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VINAŘSKÉ T(R)IPY 2021  

Destinační společnost ZnojmoRegion se opět aktivně 

zapojuje do velké regionální akce VINAŘSKÉ T(R)IPY, 

která i v roce 2021 nahrazuje zrušené Znojemské 

historické vinobraní. 

Ve dnech 10.–12. září 2021 se největší a nejstarší vinařská 

slavnost v České republice – Znojemské historické 

vinobraní – opět neuskuteční tak, jak ji všichni znají. 

Namísto ulic královského města Znojma se tak vinařský i kulturní program rozprostře po celém Znojemsku. 

Vinaři Znojemska se i letos spojili a připravili akci, která program vonící vínem nabídne přímo ve sklepních 

uličkách v okolí Znojma. Na návštěvníky regionu čeká více než 200 otevřených sklepů, desítky degustačních 

míst, čerstvý burčák, regionální dobroty, vinařské soutěže, cimbálové muziky i koncerty nejrůznějších 

hudebních žánrů, vycházky do vinohradu, křest vín, speciální kyvadlová doprava a posílené dopravní spoje, 

ale hlavně skvělá nálada i skvělé víno. Stranou však nezůstane ani samotné město Znojmo. Na sobotu  

11. září 2021 připravilo doprovodný historický program pro celou rodinu, který bude letos soustředěn do 

dvou lokalit: nádvoří Znojemského hradu (rytířské turnaje s králem a královnou) a Jižní hradební příkop 

(středověké ležení, řemeslný jarmark, kejklíři aj.).  

Stejně jako loňský rok se veškeré informace z celého regionu sbíhají v INFOPOINTU ZnojmoRegionu. 

Každý den akce VINAŘSKÉ T(R)IPY, vždy od 10 do 20 hod., nabídne ve své kanceláři u Radniční věže v centru 

Znojma veřejnosti veškeré informace o všech zapojených městech a obcích, vinařstvích i programech 

v jednotlivých sklepních uličkách, nabídce občerstvení, soutěžích, cenách vstupenek i posílené a kyvadlové 

dopravě po regionu. A přidá k tomu i další tipy na výlety po celé turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. 

Souhrn všech informací je neustále aktualizován i na webu ZnojmoRegionu: www.znojmoregion.cz 

ve velkém přehledu AKCE.  

Ve vybraných časech se zde představí také amatérští muzikanti a hudební skupiny a po celou dobu budou  

k dispozici i ochutnávky vín. Půjde o degustace a prodej limitované edice 24 vín vybraných pro letošní 

ročník mezinárodního Hudebního festivalu Znojmo, které zde bude možné ve skleničkách ochutnat, ale  

i zakoupit v lahvích domů. 

Současně bude kancelář ZnojmoRegionu otevřena jako tiskové centrum a zázemí pro akreditované 

novináře (akreditace předem na: tajemnik@znojmoregion.cz). 

 

Další informace:  
Irena Navrkalová – tajemník ZnojmoRegion, z. s.  

604 206 438, tajemnik@znojmoregion.cz  

 

http://www.znojmoregion.cz/
mailto:predseda@znojmoregion.cz
mailto:tajemnik@znojmoregion.cz
https://znojmoregion.cz/akce-detail/44/vinarske-tripy-2021
https://www.hudbaznojmo.cz/gastronomie/festivalova-edice-vin-2021/
mailto:tajemnik@znojmoregion.cz
mailto:tajemnik@znojmoregion.cz


ZnojmoRegion, z.s. 
Destinační společnost 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Kancelář: Obroková 2/10, 669 02 Znojmo 

IČ: 01927990 

www.znojmoregion.cz 

 

Tisková zpráva 9. 9. 2021  

Předseda Představenstva                     Tajemník 

+420 603 884 897                       +420 604 206 438 

predseda@znojmoregion.cz                     tajemnik@znojmoregion.cz 

Doprovodný hudební program před INFOPOINTEM ZnojmoRegionu: 

PÁTEK 10. 9. 2021 

• 13:00–16:00 hod. ALEXEJ BYČEK – zpěv s pianem, proložený bubny, akordeonem i foukací 

harmonikou. Ve stylu swing, pop, folk a blues.  

• 16:30–18:30 hod. JAZZY TALKING TRIO – známá znojemská jazzová kapela, tentokrát v menším 

složení: klavír, basa, zpěv.  

• 19:00–20:00 hod. FRÍDA ORATOROVÁ – nadějné mládí, zpěv a cimbál. 

SOBOTA 11. 9. 2021 

• 10:00–13:00 hod. ALEXEJ BYČEK – zpěv s pianem, proložený bubny, akordeonem i foukací 

harmonikou. Ve stylu swing, pop, folk a blues. 

• 14:00–15:30 hod. MOSTY – vokálně-instrumentální sdružení ze Znojma zpívající jak černošské 

spirituály, tak moravské a slovenské lidové písně či klasickou duchovní hudbu. 

NEDĚLE 12. 9. 2021 

• 10:00–13:00 hod. ALEXEJ BYČEK – zpěv s pianem, proložený bubny, akordeonem i foukací 

harmonikou. Ve stylu swing, pop, folk a blues.  

• 13:30–14:30 hod. FRÍDA ORATOROVÁ – nadějné mládí, zpěv a cimbál. 

• 15:00–16:00 hod. MALÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA dětského folklórního souboru DYJAVÁNEK. 

 

 

Více informací o ZnojmoRegionu:  

• ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností zastupující turistickou oblast Znojemsko  

a Podyjí. Od roku 2017 oficiálně zastřešuje cestovní ruch celého znojemského okresu... 

• Jako zapsaný spolek sdružuje členy a partnery z řad měst a obcí i podnikatelských a neziskových subjektů. 

Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl na rozvoji cestovního ruchu v regionu. 

Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků a balíčků propojujících atraktivní výletní cíle  

s kvalitními turistickými službami... 

• Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací press-tripy pro novináře, 

doporučuje vhodné lokace filmovým společnostem i cestovním kancelářím a agenturám, propaguje a reprezentuje 

region na veletrzích cestovního ruchu, vydává své vlastní informační materiály, komunikuje s veřejností... 

• Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové skupiny 

návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje také méně známé a neokoukané turistické lokality či zájmové aktivity... 

• Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro pracovníky v místním cestovním ruchu, je informační nadstavbou  

všech turistických infocenter v regionu... 

• Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu České republiky při prezentaci národního 

turismu. Účastní se projektů přeshraniční spolupráce... 

• Sleduje a vyhodnocuje statistická data a ukazatele návštěvnosti v regionu s cílem návštěvnost optimalizovat  

s ohledem na geografické možnosti kraje a dané roční období... 

• Věří, že turistická oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být OBJEVOVÁNA a OBDIVOVÁNA! 
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