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VLAKEM DO VÍDNĚ
1., 8., 15. a 22. 12. 2018
Každou adventní sobotu můžete ve Znojmě 
nastoupit do vlaku, který vás přímo dopraví 
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 v ýlet (sraz na Znojemském 
vlakovém nádraží v 8:30 h a návrat tamtéž 
přibližně v 18:30 h) je nutná rezervace 
předem.
www.remo-agency.com 

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ
31. 12. 2018 
Silvestrovská vycházka zimní krajinou a kou-
zelnou přírodou Národního parku Podyjí 
na vás čeká od 14 h ve Hnanicích. Trasa 
dlouhá přibližně 5 km vede středně nároč-
ným terénem z Hnanic přes Šobeskou lávku, 
k Papírně, na vyhlídku Devět mlýnů a zpět 
do Hnanic. Na výpravu se doporučuje dobrá 
obuv i nálada, baterka pro zpáteční cestu 
a něco tekutého k Silvestrovskému přípitku. 
Průvodci vám budou zkušení zaměstnanci 
Správy Národního parku Podyjí a těšit se 
můžete na zimní přírodu, výhledy do kraje, 
místní historii i Silvestrovské rozjímání. Před-
pokládaný návrat je do 17 h.
www.nppodyji.cz/exkurze2018

Hotel LAHOFER Znojmo
Speciální vánoční menu připravila na ob-
dobí od 5. do 23. 12. 2018 vyhlášená restau-
race znojemského Hotelu Lahofer. Vybrané 
sváteční pochoutky budete moct doplnit 
výtečnými víny stejnojmenného vinařství.
www.lahofer.cz

Hotel SAVANNAH
Vánoční sen – sváteční pobytový balíček 
na 3 dny pro 1 osobu s wellness, privátní 
vířivkou s láhví sektu a ovocem, úžasnou 
štědrovečerní večeři a malým překvapením 
na pokoji. V nabídce 21.–26. 12. 2018.
Zimní romance aneb Zimní romantika pro 
dva – čtyřdenní pobytový balíček pro dvě 
osoby zahrnuje neomezené rozmazlování 
v hotelovém Wellness & Spa centru (bazén, 
sauna, pára, fitness), stravování formou 
polopenze, welcome drink aj. Balíček lze 
čerpat v termínu 1. 12. 2018–28. 2. 2019, 
ovšem mimo období 21. 12. 2018–2. 1. 2019.
Silvestr – třídenní pobytový balíček s uby-
továním pro 1 osobu na 2 noci, skvělým jíd-
lem, nabitým silvestrovským programem, 
živou hudbou, neomezenou konzumací 
nápojů a předpůlnočním bufetem. Neome-
zeně si můžete užívat i wellness v hotelo-
vém bazénu nebo načerpat energii ve Spa 
centru. V nabídce 30. 12. 2018–1. 1. 2019.
www.znojmo.twhotels.cz 

PREMIUM Hotel Znojmo
Zimní hřejivé pohlazení – speciální zimní 
pobytový balíček kombinující ubytování 
na 2 noci pro 2 osoby, stravování, wellness 
a detoxikační kúru zaručující dokonalé zre-
generování organizmu. Balíček je možno 
využít v termínu od 1. 10. 2018 do 28. 2. 2019.
PředSILVESTRovské posezení u vína 
a cimbálu (30. 12. 2018, od 20 h) Uvítací 
sklenka vína a slané občerstvení pro každého 
a k poslechu i tanci hraje cimbálová muzika. 
Prémiový SILVESTR v PREMIUM Hotelu 
(31. 12. 2018, 19–3 h) Uvítací sklenka vína 
a kanapky pro každého, večeře formou 

bohatého rautu, od 20 h hraje k poslechu 
i tanci skupina Duo Dreams a nechybí ani 
půlnoční přípitek.
Kapacita obou akcí je omezená – rezervace 
předem je proto nutná.
www.premiumhotel.cz

Restaurace HoZpoda Znojmo
V průběhu adventu a vánočních svátků se 
můžete ve známé pivovarské restauraci těšit 
na speciální sváteční menu, které v běž-
ném jídelníčku během roku nenajdete.
Mikulášský večírek (6. 12. 2018) Speciální 
menu, orosené znojemské pivo a kostýmo-
vaná obsluha oblíbené znojemské restau-
race slibují nevšední mikulášský zážitek.
www.hozpoda.cz 

UBYTOVÁNÍ DYJE
Silvestr 2018 – příjemný soukromý pen-
zion na dosah Znojma nabízí skupinám až 
30 osob ubytování a možnost příjemného 
ukončení letošního roku v originálním pro-
středí za speciální vánoční cenu.
www.ubytovanidyje.cz

Znojemský městský pivovar
Milovníci orosené sklenice plné zrza-
vého moku jistě již netrpělivě očekávají 
speciální adventní pivo Medová 13 %. 
Ochutnat ho můžete společně s dalšími 
dobrotami např. v pivovarském adventním 
stánku na Masarykově náměstí (od 2. 12. 
2018 po celou dobu konání adventních 
trhů) anebo v sousední pivovarské restau-
raci HoZpoda. Můžete využít také exkurzi 
přímo do výroby v pivovaru (každý pátek 
v 16 h anebo individuální termín pro 
předem domluvené skupiny). Znojemský 
městský pivovar svou sváteční nabídku 
pravidelně doplňuje adventními soutě-
žemi o Znojemské pivo na Facebooku 
nebo vánočními dárkovými balíčky 
a poukazy,  které budou k zakoupení 
v podnikové prodejně v areálu pivovaru.
www.pivovarznojmo.cz

Vánoční štola
Do ¾ kg prosáté mouky vmícháme 8 dkg 
droždí rozmíchaného v mléku jako kvá-
sek. Když vzejde, přidají se 2 rozkvedlaná 
vejce, 15 dkg cukru, trochu soli a mléko 

dle potřeby, vše se vypracuje do hladkého 
těsta. Posype se 6 dkg najemno krájeného 
citronátu (kandované citrónové kůry),  
5 dkg sladkých, loupaných a jemně seka-
ných mandlí, ke kterým kvůli chuti mů-

žeme přidat několik mandlí hořkých, na-
strouhanou kůru z citrónu, skořici, zázvor 
a trochu muškátového oříšku. Do toho 
zapracujeme 30 dkg změklého másla, 
rovněž 25 dkg rozinek zbavených zrníček 
a 10 dkg korintek, které jsme den předem 
namočili do rumu a nechali stát přes noc 
na teplém místě. Těsto rozdělíme na menší 
kousk y a až se na něm začnou tvořit 
puchýřky, opět je spojíme dohromady. 
Pak se nechá těsto pohromadě znovu 
kynout. Až je pěkně vykynuté, přendáme 
jej na pomoučněný vál, vytvarujeme šišku 
a od středu ji rukou roztáhneme na jedné 
straně směrem k okrajům, až je těsto tak 
široké, že překryje druhou, neroztaženou 
část. Roztaženou část potřeme studenou 
vodou a přeložíme ji přes neroztaženou 
část, čímž vznikne tvar štoly. Pak ji polo-
žíme na plech vystlaný papírem potřeným 
máslem, necháme ji znovu v ykynout, 
potřeme máslem, upečeme ji, po upečení 
ji znovu potřeme, ještě horkou, máslem 
a posypeme silnou vrstvou cukru.
Původ receptu: Jaroslavice

Kraple
1 litr mléka; 0,5 kg hladké mouky; 0,5 kg 
hrubé mouky; 1 kg polohrubé mouky;  
70 dkg cukru; 10 dkg kvasnic; 1,5 dkg soli; 
62 dkg rozpuštěného vlažného másla;  
15 žloutků; citrón; rum. 
Kvasnice s  trochou cukru vmícháme 
do vlažného mléka a necháme kynout. 
Zbytek vlažného mléka, cukr, žloutek 
a citrónovou kůru zamícháme. Postupně 
přidáváme mouku, nakynuté kvasnice, sůl, 
máslo, a nakonec šťávu z citrónu a krapet 
rumu. Vše dobře promícháme, aby vzniklo 
hladké těsto. To se nechá následně 1 až 
2 hodiny kynout. Na pomoučněném vále 
si těsto rozdělíme na tři stejně velké díly. 
Jeden díl vyválíme asi na 1–2 cm silnou 
placku. Placku potřeme hodně rozměklým 
máslem, posypeme moučkovým cukrem 
a rozinkami. Položíme na ní další rozvále-
nou placku a postup opakujeme. Přikry-
jeme třetí plackou. Tyto tři vrstvy ještě 
trochu rozválíme, asi tak do 3 cm tloušťky. 
Poté těsto vykrajujeme formou ve tvaru 
hvězdičky nebo kytičky o průměru při-
bližně 5 cm. Kraple pokládáme na plech 
vymaštěný sádlem, popř. na pečící papír. 
Potřeme rozšlehaným vejcem a na to do-
prostřed usadíme kousek vlašského oře-
chu nebo posypeme drobenkou. Pečeme 
ve středně vyhřáté troubě. Jednotlivé 
vrstvy těsta by měly trochu „ujet”, v Je-
zeřanech-Maršovicích se říká, že by měly 
„smeknout”. A právě v tom spočívá kouzlo 
tohoto svátečního pokrmu.
Původ receptu: Jezeřany-Maršovice

Perníčky (Lebkuchen)
250 g krystalového cukru; voda; 4 vejce; 
2 polévkové lžíce amonia; nové koření; 
mletá skořice a hřebíček; 300 g moučko-
vého cukru; 500 g mouky.
Krystalový cukr necháme s troškou vody 
zkaramelizovat, poté zalijeme vodou nebo 
mlékem a stálé mícháme tak dlouho, do-
kud není hmota kašovitá. Z připraveného 
karamele a ze zbylých přísad uhněteme 
těsto, vyválíme jej a nato z něj vykraju-
jeme potřebné tvary perníčků.
Původ receptu: Zlabern (Mistelbach)

Vařené cukroví
¼ kg hladké mouky; 20 dkg tuku; 3 dkg 
vzešlých kvasnic; 3 žloutky. 
Kvasnice se nechají vzejít a přidají se do těsta 
připraveném na vále. Z těsta se poté vykra-
jují kolečka, v jejich středu se vypíchne otvor, 
čím vznikne mezikruží. Nechají se na plechu 
nakynout, pečou se do růžova. Upečené se 

rychle protáhnou ve vařící vodě a obalují se 
v cukru s vanilkou.
Původ receptu: Mramotice

Zázvorky
14 dkg mouky; 1 celé vejce; 14 dkg cukru; 
2 žloutky; citrónová kůra; lžička zázvoru; 
na špičku nože „spěšné soli“ (cukrářského 
droždí). 
Propracujeme těsto. To na vále rozválíme 
asi na 3 mm silný plát a vykrájíme z něj zá-
zvorky různých tvarů. Zázvorky následně 
necháme na plechu přes noc uležet. 
Na druhý den zázvorky zvolna pečeme 
dozlatova.
Původ receptu: Jiřice u Miroslavi

Cukrové obloučky čili „Zuckerbögen“
¼ kg cukru; 2 vajíčka na sníh z vaječného 
bílku; 6 lžic smetany; 2 velká vejce; sádlo 
a „Saligali“ (Hirschhornsalz, tj. amonium, 
předchůdce kypřícího prášku do pečiva).
Vše vmíchat do smetany a přidávat mouku 
dle potřeby. 
(recept je dochován v této podobě)
Původ receptu: Jaroslavice

Škvarkové cukroví
¼ kg cukru; 2 vejce; 1 litr jemně poseka-
ných škvarků; 5 lžic rumu; skořicové koření 
za dva krejcary; mouka dle potřeby. 
(recept je dochován v této podobě)
Původ receptu: Jaroslavice

Kapr načerno
2 lžíce másla; kořenová zelenina nahrubo 
nastrouhaná (1 mrkev, 1 menší celer,  
1 petržel); 1 nadrobno pokrájená cibule; 
koření (10 kuliček černého pepře, 6 kuliček 
nového koření, 1 bobkový list), 2 kolečka 
citrónu i s kůrou; 6 osolených a citrónem 
pokapaných porcí kapra; 4 lžíce povidel;  
2 lžíce strouhaného perníku; 1 dcl sme-
tany; 3 dcl červeného vína; 0,5 l vývaru 
z kapra; sůl dle chuti.
Do kastrolu nalijeme jen tolik vody, aby 
byla ryba potopená, přidáme sůl, rozkro-
jenou cibuli a přivedeme k varu. Do vroucí 
vody vložíme kapra, a jakmile začne voda 
vřít, zmírníme teplotu a vaříme 12–15 
min. Pak rybu opatrně vyjmeme na talíř. 
V j iném kastrolu rozehřejeme máslo, 
na kterém osmažíme kořenovou zeleninu, 
přidáme koření, citrón, podlijeme trochou 
vývaru z ryby, přidáme perník, povidla 
a červené víno a vaříme do zhoustnutí. 
Propasírujeme přes husté síto. Máslovou 
jíšku zředíme vývarem z ryby a přidáme 
propasírovanou zeleninu. Provaříme, 
zjemníme smetanou a dochutíme podle 
chuti (sůl, citrónová šťáva…). Na talíři pře-
lejeme horké porce kapra (možno ohřát 
v páře) kořeněnou omáčkou. Podáváme 
s houskovým knedlíkem. 
Původ receptu: Jezeřany-Maršovice

Zelná polévka
Připravíme jíšku a k ní přidáme kyselé zelí, 
nakrájené brambory a kmín, osolíme a za-
lijeme vodou. Vaříme asi půl hodiny. Poté 
přidáme syrové vejce a po jeho vysrážení 
do polévky přilijeme hrneček smetany.
Původ receptu: Plaveč

Zelňáky
Nakrájené zelí podusíme na másle, oso-
líme, opepříme a necháme vychladnout. 
Mezitím utřeme máslo, k němuž přidáme 
předem připravené zelí, dvě celá vejce 
a dva žloutky, půl hrníčku smetany a dvě 
lžíce kvasnic. Ochutíme cukrem, přisolíme 
a vmícháme ještě hrníček mouky. Zelné 
těsto následně necháme kynout. Poté již 
smažíme ve vymaštěném lívanečníku.
Původ receptu: Plaveč

1. 12. 2018–17. 2. 2019
ZNOJMO | Oblíbené bruslení pro veřej-
nost zdarma na venkovním kluzišti přímo 
na Horním náměstí v historickém centru 
města. Kluziště bude otevřeno denně od  
9 do 19 h (13–14 h pauza na vyčištění klu-
ziště). K dispozici budou i odkládací šatní 
skřínky, odpočinkový stan a brusič bruslí
www.znojmocity.cz 

4. 12. 2018 
BŘEŽANY | Už 20. ročník Mikulášského 
turnaje ve stolním tenise pro sportovce se 
zdravotním postižením Jihomoravského 
kraje a kraje Vysočina ve Sportovní hale 
Břežany, v jehož závěru přijíždí Mikuláš, čert 
i anděl (od 8:30 h)
www.zamekbrezany.cz

22. 12. 2018 
BOHUTICE | Nohejbalový turnaj v bohu-
tické tělocvičně, zahájení v 8 h
www.bohutice.cz 

24. 12. 2018 
ZNOJMO | 24. ročník Vánoční cyklistické 
vyjížďky, která je pořádána jako symbolické 
ukončení cyklistické sezóny. Sraz u pro-
dejny Cyklo Kučera v 9 h a odjezd v 9:30 h
www.cykloklubkucera.cz 

25. 12. 2018 
ZNOJMO  |  Vánoční běh Elek trokovu 
Znojmo je už 38. ročníkem tradiční běžecké 
akce. Okruh cca 5 km vede přes Městský 

lesík a je určen pro běžce i příznivce nordic-
walking. Start a cíl jsou na Horním náměstí, 
kde nebude chybět ani běh o Vánoční 
hvězdu (700 m)
www.znojemskebehani.ic.cz

27. a 28. 12. 2018
ZNOJMO | Zimní dny sportu nabídnou 
v rámci projektu Zdravé město Znojmo 
možnost si bezplatně zasportovat v objek-
tech patřících Městu Znojmu. Zdarma bu-
dou zpřístupněny Městské lázně a Zimní 
stadion, a to v časech určených pro veřej-
nost. Využít můžete také veřejné venkovní 
kluziště na Horním náměstí od 9 do 19 h 
(13–14 h pauza na vyčištění kluziště).
www.znojmo-zdravemesto.cz

28. 12. 2018
KUCHAŘOVICE | Turnaj ve stolním tenise 
ve víceúčelovém zařízení (od 14 h). Určeno 
pro týmy mužů a žen. Registrace na místě.
www.kucharovice.cz

31. 12. 2018 
VRBOVEC | Silvestrovský výšlap z Vrbovce 
do Vrbovce s lákavou odměnou v cíli (10 h)
www.obec-vrbovec.cz 

1. 1. 2019
HRABĚTICE | Výšlap do Nového roku – tra-
diční pěší výlet na Travní dvůr zakončený 
drobným občerstvením (13 h)
www.hrabetice.eu

Sváteční výlety za poznáním
Sváteční nabídky služeb

Sváteční recepty

Sváteční sportovní aktivity

Vydejte se s námi na výlety za poznáním a nechte se vést zkušenými průvodci.

Kdo chce zažít sváteční chvíle opravdu bezstarostně a v naprostém pohodlí, využije 
speciální vánoční nabídku vybraných hotelů a restaurací, jejichž sváteční menu nebo po-
bytové balíčky služeb jsou zárukou velmi příjemných a komfortních zážitků. A lahodnou 
sváteční nabídku můžete očekávat i od Znojemského městského pivovaru…

Vyzkoušejte spolu s námi některé ze starých adventních a vánočních receptů, které 
patřily v minulosti na tradiční sváteční stůl lidových a měšťanských vrstev na Znojemsku. 
Recepty vybral Mgr. Jiří Mačuda, PhD., etnograf Jihomoravského muzea ve Znojmě, který 
představí tradiční stravu a obyčeje vánočního cyklu v našem regionu podrobněji 
na své přednášce 4. 12. 2018 od 17 hod. ve Znojemské Besedě.

Neseďte ve sváteční dny jen u stolu či televize a využijte jedinečnou příležitost si pro-
táhnout tělo při některé z níže uvedených sportovních akcí…



29. 11. 2018
BŘEŽANY | Rozsvícení vánočního stromu 
na zámeckém nádvoří s vánočními písněmi 
v podání Zámecké kapely a klientů Domova 
pro osoby se zdravotním postižením (15 h)
www.zamekbrezany.cz

30. 11. 2018
BŘEŽANY | Slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu v obci s kulturním programem 
a jarmarkem (17 h)
www.obec-brezany.cz
ŠANOV | Pravidelné adventní setkání spo-
jené se slavnostním rozsvícením vánočního 
stromu, předvánočním jarmarkem rukoděl-
ných výrobků a doprovodným programem
www.sanov.cz

2. 12. 2018
DYJÁKOVICE | Rozsvícení vánočního stromu
www.dyjakovice.cz
HRABĚTICE | Rozsvícení vánočního stromu
www.hrabetice.eu
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU | Slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu s do-
provodným programem a jarmarkem
http://hrusovany.cz

5. 12. 2018
BOŽICE | Rozsvícení kapličky a betlémské 
jesličky
www.bozice.cz

8. 12. 2018
BOŽICE | Čertovská veselice – podvečerní 
program plný tancování a čertovského re-

jdění, masky andílků a čertíků vítány
www.bozice.cz 

12. 12. 2018
BŘEŽANY | Tradiční podvečerní obchůzka 
Lucií po obci
www.obec-brezany.cz

15. 12. 2018
BŘEŽANY | Adventní koncert v klášterní 
kapli – Znojemský komorní orchestr a Chrá-
mový sbor od sv. Kříže (16 h)
www.zamekbrezany.cz
DYJÁKOVICE | Zpívání koled u vánočního 
stromu
www.dyjakovice.cz

18. 12. 2018
BŘEŽANY | Setkání u živého betléma i se 
zvířátky v zámeckém parku – představení 
klientů a zaměstnanců Zámku Břežany 
ve spolupráci s dětmi z místní ZŠ a MŠ (15 h)
www.zamekbrezany.cz

26. 12. 2018
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU | Slav-
nostní koncert v Kostele sv. Štěpána – Lous-
káček pro 4 ruce a 4 nohy, na varhany hrají 
Michaela Káčerková a Kateřina Málková 
(17 h)
http://hrusovany.cz
ŠANOV | Štěpánský podvečer – vánoční 
setkání občanů nejen ze Šanova zpestřené 
sportovními soutěžemi ve Sportcentru 
a možností občerstvení
www.sanov.cz

30. 11. 2018
HLUBOKÉ MAŠŮVKY | Rozsvícení vánoč-
ního stromu, doprovodný program (18–21 h)
www.hlubokemasuvky.cz

2. 12. 2018
JEVIŠOVICE | Kamil Emanuel Gott – adventní 
koncert v kinosále Komenia (16 h) + Rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí (17 h)
www.jevisovice.cz
STŘELICE | Zahájení Adventu, hudební vy-
stoupení žáků ZŠ Jevišovice (14 h)
www.strelice-zn.cz

7. 12. 2018
JEVIŠOVICE | Mikulášská diskotéka s nadíl-
kou v restauraci U Suchého čerta (17 h)
www.jevisovice.cz

8. 12. 2018
JEVIŠOVICE | Ježíškova dílna – vánoční 

tvoření v restauraci U Suchého čerta (15 h)
www.jevisovice.cz

20. 12. 2018
JEVIŠOVICE | Vánoční koncert ZŠ a MŠ 
Jevišovice v kinosále Komenia + Vánoční 
jarmark (18 h)
www.jevisovice.cz

21. 12. 2018
HLUBOKÉ MAŠŮVKY | Vánoční besídka 
v Kulturním domě (16–17 h) + Setkání u sva-
řáku na Mariánském náměstí (17–20 h)
www.hlubokemasuvky.cz

26. 12. 2018
HLUBOKÉ MAŠŮVKY | Setkání v Lurdské 
jeskyni (14–16 h)
www.hlubokemasuvky.cz

1. 12. 2018
VRANOV NAD DYJÍ | Celodenní vánoční 
jarmark na náměstí, během kterého pro-
běhne soutěž o nejlepší vranovskou vá-
nočku, rozsvícení vánočního stromu i zpí-
vání u vánočního stromu
www.ouvranov.cz 

5. 12. 2018
VRANOV NAD DYJÍ | Mikulášská nadílka 
na náměstí s čertovským překvapením (17 h)
www.ouvranov.cz 

6. 12. 2018 
VRANOV NAD DYJÍ | Podvečerní vánoční 
dílničky pro veřejnost ve vranovské ZŠ
www.zsvranov.cz

8.–9. 12. 2018 
Hrad BÍTOV | Vánoční prohlídky – vyz-
dobený hrad, vánoční koncerty a dobroty 
z hradní kuchyně (10–15 h). Návštěvníky čeká 
vánočně vyzdobený hrad ve vybraných in-
teriérech v I. patře paláce. Prohlídka bude již 
tradičně ukončena v panské hradní kuchyni, 
kde návštěvníky čeká malé občerstvení. Po-
sezení u speciálního punče a svařeného vína. 
Kastelán Vás pozve na grilované klobásky 
a dobroty z komína, kastelánka na vánoční 

cukroví, vánočku, a ještě teplé buchty. K po-
slechu zazní zpívání vánočních písní a koled 
v hradní kapli po oba dny vždy v 11 a 13 h. 
Rezervace prohlídek předem nutná!
www.hradbitov.cz

22. 12. 2018
VRANOV NAD DYJÍ | Vánoční koncert 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie (19 h)
www.ouvranov.cz 

26.–27. a 29.–30. 12. 2018
Zámek VRANOV NAD DYJÍ | Nechte se 
okouzlit nejkrásnějšími sály vranovského 
zámku nebo vánočně vyzdobeným inte-
riérem zcela netradičně zařízeného sálu 
předků a jeho předsálí (10:30–14:00 h). 
Čeká vás jedinečná možnost nahlédnut 
do světa aristokracie v minulých staletích 
na přelomu roku: podzimní lovecké rado-
vánky, tradiční mikulášské nadílky, historie 
adventního věnce a psaní dopisů Ježíškovi, 
zdobení vánočních stromečků... Spatříte 
bohatě prostřenou štědrovečerní tabuli, 
zjistíte, jak probíhaly novoroční oslavy 
ve šlechtických kruzích a také se dozvíte, 
co následovalo po tříkrálovém svátku na té-
měř všech zámeckých sídlech v monarchii.
www.zamek-vranov.cz

30. 11. 2018
KUCHAŘOVICE  |  Slavnostní zahájení 
adventu rozsvícením vánočního stromu 
s vánočním jarmarkem, čertovskou nadílkou 
a kulturním programem dětí základní a ma-
teřské školy (17 h)
www.kucharovice.cz

30. 11.–28. 12. 2018
ZNOJMO | Ohrada se živými zvířaty na Mi-
kulášském náměstí
www.znojemskabeseda.cz

1. 12. 2018 
SLUP | Mikulášská besídka před MŠ, Diva-

1. 12. 2018
MOR AVSK Ý 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 hu-
debních hvězd. Program zakončí ohňostroj 
a rozsvícení vánočního stromu (od 9:30 h)
www.mkrumlov.cz

2. 12. 2018 
BOHUTICE | Adventní odpoledne, při 
kterém se můžete těšit na Vánoční dílnu 
pro děti v kapli (16 h), Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromku s vystoupením žáků ZŠ 
(17:30 h) a možná přijde i Mikuláš…
www.bohutice.cz 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Adventní shro-
máždění – posvěcení adventního věnce 
děkanem moravskokrumlovské farnosti, 
vystoupení Smíšeného pěveckého sboru 
Karla Němečka na náměstí TGM (15 h)
www.mkrumlov.cz

5. 12. 2018 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Mikuláš na zámku 
– pro děti je připravena velkolepá pře-
dávka dárků od Mikuláše a jeho družiny 
v mystickém prostředí zámku se zábavným 
programem v podobě plnění úkolů a přání. 
Součástí je samozřejmě i peklo (17 h)
www.mkrumlov.cz

7. 12. 2018
BOHUTICE | Předvánoční posezení pro se-
niory v tělocvičně Bohutice s vystoupením 
dětí, pohoštěním a hudbou (17–22 h)
www.bohutice.cz 

9. 12. 2018 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Předvánoční 

čas – poslední nedělní pohádka roku bude 
v Galerii Knížecí dům vánočně laděná (10 h)
www.mkrumlov.cz

15. 12. 2018 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Koncert Lubo-
míra Brabce – předvánoční koncert kytarové 
hvězdy. Světově uznávaný kytarista při-
způsobil program svého koncertu v Galerii 
Knížecí dům právě adventnímu času (19 h)
www.mkrumlov.cz

20. 12. 2018
BOHUTICE | Vánoční koncert v kostele  
(17 h) a vánočním jarmarkem s horkým ob-
čerstvením na zámeckém nádvoří
www.bohutice.cz 

23. 12. 2018 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Zpívání u vánoč-
ního stromu – již tradiční a velmi oblíbené 
setkání občanů v předvečer Vánoc, kdy 
na náměstí TGM probíhá program v po-
dání Smíšeného pěveckého sboru Karla 
Němečka, při kterém si společně zazpívají 
všichni přítomní (17 h)
www.mkrumlov.cz

29. 12. 2018 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Rybova mše – 
po loňském velkém úspěchu proběhne 
slavnostní Česká mše vánoční Jana Jakuba 
Ryby i letos, a to ve farním kostele Všech 
svatých za účasti významných sólistů 
a Smíšeného pěveckého sboru Karla Ně-
mečka (18 h)
www.mkrumlov.cz

6. 1. 2019 
MORAVSKÝ KRUMLOV | Tříkrálový kon-
cert – tradiční novoroční akce ve farním 
kostele Všech svatých (16 h)
www.mkrumlov.cz

Sváteční ZnojmoRegion
Vítejte ve svátečním ZnojmoRegionu a prozkoumejte naši pestrou nabídku kultur-
ních akcí, sportovních aktivit, gurmánských zážitků i speciálních turistických služeb. 
Nechte se inspirovat kalendářem akcí od Adventu až ke Třem králům v jednotlivých 
regionálních podoblastech, využijte dny sportu zdarma, vydejte se na poznávací výlet 
nebo na výstavu, nechte se hýčkat v hotelích a restauracích, anebo zkuste upéct vá-
noční cukroví podle původních receptů z našeho kraje.
Užijte si přátelská setkání, tvůrčí dílničky i sváteční atmosféru v pohostinném kraji, kde 
je zima přívětivá a možnosti nepočítané.

Sváteční Moravskokrumlovsko

Sváteční Hrušovansko

Sváteční Jevišovicko

Sváteční Vranovsko

Sváteční Znojemsko

dlo Kejkle (15 h) a Mikulášská nadílka (17 h) 
v kulturním domě, posvěcení a rozsvícení 
vánočního stromu (18 h)
www.slup.cz 

1.–2. 12. 2018 
ZNOJMO | Pohádkové Znojemské podzemí 
zve na adventní pohádku O stříbrném ta-
lířku a šťavnatém jablíčku z ruských bylin, 
které bude předcházet krátká prohlídka 
podzemí s minimálním výkladem (10–17 h)
www.znojemskabeseda.cz/podzemi

2. 12. 2018
JAROSLAVICE | Rozsvícení vánočního 
stromu a První Adventní zpívánkování u ad-
ventního věnce (16:30 h)
www.facebook.com/jarminek 
ZNOJMO | Slavnostní zahájení Znojem-
ského Adventu a rozsvícení vánočního 
stromu na Masarykově náměstí (16:45 h), Jo-
sef Vágner a dětský pěvecký sbor Libohlásek 
(17 h), Cimbálová muzika Denár (18:30 h)
www.znojemskabeseda.cz

2.–23. 12. 2018
ZNOJMO | Znojemský advent – maraton 
kulturních akcí, které jsou každoroční sou-
částí předvánoční slavnostní atmosféry 
města. Nechybí oblíbené výtvarné dílničky, 
adventní pohádky, zimní kino, koncerty ani 
vystoupení místních škol a zájmových sdru-
žení, jejichž nazdobené stromečky zdobí 
celou Obrokovou ulici.
www.znojemskabeseda.cz

4. 12. 2018
Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ | 
Za Barborou do muzea – svátek patronky 
havířů můžete letos oslavit v minoritském 
klášteře na setkání kamenářské veřejnosti. 
Na programu, který je vhodný i pro děti, 
bude povídání o sv. Barboře a neživé pří-
rodě, komentovaná prohlídka výstavy Léta-
jící drahokamy a určování nálezů, se kterými 
se mohou přijít návštěvníci pochlubit (15 h)
www.muzeumznojmo.cz
ZNOJMO | Přednáška etnografa Jihomorav-
ského muzea ve Znojmě, Mgr. Jiřího Mačudy, 
PhD., s výmluvným názvem „Od adventu 
do Tří králů – tradiční strava a obyčeje vánoč-
ního cyklu na Znojemsku“. Od 17 h ve štuko-
vém sále Znojemské Besedy. Vstup zdarma.
www.muzeumznojmo.cz

5. 12. 2018
JAROSLAVICE | Čerti na cimbálu – netra-
diční Mikulášská obchůzka s pekelným trak-
torem a cimbálovou muzikou (17 h)
www.facebook.com/jarminek 
VRBOVEC | Mikulášská nadílka a rozsvícení 
vánočního stromu u kostela (16–17 h)
www.obec-vrbovec.cz
ZNOJMO Pekelná sešlost a andělské nebe 
na Masarykově náměstí (18–19 h)
www.znojemskabeseda.cz

7. 12. 2018
Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ |  zve 
na Vánoční ateliér v Domě umění, kde si mů-
žete vyrobit drobný dárek, krásně si jej za-
balit, zavzpomínat na lidové vánoční zvyky 
a obyčeje nebo jen nasát vánoční atmosféru 
(16–19 h). Akce nejen pro rodiny s dětmi. Re-
zervace předem není nutná.
www.muzeumznojmo.cz

8. 12. 2018
NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE | Miku-
lášská besídka v „nejkrásnějším pekle a nebi 
v ČR“ v prostorách starodávného obecního 
sklepa. Pohádka a nadílka pro nejmenší, pro 
dospělé pak zážitek z radostí svých dětí.
www.saldorf-sedlesovice.cz
ZNOJMO | Speciálně pro děti je určen 
sobotní program ve Znojemské Besedě: 
nejprve oblíbené Jájiny adventní dílničky 
(10–12 h) a pak Vánoční pohádka Jak se Jíra 
mlynářem stal, Divadlo Dokola (15–16 h) 
www.znojemskabeseda.cz

9. 12. 2018
JAROSLAVICE | Druhé Adventní zpívánko-
vání a Andělská pošta s p. Dušanem Kudlí-
kem (16:30 h)
www.facebook.com/jarminek 
KUCHAŘOVICE | První adventní koncert 
v kapli sv. Floriána – vokální skupina Mosty 
(17 h)
www.kucharovice.cz

14. 12. 2018
ZNOJMO | Strašidelný průvod čertů Perch-
tenlauf (18 h) a Country Vánoce s Poutní-
kama (19:30 h) na Masarykově náměstí
www.znojemskabeseda.cz

15. 12. 2018
ZNOJMO | Speciálně pro děti je určen 
sobotní program ve Znojemské Besedě: 
nejprve oblíbené Jájiny adventní dílničky 
(10–12 h) a pak Vánoční pohádka Divadla 
Kejkle (15–16 h) 
www.znojemskabeseda.cz

16. 12. 2018
JAROSLAVICE | Třetí Adventní zpívánko-
vání a procházka ke krmítkům Jarmínku 
s p. Jindřichem Čoupkem (16:30 h)
www.facebook.com/jarminek 
KUCHAŘOVICE | Druhý adventní koncert 
v kapli sv. Floriána
www.kucharovice.cz
NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE | Rozsví-
cení vánočního stromu – tradiční přátelské 
setkání, skvělý svařák, horký čaj a sváteční 
nálada 
www.saldorf-sedlesovice.cz 

21. 12. 2018
ZNOJMO | Veselé Vánoce s Perníčkem – 
předvánoční zábavný program pro děti 
na Masarykově náměstí (15–17 h)
www.znojemskabeseda.cz

23. 12. 2018 
KUCHAŘOVICE | Živý Betlém – vánoční 
příběh v podání místních dětí na vlastní 
oči na náměstí u kaple sv. Floriána (14:30 h) 
a Třetí adventní koncert v kapli sv. Floriána – 
dětská cimbálová muzika Veltlínek a Musica 
Antiqua (18 h)
www.kucharovice.cz
ZNOJMO | Přivítání Betlémského světla 
a možnost odnést si jej pak s sebou domů. 
V 18 h vyjde od kostela sv. Kříže slavnostní 
průvod se svatou rodinou, dětmi a muzikou. 
Půjde přes Horní náměstí až ke kostelu sv. 
Jana Křtitele, kde bude živý betlém. Malé 
děti, které přijdou do vestibulu kláštera do-
minikánů o něco dříve, mohou na průvod 
dostat andělský převlek. Svíčky, lucerničky 
a zvonečky s sebou!
www.farnostznojmo.cz

23. 12. 2018
JAROSLAVICE | Čtvrté a poslední Adventní 
zpívánkování s přizvaným hostem (16:30 h)
www.facebook.com/jarminek 

24. 12. 2018
ZNOJMO | Vánoční Štědrovka – osmý roč-
ník 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 h)
www.znojmocity.cz

25. 12. 2018
VRBOVEC | Společné zpívání u obecního 
vánočního stromu a koncert sousedského 
sdružení muzikantů (17–19 h) 
www.obec-vrbovec.cz 

26. 12. 2018
ZNOJMO | Vánoční koncert Znojemského 
komorního orchestru v kostele Nalezení 
sv. Kříže (15:30 h) a Cimbálové koledy – 
velký koncert Cimbálové muziky Antonína 
Stehlíka v kostele sv. Mikuláše (18 h)
www.farnostznojmo.cz

27. 12. 2018
KUCHAŘOVICE | Svěcení vín kuchařovic-
kých vinařů spojené s ochutnávkou vín
www.kucharovice.cz

31. 12. 2018
SLUP | Silvestrovská zábava v Kulturním 
domě, hraje Duo Artex 
www.slup.cz 
ZNOJMO | Dětský Silvestr s pohádkovým oh-
ňostrojem na Masarykově náměstí (16–19 h)
www.znojemskabeseda.cz

6. 1. 2019
VRBOVEC | Podvečerní Tříkrálový koncert 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele – Musica An-
tiqua při Hudební škole YAMAHA Znojmo
www.obec-vrbovec.cz 

Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ 
(Dům umění)

28. 11. 2018–13. 1. 2019 
Výstava originálních rukodělných výrobků 
– každoroční prodejní výstava výrobků 
klientů Ateliéru Samuel a Dílny sv. Kláry při 
Oblastní charitě Znojmo
30. 11. 2018–20. 12. 2018 
Vánoce 2018 – tradiční výstava prací Patch-
workového klubu Znojmo
30. 11. 2018–13. 1. 2019 
Vánoční výstava historických betlémů 
představující unikátní vyřezávané a ručně 
malované betlémy z let 1840–1940, litogra-
fické betlémy na reliéfním papíře i skládací 
nebo vystřihovací reklamní betlémy z ob-

dobí první Československé republiky
www.muzeumznojmo.cz

ZNOJMO Loucký klášter 
3.–9. 12. 2018 
Čtyři adventní neděle – vánoční výstava 
a 4 adventní vína. Znovín Znojmo připravil 
výstavu ve své umělecké galerii na téma 
Vánoce, kterou doplní výzdoba ze znojem-
ských škol. A jako lákadlo nabízí k ochutnání 
4 adventní vzorky vín (na každou adventní 
neděli jeden, degustace placená). Po celý 
týden bude otevřeno návštěvnické centrum 
Louckého kláštera (9–18 h), s možností projít 
si klášter se skleničkou v ruce (bez průvodce). 
www.znovin.cz

Sváteční výstavy
Kdo rád navštěvuje výstavní expozice a vyhledává tamní krásu i poznání, neměl by si ne-
chat ujít následující výstavy s adventní, vánoční, ale i vinařskou tématikou…


