, na které se 
můžete seznámit a porovnat vánoční zvyky 
a tradice z různých koutů světa.
www.vedrovice.cz

20.–30. 12. 2019
Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ 
(Dům umění)
Vánoční tvoření v muzeu – samoobslužná 
vánoční dílnička pro děti. Skvělý tip na krea-
tivní zábavu o vánočních prázdninách pro 
školáky a předškoláky i jejich dospělý do-
provod (přednáškový sál).
www.muzeumznojmo.cz

Sváteční výstavy Sváteční sport a adrenalin

Sváteční nabídka služeb

Tipy na Sváteční dárky

Sváteční výlety za poznáním

Kdo rád navštěvuje výstavní expozice a vyhledává tamní klidnou krásu i po-
znání, neměl by si nechat ujít následující výstavní a dlouhodobé akce s vá-
noční tématikou…

Sváteční dny můžete strávit i jinak než u televize nebo prostřeného stolu. 
Nechte se inspirovat k aktivnímu pohybu a protáhněte své tělo na některé 
z uvedených sportovních či dokonce adrenalinových akcí...

Nechte se hýčkat a rozmazlovat speciální nabídkou pobytových balíčků v kom-
fortních hotelech anebo si užijte gastronomické lahůdky podávané ve vybraných 
restauracích. Sváteční chvíle prožijete bezstarostně a v naprostém pohodlí...

Přemýšlíte, čím potěšit své blízké a hledáte inspiraci na originální dárky? 
Třeba Vám přijdou vhod naše ověřené tipy...

Vydejte se s námi na poznávací výlety a nechte se vést zkušenými průvodci 
do míst, která udivují svou historií i přírodní krásou...

30. 11. 2019
ZNOJMO | Christmas Night Run Znojmo je 
jedním ze seriálu nočních běžeckých vá-
nočních závodů Wobenzym Christmas Run. 
Příznivci běhu všech věkových i výkonnost-
ních kategorií se po setmění vydají do ulic 
města v nezv yklé atmosféře: za svitu 
vánoční výzdoby a vlastních čelovek. V 16 
hod. odstartuje z Masarykova náměstí dět-
ský závod na trase dlouhé 1 km, v 17 hod. 
pak hlavní závod na 5 km. Program akce 
na náměstí pak pokračuje od 18 do 21 hod. 
s cimbálovou muzikou Denár.
www.christmasrun.cz

30. 11. 2019 – 6. 1. 2020
ZNOJMO Horní náměstí | Oblíbené brus-
lení pro veřejnost zdarma na venkovním 
kluzišti přímo v historickém centru města. 
Kluziště bude otevřeno denně od 9 do 13 
a od 14 do 19 hod. (13–14 hod. probíhá 
pauza na vyčištění kluziště). K dispozici bu-
dou i odkládací šatní skřínky, odpočinkový 
stan a brusič bruslí. 
www.znojmocity.cz 

3. 12. 2019
BŘEŽANY | 21. ročník Mikulášského turnaje 
ve stolním tenise pro sportovce se zdra-
votním postižením Jihomoravského kraje 
a kraje Vysočina ve Sportovní hale Břežany 
od 8:30 hod.
www.zamekbrezany.cz

5. 12. 2019
ZNOJMO | Mikulášská nadílka v Laser 
Game & Virtual Reality Infinity pro ty, kdo 
se rádi bojí. Ve 2. patře obchodního domu 
Dyje čeká od 17 hod. návštěvníky trochu 
děsivější sportovně-adrenalinová zábava. 
Zlobivé děti zaručeně zkrotnou v temné 
aréně při Laser Game, kde je nenechá 
v klidu zdejší zlý duch. Znojemská aréna 
Infinity patří k nejmodernějším v Evropě.
www.lasergameznojmo.cz

16.–22. 12. 2019
ZNOJMO | Vánoční atmosféru v Laser 
Game & Virtual Reality Infinity můžete na-
sávat celý týden. Kromě slavnostně nazdo-

bených prostor i obsluhy čeká hráče Laser 
Game speciální mix vánočních melodií, na-
víc za výhodnou vánoční cenu. Ve virtuální 
realitě si pak (nejen) děti mohou osobně vy-
zkoušet, jaké to je, když Santa Claus rozváží 
po obloze dárky na saních.
www.lasergameznojmo.cz

21. 12. 2019 
BOHUTICE | Tradiční předvánoční nohej-
balový turnaj v místní tělocvičně startuje 
už v 8 hod.
www.bohutice.cz 

24. 12. 2019 
ZNOJMO | 26. ročník Vánoční cyklistické 
vyjížďky, která je pořádána Cyklo klubem 
Znojmo jako symbolické ukončení cyklis-
tické sezóny. Sraz u prodejny Cyklo Kučera 
v 9 hod. a odjezd v 9:30 hod.
www.cykloklubznojmo.cz

25. 12. 2019
ZNOJMO | Vánoční běh Elektrokov Znojmo 
– tradiční běžecká akce pořádaná vždy 
na Boží Hod. Hlavní závod je dlouhý cca 
10,5 km, ale připraveny jsou i nesoutěžní 
tratě 5 km, vhodné také pro příznivce nordic-
walking, nebo dětský běh o Vánoční hvězdu 
na 700 m. Start i cíl jsou v Horním parku.
www.znojemskabeseda.cz

28. 12. 2019
KUCHAŘOVICE | Tradiční vánoční turnaj 
ve stolním tenise pro týmy mužů i žen 
ve sportovním sále. 
www.kucharovice.cz

31. 12. 2019 
VRBOVEC | Silvestrovský výšlap po trase 
Naučné stezky Hroznové kozy s malým zá-
věrečným občerstvením ve sklepní uličce.
www.obec-vrbovec.cz 

4. 1. 2020
HRABĚTICE | Tříkrálový výšlap – tradiční 
pěší výlet okolím obce zakončený drobným 
občerstvením, sraz účastníků u obecního 
úřadu ve 13 hod.
www.hrabetice.eu

Pour féliciter  2020

Znojemský Advent a vánoční svátky (koná se 1.–31. 12. 2019) Přivítání Betlémského světla ve Znojmě  (koná se 23. 12. 2019)

PRAHA

Plzeň

Jihlava

Pardubice

Olomouc

Zlín

Karlovy Vary

Ústí n. Labem

Hradec 
Králové

České 
Budějovice

Brno

Ostrava

2019

Znojemsko a Podyjí 
od Adventu do Tří králů

Sváteční



29. 11. 2019
BOŽICE | Rozsvícení vánočního stromu 
před obecním úřadem s vystoupením žáků 
ZŠ, občerstvením a vánočními dílničkami.
www.bozice.cz
BŘEŽANY | Slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu na návsi s adventním jarmar-
kem a hudebním programem od 17 hod.
www.obec-brezany.cz
HLUBOKÉ MAŠŮVKY | Rozsvícení vánoč-
ního stromu a zimní jarmark od 16 hod. 
na Mariánském náměstí. Slavnostní atmo-
sféru dokreslí výstava nazdobených vánoč-
ních stromečků i ukázky tradičních řemesel 
s možností nákupu.
www.hlubokemasuvky.cz
KUCHAŘOVICE | Slavnostní přivítání Ad-
ventu za zpěvu tradičních písní a vánočních 
koled s rozsvícením a posvěcením vánoč-
ního stromu.
www.kucharovice.cz
ŠANOV | Adventní setkání s koledami u ha-
sičské zbrojnice od 17 hod. Slavnostní roz-
svícení vánočního stromu, vystoupení dětí 
z místních škol, adventní trh, občerstvení 
a tradiční předvánoční veselí.
www.sanov.cz

29. 11. – 1. 12. 2019
CHVALOVICE-HATĚ | Tvořivé dílničky pro 
nejmenší nabízí Merlinův dětský svět v are-
álu Excalibur City na hraničním přechodu 
Hatě. První adventní víkend si zde můžete 
vyzkoušet vyrábění adventních věnců 
a kalendářů, které vám pak budou zdobit 
vlastní domov. Až do 24. 12. 2019 tu pak 
probíhá akce „Santa Claus je tu!“, kdy do-
stane dárek každý návštěvník – malý i velký. 
www.merlinskinderwelt.com

30. 11. 2019
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU | Ad-
ventní trhy na náměstí od 15 hod. a od 17 
hod. slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu s vystoupením žáků místních škol.
www.hrusovany.cz
MIROSLAV | Pochod čertů Krampus Show, 
začátek průvodu v 17:30 hod. od radnice přes 
náměstí k zámku a kulturnímu domu, kde 
bude pokračovat další část programu. Už 
ve 14 hod. proběhne v ZŠ Barborková sobota.
www.mesto-miroslav.cz 
MOR AVSK Ý KRUMLOV  |  Pohádkové 
Vánoce – oblíbené přátelské setkávání 
občanů města na náměstí TGM s nabídkou 
bohatého programu pro všechny generace. 
Nedílnou součástí je vždy nově nastudovaná 
pohádka, koncerty domácích hudebních 
těles i českých hudebních hvězd. Program 
začíná už v 9:30 hod. a zakončí jej večerní 
ohňostroj a rozsvícení vánočního stromu.
www.mkrumlov.cz
Národní park PODYJÍ | (Terénní stanice 
v Havraníkách) Adventní a vánoční vazby 
„trochu jinak“ si můžete prohlédnout 
a osobně vyrobit v předvánoční tvůrčí 
dílně Národního parku Podyjí pod vedením 
Anny Bauerové, odborné lektorky v oboru 
zahradnictví. V terénní stanici Správy NP 
Podyjí (Havraníky 13, vedle kostela) pro-
běhne první dílna od 9 do 12 hod. a druhá 
pak od 12 do 15 hod. Kapacita dílen je však 
omezena a je nutná přihláška předem.
www.nppodyji.cz 
SLUP | Mikulášská besídka v kulturním 
domě: Divadlo Bořivoj (16 hod.) a Mikulášská 
nadílka (17 hod.), pak slavnostní posvěcení 
a rozsvícení vánočního stromu (18 hod.).
www.slup.cz 
ŠTÍTARY | Slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu u obecního úřadu od 15 hod., 
po kterém následuje vánoční diskotéka pro 
děti v místním kulturním domě.
www.obecstitary.cz
VRANOV NAD DYJÍ | Celodenní vánoční 
jarmark na náměstí, během kterého pro-
běhne už IX. ročník soutěže o nejlepší 
vranovskou vánočku, rozsvícení vánočního 
stromu i zpívání pod jeho nazdobenými 
větvemi.
www.ouvranov.cz 
ZNOJMO Kostel sv. Václava v Louce | 
Adventní koncert – Chrámový sbor kostela 
Nalezení sv. kříže a GMV Hilaria Kautzen 
od 17 hod.
www.farnostlouka.cz 

1. 12. 2019
BOHUTICE | Adventní odpoledne, při kte-
rém se můžete těšit na Vánoční dílnu pro 
děti v kapli (16 hod.), Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu s vystoupením žáků ZŠ 
(17:30 hod.) a možná přijde i Mikuláš...
www.bohutice.cz 
ČEJKOVICE U ZNOJMA | Rozsvícení vánoč-
ního stromu.
www.cejkoviceuznojma.cz
DYJÁKOVICE |  Rozsvícení vánočního 
stromu se zpíváním koled dětmi a farním 
sborem Schola Dyjákovice od 17. hod.
www.dyjakovice.cz
HLUBOKÉ MAŠŮVKY | Svatý Mikuláš na-
vštíví také zdejší kostel Navštívení Panny 
Marie, a to v 16:30 hod.
www.hlubokemasuvky.cz
HRABĚTICE | Rozsvěcování vánočního 
stromu, doprovodný hudební program 
v podání místních škol a seniorů (17 hod.)
www.hrabetice.eu
JAROSLAVICE | Rozsvícení vánočního 
stromu, folklorní vystoupení Jak Valaši 
do Betléma došli a první Adventní zpíván-
kování u adventního věnce (16–19 hod.).
www.facebook.com/jarminek 
JEVIŠOVICE | Adventní koncert pěveckého 
sboru ZŠ Jevišovice a Luďka Minky v kostele 
sv. Josefa od 16 hod. Rozsvěcení vánočního 
stromu s betlémem a sousedským posezením 
včetně Mikulášské nadílky pro děti od 17 hod.
www.jevisovice.cz
MIROSLAV | Adventní koncert žáků ZUŠ 
v miroslavském zámku od 15 hod. V evan-
gelickém kostele proběhne od 15 hod. 
Dárkování – charitativní odpoledne. Na ná-
městí pak od 16 hod. slavnostní zahájení 
Adventu s hudebním vystoupením. Roz-
svícení vánočního stromu s požehnáním 
adventního věnce a dalším kulturním pro-
gramem na náměstí následuje v 17:15 hod.
www.mesto-miroslav.cz 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Adventní shro-
máždění – posvěcení adventního věnce a hu-
dební vystoupení na náměstí TGM od 15 hod.
www.mkrumlov.cz
VELKÝ KARLOV | Rozsvícení vánočního 
stromu v podvečer.
www.velkykarlov.cz
ZNOJMO Kostel Nalezení sv. Kříže | Ad-
ventní koncert ZUŠ Znojmo od 16 hod.
www.farnostznojmo.cz 
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Ponocný 
Josefa Lady (16–19 hod.), od 16:45 hod. 
slavnostní zahájení Znojemského Adventu 
a rozsvícení vánočního stromu – Znojem-
ské žestě, od 17 hod. Petr Kolář a dětský 
pěvecký sbor Libohlásek.
www.znojemskabeseda.cz

3. 12. 2019 
ZNOJMO Horní náměstí | Zábavný pro-
gram u venkovního kluziště od 16 do 17 hod.
www.znojemskabeseda.cz
ZNOJMO Kostel sv. Jana Křtitele | Ad-
ventní koncert – Pěvecký sbor při GPOA 
Znojmo od 17 hod.
www.farnostznojmo.cz 

4. 12. 2019
VEDROVICE | Mikuláš na návsi a rozsvěcení 
vánočního stromu – divadelní představení 
mezi nebem a peklem, rozdávání dárečků 
od Mikuláše, teplé občerstvení, perníčky 
a koláče, prodej adventních hrnků z Vedrovic. 
Přátelské setkání na návsi se zpíváním koled 
a slavnostním rozsvícením obecního stromu.
www.vedrovice.cz
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Zimní 
kino (Trollové od 10 hod., Dítě Bridget Jo-
nesové od 17:30 hod.) a koncert hudební 
skupiny Bohužel od 16 hod.
www.znojemskabeseda.cz

5. 12. 2019
BŘEŽANY | Mikulášská hudební a perníč-
ková nadílka v zámecké kapli od 13:30 hod. 
a podvečerní Mikulášská obchůzka v obci.
www.zamekbrezany.cz
www.obec-brezany.cz
JAROSLAVICE | Čerti na cimbálu – netra-
diční Mikulášská obchůzka, příjezd čertov-
ské holoty na pekelném traktoru a svatých 
s nebeskou muzikou na traktoru anděl-
ském. Zapojení původních adventních po-

stav (smrtka, perucha, Ambrož, Lucky 
a Barborky). Součástí akce bude i pekelný 
běh a andělská jízda, vše za doprovodu 
cimbálové muziky Denár (16–19 hod.).
www.facebook.com/jarminek 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Mikuláš na zámku 
– nadílka dárků od Mikuláše a jeho družiny 
v mystickém prostředí zámku se zábavným 
programem na nasvíceném arkádovém 
nádvoří v podobě plnění úkolů i přání. Sou-
částí je samozřejmě i peklo. Začátek v 17 hod.
www.mkrumlov.cz
VRANOV NAD DYJÍ | Mikulášská nadílka 
na náměstí s čertovským překvapením.
www.ouvranov.cz 
VRBOVEC | Mikulášská nadílka od 16 hod. 
s rozsvícením vánočního stromku a oh-
ňostrojem. Ježíškovská pošta se speciálním 
razítkem na dětská přání.
www.obec-vrbovec.cz
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Advent 
očima dětí (16–18 hod.), Pekelná sešlost 
a Andělské nebe (18–20 hod.)
www.znojemskabeseda.cz

6. 12. 2019
BOHUTICE | Předvánoční posezení pro 
seniory v místní tělocvičně s vystoupením 
dětí, pohoštěním a hudbou (17–22 hod.)
www.bohutice.cz 
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU | Miku-
lášský koncert v kostele sv. Štěpána od 18:30 
hod., na který Mikuláš s čerty a anděly při-
nese dárky pro děti. Hrají Roman Patočka 
(housle), Jiří Bárta (violoncello) a Kateřina 
Málková (varhany). 
www.hrusovany.cz
KUCHAŘOVICE | Příchod sv. Mikuláše 
s anděly a čerty – lidová zábava pro hodné 
i zlobivé děti.
www.kucharovice.cz
MIROSLAV | Mikulášská zábava FC Miro-
slav se skupinou Vicomt v kulturním domě 
od 20 hod. 
www.mesto-miroslav.cz 
ZNOJMO Dům umění | Vánoční ateliér 
Jihomoravského muzea v mázhauzu Domu 
umění – přijďte si i s dětmi vyrobit drobný 
dárek, upéct i ozdobit vánoční perníčky 
nebo jen nasát vánoční atmosféru či na-
koupit vánoční drobnosti pro radost. Pro-
fesionální cukrářka vám ukáže, jak správně 
nazdobit cukroví nebo speciální vánoční 
dort z marcipánu (16–19 hod.)
www.muzeumznojmo.cz
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Zimní 
kino (Sherlock Koumes od 10 hod., Po čem 
muži touží od 17:30 hod.) a koncert Jazzy 
Talking od 16 hod.
www.znojemskabeseda.cz

6.–8. 12. 2019
CHVALOVICE-HATĚ | Nadílka proběhne 
i v Merlinově dětském světě v areálu Excali-
bur City na hraničním přechodu Hatě. Druhý 
adventní víkend se těšte na Mikulášskou 
čoko párty, kdy bude Mikuláš rozdávat slad-
kosti a čokoládová fontána poteče proudem.
www.merlinskinderwelt.com

7. 12. 2019
BOŽICE | Čertovská veselice v místním 
kulturním domě, podvečerní program plný 
čertovského rejdění. Masky andílků a čer-
tíků vítány.
www.bozice.cz 
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU | Čer-
tovina na zámku – 3. ročník akce oživující 
veřejnosti běžně nepřístupný hrušovanský 
zámek. V 17 hod. se vydá čertovský průvod 
i s vozy zámeckou alejí k hlavní budově 
zámku, kde následuje strašení zlobivých 
a nadělování hodným. Děti potěší Mikuláš 
s malými dárky, dospělé čertovská medo-
vina nebo čertovské svařené víno.
www.sphz.cz
MIROSLAV | Adventní koncert Táni Soto 
Janošové s doprovodem varhan Martina Ja-
kubíčka v kostele sv. Petra a Pavla od 17 hod.
www.mesto-miroslav.cz 
NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE | Miku-
lášská besídka v nově zrekonstruované 
vinárně Modrý sklep s návštěvou „nejkrás-
nějšího pekla v ČR“ a pekelnou nadílkou 
pro místní děti. Šaldorfské peklo najdete 
skutečně pod zemí – v prostorách starodáv-
ného obecního sklepa.
www.saldorf-sedlesovice.cz
ZNOJMO Kostel sv. Václava v Louce | 
Adventní varhanní koncert Irene Roth-Hal-
ter od 17 hod.
www.farnostlouka.cz 
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Ladov-
ská zabijačka s masovými hody (10–17 hod.), 
Seniorský pěvecký sbor Bádule (14–15 hod.), 
koncert Luděk Minka (15:30–16:30 hod.).
www.znojemskabeseda.cz
ZNOJMO Znojemská Beseda | Jájiny ad-
ventní dílničky pro všechny hravé ručičky 
– výtvarné dílny pro děti i jejich dospělý 
doprovod (10–12 hod.).
www.znojemskabeseda.cz

7.–8. 12. 2019 
Hrad BÍTOV | Vánoční prohlídky – v ad-
ventním období budou na návštěvníky 
čekat od 10 do 15 hod. vánočně vyzdobené 
interiéry hradního paláce. Prohlídka bude již 
tradičně ukončena v panské hradní kuchyni 
malým vánočním občerstvením. Posedíte 
u speciálního punče či svařeného vína, 
kastelán Vás pozve na grilované klobásky 
a vyuzené dobroty z komína, kastelánka 
na vánoční cukroví, vánočku, a ještě teplé 
buchty. Návštěvníci se mohou nechat inspi-
rovat vánoční výzdobou. K poslechu zazní 
zpěv vánočních písní a koled v hradní kapli 
po oba dny vždy v 11 a ve 13 hod. V sobotu 
vystoupí Schola Pavla Szabó z Moravských 
Budějovic a v neděli Kdousovská schola. Za-
čátek prohlídek každých 20 minut. Z důvodu 

velkého zájmu doporučujeme rezervaci pro-
hlídek předem, kapacita je omezená!
www.hrad-bitov.cz

8. 12. 2019
JAROSLAVICE | Andělská pošta – příjezd 
andělského pošťáka a druhé Adventní zpí-
vánkování u adventního věnce (16–19 hod.).
www.facebook.com/jarminek 
KUCHAŘOVICE | Vánoční koncert žáků 
a pedagogů ZUŠ Znojmo, vystoupení ko-
morního souboru se zpěvem v kostele sv. 
Floriána od 17 hod.
www.kucharovice.cz
MIROSLAV | Dětská vánoční slavnost 
v evangelickém kostele od 15 hod.
www.mesto-miroslav.cz 
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Kon-
cert skupiny Paroháči (14–15 hod.), Zimní 
kino – Hurvínek a jeho kouzelné muzeum 
(15:30–17:00 hod.)
www.znojemskabeseda.cz

9. 12. 2019
DYJÁKOVICE | Mikulášská besídka – zá-
bavné a maškarní akce pro děti v místním 
kulturním domě od 14 hod.
www.dyjakovice.cz

9.–10. 12. 2019
MIROSLAV | Koncerty hudebního oboru 
ZUŠ v kulturním domě od 17 hod.
www.mesto-miroslav.cz 

10. 12. 2019
ZNOJMO Horní náměstí | Zábavný pro-
gram u venkovního kluziště od 16 do 17 hod.
www.znojemskabeseda.cz
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Přehlídka 
vánočních vystoupení znojemských škol, ško-
lek, klubů a zařízení pro děti (8:30–15:30 hod.)
www.znojemskabeseda.cz

11. 12. 2019
CHVALOVICE | Česko zpívá koledy – akce, 
během které se na náměstích a veřejných 
prostranstvích po celé České republice ro-
zeznívají ve stejný den a stejný čas tradiční 
vánoční koledy. Zahájení v 18 hod.
www.chvalovice.cz
MIROSLAV | Česko zpívá koledy od 17:30 
hod. na nádvoří miroslavského zámku. 
Doprovodný program – Vánoční tvoření už 
od 16 hod.
www.miroslavskyzamek.cz
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Zimní 
kino (Mini šéf od 10 hod., Čertoviny od 18:30 
hod.), koncert Hudební škola YAMAHA (16–
17 hod.), celorepubliková akce Česko zpívá 
koledy (18:00–18:30 hod.).
www.znojemskabeseda.cz

12. 12. 2019
BŘEŽANY | Tradiční obchůzka bíle oděných 
Lucií po obci v předvečer svátku sv. Lucie. 
www.obec-brezany.cz
VRANOV NAD DYJÍ | Podvečerní vánoční 
dílničky pro veřejnost ve vranovské ZŠ 
od 16 hod.
www.zsvranov.cz
ZNOJMO Městské divadlo | Leona Ma-
chálková, koncert od 19 hod.
www.znojemskabeseda.cz

13. 12. 2019
JAROSLAVICE | Pochod Lucek vesnicí – ob-
novená starodávná tradice, kdy domácnosti 
obcházejí ženské postavy zahalené v bílém 
a kontrolují pořádek a čistotu.
www.facebook.com/jarminek 
ZNOJMO centrum města | Perchtenlauf 
– strašidelný průvod rakouských čertů 
(18:00–19:30 hod.)
www.znojemskabeseda.cz
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Zimní 
kino (Kocour v botách od 10 hod.), vánoční 
vystoupení tanečních kroužků Střediska 
volného času Znojmo (16–17 hod.), koncert 
Bohuš Matuš a Magda Malá (20–21 hod.).
www.znojemskabeseda.cz

13.–14. 12. 2019
ZNOJMO Galerie a Prostor | Ježíškův 
Garage Design – neotřelé umění i v době 
adventu v GaP.
www.galerieaprostor.cz

13.–15. 12. 2019
CHVALOVICE-HATĚ | Vánoční perníčky 
se rozvoní také v Merlinově dětském světě 
v areálu Excalibur City Hatě. Třetí adventní 
víkend si zde můžete s dětmi vyzkoušet zdo-
bení perníčků během akce nazvané „Pečení 
je radost“, a pak si na nich doma pochutnat.
www.merlinskinderwelt.com

14. 12. 2019
BOŽICE | Slavnostní rozsvěcení kapličky 
s vystoupením žáků ZŠ a představením pro 
děti v místním kině.
www.bozice.cz
BŘEŽANY | Adventní koncert v zámecké kapli 
– Znojemský komorní orchestr od 16 hod.
www.zamekbrezany.cz
DYJÁKOVICE | Podvečerní zpívání koled 
u vánočního stromu, živý Betlém, občerst-
vení i slavnostní ohňostroj.
www.dyjakovice.cz
MIROSLAV | Vánoční strom řemesel v kultur-
ním domě – řemeslné dílny od 9 hod.: točené 
svíčky, řezbářská dílna, vánoční pekárna, ma-
lované hrníčky, vánoční ozdoby a další. 
www.mesto-miroslav.cz 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Adventní bene-
fiční recitál Evy Henychové ve farním kos-
tele Všech svatých od 16 hod.
www.mkrumlov.cz
ZNOJMO Kostel sv. Václava v Louce | Ad-
ventní koncert – Soubor staré hudby Amor 
Aeternus od 17 hod.
www.farnostlouka.cz 

Sváteční ZnojmoRegion
Vítejte v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, vítejte ve sváteční atmosféře! 
Prozkoumejte naši pestrou nabídku kulturních a sportovních akcí, vychut-
nejte si gurmánské i relaxační zážitky, objevte pro sebe něco nového při 
poznávacích výletech nebo v kreativních dílnách. Zkrátka, užijte si období 
od Adventu do Tří králů na Hrušovansku, Jevišovicku, Moravskokrumlovsku, 
Vranovsku i Znojemsku – v pohostinném kraji, kde je zima přívětivá a mož-
nosti nepřeberné.

ZNOJMO Masarykovo náměstí | Hudební 
skupina FIHA (14–15 hod.), Pěvecké sdru-
žení Vítězslav Novák (15:30–16:30 hod.).
www.znojemskabeseda.cz
ZNOJMO Znojemská Beseda | Jájiny ad-
ventní dílničky pro všechny hravé ručičky 
– výtvarné dílny pro děti i jejich dospělý 
doprovod (10–12 hod.).
www.znojemskabeseda.cz
ŽELETICE | Dětská adventní dílna v Ruční 
papírně Stará škola – výroba vánočních 
přání z ručně vyrobeného papíru s pou-
žitím různých výtvarných technik. Mimo-
řádná akce pro děti každého věku i jejich 
doprovod. Dílny začínají v 9:30 a 10:30 hod.
www.handmadepaper.cz

15. 12. 2019
JAROSLAVICE | Od krmítek k Betlému 
– vycházka s panem farářem Čoupkem 
do lesa ke krmítkům pro zvířátka, pak živé 
vystoupení u Betléma s vyprávěním vánoč-
ního příběhu a Třetí adventní zpívánkování 
u adventního věnce (15–18 hod.).
www.facebook.com/jarminek 
KUCHAŘOVICE | Vánoční koncert v kostele 
sv. Floriána v podání Luďka Minky a žáků ZŠ 
Kuchařovice od 17 hod.
www.kucharovice.cz
MIROSLAV | Adventní koncert žáků ZUŠ 
od 15. hod. v miroslavském zámku. Od 17 hod. 
pak Adventní koncert J. Haydn – Nelsonmesse 
v evangelickém kostele (účinkují komorní or-
chestr Collegium Magistrorum Mikulov, smí-
šený sbor Ars Brunensis Brno, dirigent: Sébas-
tien Bagnoud, varhany: Kateřina Málková).
www.mesto-miroslav.cz 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Nedělní pohádka 
pro děti v galerii Knížecí dům od 10 hod.
www.mkrumlov.cz
NOVÝ ŠALDORF–SEDLEŠOVICE | Před-
vánoční přátelské setkání sousedů u vá-
nočních stromů v Sedlešovicích a v Novém 
Šaldorfě. Speciální předvánoční program 
ve stodole U Stehlíků.
www.saldorf-sedlesovice.cz 
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Koncert 
Skyey gospel (14–15 hod.), Zimní kino (Tajný 
život mazlíčků II. od 15:30 hod.),
www.znojemskabeseda.cz

16. 12. 2019
MIROSLAV | Vánoční koncert a vystoupení 
tanečního oboru ZUŠ v kulturním domě 
od 17 hod. 
www.mesto-miroslav.cz 

17. 12. 2019
BŘEŽANY | Živý Betlém i se zvířaty na nádvoří 
zámku, akce od 15 hod. s drobným občerstve-
ním pro klienty břežanského zámku se zdra-
votním postižením i pro veřejnost.
www.zamekbrezany.cz
ZNOJMO Horní náměstí | Zábavný pro-
gram u venkovního kluziště od 16 do 17 hod.
www.znojemskabeseda.cz

18. 12. 2019
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Zimní 
kino (Legendární parta od 10 hod., Čertí 
brko od 17:30 hod.), koncert Katapult revi-
val (16–17 hod.).
www.znojemskabeseda.cz

19. 12. 2019
BOHUTICE | Vánoční koncert v kostele od  
17 hod. a navazující Vánoční jarmark s hor-
kým občerstvením na zámeckém nádvoří.
www.bohutice.cz 
MIROSLAV | Vánoční rockový koncert 
ve Středisku volného času Miroslav od 17 hod.
www.mesto-miroslav.cz 

20. 12. 2019
HLUBOKÉ MAŠŮVKY | Setkání u svařáku – 
tradiční sousedské setkání od 17 do 19 hod. 
na Mariánském náměstí, kterému předchází 
vánoční besídka pro děti ve škole od 16 hod.
www.hlubokemasuvky.cz
VEDROVICE | Ladovy Vánoce – vánoční 
divadelní představení z krajiny Betléma 
pod vedením Jiřího Lišky v prostorách před 
obecním úřadem.
www.vedrovice.cz
ZNOJMO Kostel sv. Mikuláše | Adventní 
koncert – kapela Květinka od 19 hod.
www.farnostznojmo.cz 
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Zimní 
kino (Příběh žraloka od 10 hod., Hrátky 
s čertem od 17:30 hod.), koncert Lucrezia 
Borgia (16–17 hod.).
www.znojemskabeseda.cz

20.–22. 12. 2019
CHVALOVICE-HATĚ | Vánoční atmosféru 
při vlastnoručním vyrábění ozdobiček a zdo-
bení stromu zažijete čtvrtý adventní víkend 
i v Merlinově dětském světě v areálu Exca-
libur City na hraničním přechodu Hatě. Své 
výtvory si pak můžete odnést domů a ozdo-
bit si jimi svůj vlastní vánoční stromek.
www.merlinskinderwelt.com

21. 12. 2019
VRANOV NAD DYJÍ | Vánoční koncert v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie – Boršičanka.
www.ouvranov.cz 
ZNOJMO Kostel sv. Václava v Louce | 
Adventní koncert – Znojemské žestě a Mu-
sikschule Retz od 17 hod.
www.farnostlouka.cz 
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Divadlo 
Studna – Byla cesta, byla ušlapaná (14:30–
15:30 hod.), Vánoce s Olafem (16–17 hod.).
www.znojemskabeseda.cz

22. 12. 2019 
CHVALOVICE | Společné zpívání pod vá-
nočním stromem od 16 hod.
www.chvalovice.cz
JAROSLAVICE | Čtvrté a poslední Adventní 

zpívánkování u adventního věnce, charita-
tivní koncert (16–19 hod.).
www.facebook.com/jarminek 
KUCHAŘOVICE | Živý Betlém – hraný vá-
noční příběh o příchodu Ježíška v podání 
místních dětí (14:30 hod.) a Adventní koncert 
v kostele sv. Floriána – dětská cimbálová mu-
zika Veltlínek a Musica Antiqua (18 hod.).
www.kucharovice.cz
MIROSLAV | Zvonky dobré zprávy – vánoční 
koncert v evangelickém kostele od 16 hod. 
www.mesto-miroslav.cz 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Živý betlém 
v Polánce na prostranství za pohostinstvím 
od 17 hod.
www.mkrumlov.cz
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Zimní 
kino (Grinch od 14:30 hod.), koncert Ondřej 
Ruml (16:30–17:30 hod.).
www.znojemskabeseda.cz

23. 12. 2019
MORAVSKÝ KRUMLOV | Zpívání u vánoč-
ního stromu na náměstí TGM, oblíbené 
setkání občanů v předvečer Vánoc s hudeb-
ním programem a společným sousedským 
zpíváním vánočních koled od 17 hod.
www.mkrumlov.cz
ZNOJMO centrum města | Přivítání Bet-
lémského světla a možnost odnést si jej pak 
s sebou domů. V 18 hod. vyjde od kostela 
Nalezení sv. Kříže slavnostní průvod se Sva-
tou rodinou, dětmi a muzikou. Půjde přes 
Horní náměstí až ke kostelu sv. Jana Křtitele 
na Masarykově náměstí, kde bude živý Bet-
lém. Svíčky, lucerničky a zvonečky s sebou!
www.farnostznojmo.cz

24. 12. 2019
ZNOJMO | Vánoční Štědrovka – 9. ročník 
charitativní akce, při které jsou na rohu 
ulic Velká Mikulášská a Zelinářská zdarma 
rozdávány tradiční vánoční jídla, jako je rybí 
nebo čočková polévka, zelňačka, vánočka 
a cukroví či pokrmy z ryb (8–11 hod.).
www.znojemskabeseda.cz

25. 12. 2019
VRBOVEC | Vánoční koncert sousedského 
sdružení muzikantů, občerstvení, svařené 
víno, punč... To vše u kostela od 16 hod.
www.obec-vrbovec.cz
ZNOJMO Kostel sv. Mikuláše | Pěvecké 
sdružení Vítězslav Novák – J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční, sbormistr Jan Svoboda (18:30 hod.)
www.znojemskabeseda.cz

26. 12. 2019
HLUBOKÉ MAŠŮVKY | Štěpánská mše 
a setkání v Lurdské jeskyni od 14 hod.
www.hlubokemasuvky.cz
ZNOJMO Kostel Nalezení sv. Kříže | 
Vánoční koncert Znojemského komorního 
orchestru, sólistů a Chrámového sboru kos-
tela Nalezení sv. Kříže od 15:30 hod.
www.farnostznojmo.cz
ZNOJMO Kostel sv. Mikuláše | Cimbálové 
koledy – velký vánoční koncert Cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka od 18 hod.
www.muzikaznojmo.cz

27. 12. 2019
KUCHAŘOVICE | Svěcení mladých vín ku-
chařovických vinařů spojené s ochutnávkou.
www.kucharovice.cz

27.–28. 12. 2019 
MIROSLAV | Večerní prohlídky miroslavského 
zámku s baterkami, tajuplná výprava vychází 
v 17 a 18 hod. a nutná je rezervace předem.
www.miroslavskyzamek.cz

28. 12. 2019
BOHUTICE | Vinařský spolek sv. Michal po-
řádá od 17 hod. ve stejnojmenném sklepě 
svůj tradiční Košt mladých vín. 
www.vinaribohutice.cz
BOŽICE | Žehnání mladého vína božických 
vinařů v místním kulturním domě s živou 
hudbou.
www.bozice.cz
ZNOJMO Kostel sv. Mikuláše | Vánoční 
koncert – M. Čech od 17 hod.
www.farnostznojmo.cz 

29. 12. 2019
MORAVSKÝ KRUMLOV | Koncert J. J. Ryba: 
Česká mše vánoční ve farním kostele Všech 
svatých od 18 hod.
www.mkrumlov.cz

31. 12. 2019
KUCHAŘOVICE | Silvestrovská zábava se 
skupinou Víkend v obecním sále.
www.kucharovice.cz
NOVÝ ŠALDORF–SEDLEŠOVICE | Silves-
trovská zábava v Kulturním domě Modrý sál 
s večeří a ohňostrojem. 
www.saldorf-sedlesovice.cz 
SLUP | Silvestrovská zábava v Kulturním 
domě, hraje Duo Artex.
www.slup.cz 
ZNOJMO Masarykovo náměstí | Dětský 
Silvestr s pohádkovým programem (16–17 
hod.), Pískomil se vrací (17–18 hod.), Davide 
Mattioli (18:00–18:45 hod.) a slavnostní oh-
ňostroj (19 hod.).
www.znojemskabeseda.cz
ZNOJMO Městské divadlo | Dokud nás 
milenky nerozdělí – silvestrovské divadelní 
představení od 17 a 19 hod.
www.znojemskabeseda.cz

5. 1. 2020
MORAVSKÝ KRUMLOV | Tříkrálový kon-
cert – tradiční novoroční akce ve farním 
kostele Všech svatých od 16 hod.
www.mkrumlov.cz
VRBOVEC | Tříkrálový koncert, skupina Mosty 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele od 16 hod.
www.obec-vrbovec.cz 

Mikuláš na zámku Moravský Krumlov (koná se 5. 12. 2019) Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí (koná se 30. 11. 2019) Jaroslavice – Čerti na cimbálu (koná se 5. 12. 2019)


