
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 a je nositelem značky 
ZNOJEMSKO regionální produkt®. V adventní nabídce budou 
vánoční dárková balení piv v papírové i dřevěné přepravce 
a 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
Vinné dárky z Vinařství LAHOFER

Přemýšlíte, čím obdarovat své blízké, přátele, kolegy či 

obchodní partnery, o kterých víte, že ocení kvalitní vína? 
Nechte se zlákat nabídkou z produkce Vinařství LAHOFER, 
HANZEL a WALDBERG, kterou za zvýhodněné ceny zakoupíte 
v LAHOtéce v Dobšicích. Tato jedinečná budova uprostřed 
vinic na severním předměstí Znojma, ve tvaru obří vlny s ven-
kovním amfiteátrem a vyhlídkovou terasou, sbírá ocenění 
jak pro svou unikátní architekturu, tak pro vína, která v ní 
vznikají. 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 vaše blízké. Co třeba praktická dárková sada 6 malých 
lahviček nazvaná „Six Shooter“? Anebo vánoční sada 6 lahví 
(v praktické dřevěné přepravce) pečlivě vybraných k tradičním 
svátečním pokrmům, a to včetně LAHOmoštu pro děti? Ovšem 
čekání na Ježíška si můžete zpříjemnit i netradičním advent-
ním kalendářem, který obsahuje 24 malých lahviček vína. 
www.lahofer.cz 

26.–27. 11. 2022
POYSDORF – Vánoční trh 

Poysdorfský vánoční trh se koná ve venkovním vinařském 
areálu WEIN + TRAUBENWELT a nabízí regionální lahůdky, 
krásné řemeslné výrobky a hudební doprovodný program. 
Všechno se zde točí tradičně okolo Ježíška a vánoční 
symboliky.
www.vinoversum.at 

3.–4. 12. 2022
HADRES – Adventní trh 

První prosincový víkend si můžete užít adventní trhy 
v městečku Hadres, v nejdelší, stavebně uzavřené sklepní 
uličce v Rakousku. Můžete se těšit na tradiční řemesla, 
paličkované krajky, stará umělecká díla, domácí výrobky 
z kuchyně a sklepa i na jedinečné dárky od umělců.
www.hadres.at 

3.–4. 12. 2022
RETZ – Advent „nad & pod“

Advent nahoře (na hlavním náměstí) a dole (v Retzkém 
zážitkovém podzemí) láká na vánoční trhy s anděly, 
s útulnými stánky s punčem a kaštany, velkým táborákem, 
obchodem se suvenýry, tradičními lahůdkami, vánoční 
hudbou a mnoha dalšími zážitky.
www.advent-in-retz.at 

11.–12. 12. 2022
HADRES – Adventní trh 

I druhý prosincový víkend si můžete užít adventní trhy 
v městečku Hadres, v nejdelší, stavebně uzavřené sklepní 
uličce v Rakousku. Můžete se opět těšit na tradiční ře-
mesla, paličkované krajky, stará umělecká díla, domácí vý-
robky z kuchyně a sklepa i na jedinečné dárky od umělců.
www.hadres.at

26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12. 2022
Vlakem s průvodcem ze Znojma do Vídně

Každou adventní sobotu můžete ve Znojmě nastoupit 
do vlaku, který vás dopraví přímo do adventní Vídně. 
Čeká vás komentovaná procházka starým městem v do-
provodu zkušeného průvodce, návštěva 4 originálních 
vánočních trhů s neopakovatelnou atmosférou i možnost 
ochutnávky tradičních vídeňských specialit. Na tento 
celodenní výlet (sraz na Znojemském vlakovém nádraží 
v 8:30 hod. a návrat tamtéž v cca 18:35 hod.) je však 
nutná rezervace předem na tel. +420 737 449 099. 
www.moraviantours.cz 

2., 9., 16. a 23. 12. 2022
Exkurze do Znojemského pivovaru

Každý pátek máte možnost zavítat do Znojemského měst-
ského pivovaru a při komentované exkurzi se dozvědět 
něco víc o výrobě zdejšího piva. Prohlídky pivovaru s de-
gustací právě uvařeného piva probíhají celoročně každý 
pátek od 16 hod. pro skupiny min. 5 osob, ale je nutné se 
předem objednat na: exkurze@pivovarznojmo.cz.
www.pivovarznojmo.cz 

4. a 18. 12. 2022 
Ze Znojma na nedělní brunch do Valtic

Kdo si rád pochutná na gastronomických specialitách 
ve vyhlášených restauracích, ten se může ze Znojma 
vypravit společně s Moravian Tours na nedělní výlet 
do Valt ic .  Př ímo v areálu s tátní ho z ámku Valt ice 
totiž nově otevřený hotel Anton Florian**** pořádá 
ve s vé res t aurac i  Z lat á teras a spec iální  obědov ý 
brunch. Těšit se můžete na studené a teplé před-
krmy, polévky, sezónní hlavní jídla, dezerty i na vína 

od místních vinařů, pivo a nealko – to vše v rámci 
neomezené konzumace! V místě je k dispozici také 
dětský koutek s hlídáním a programem. Výlet (cca od  
10 do 17:30 hod.) kromě skvělého jídla zahrnuje i do-
pravu ze/do Znojma luxusním minibusem Mercedes 
Benz Sprinter, prohlídku městečka Valtice s průvodcem 
a návštěvu repliky barokního divadla na zdejším zámku. 
Rezervace předem nutná na tel. +420 737 449 099.
www.moraviantours.cz 

10. 12. 2022
Z Moravského Krumlova na prohlídku Znojma

Vánoční výlet z Moravského Krumlova za poznáním 
historie a památek Znojma s komentovanou prohlídkou 
královského města. Sraz je v 11 hod. na autobusovém ná-
draží ve Znojmě (doprava do Znojma individuální, ale je 
možné využít linkový autobus č. 432, který z Moravského 
Krumlova odjíždí v 10:01 hod.).
www.mkrumlov.cz 

31. 12. 2022
Silvestrovské rozjímání nad údolím řeky Dyje

Vydejte se poslední den v roce na vycházku do Národního 
parku Podyjí v doprovodu odborníků ze Správy NP Podyjí. 
Těšte se na zimní přírodu, jedinečné výhledy do kraje, 
povídání o nedávné historii i Silvestrovské rozjímání. 
Trasa cca 6 km dlouhá povede nenáročným terénem 
z Popic přes vřesoviště a lesy, až na vyhlídku Sealsfieldův 
kámen. Sraz je ve 14 hod. v Popicích u hospody a předpo-
kládaný návrat okolo 17 hod. Doporučené vybavení s se-
bou: dalekohled, dobrá obuv i nálada, baterka pro zpá-
teční cestu a něco tekutého k Silvestrovskému přípitku.
www.nppodyji.cz 

Denně mimo 24.–26. 12. 2022
ZNOJMO – Zimní KOFI-KOFI

Kavárna na kole parkující denně u Radniční věže v Ob-
rokové ulici a nově i v areálu Tyršova 3 nabízí v zimním 
období nápoje, které Vás zaručeně prohřejí. Vyzkoušejte 
třeba Dýňové latte, Perníčkové cappuccino, Horkou čoko-
ládu nebo Jablečný mošt. I letos si svůj oblíbený nápoj mů-
žete vychutnat s různými příchutěmi a navíc v originální 
edicí malovaných kelímků. Máte také možnost na-
hradit kravské mléko sójovým nebo ovesným. V adventní 
nabídce však najdete i dárkové balíčky a dárkové poukazy, 
které pod stromečkem potěší nejednoho milovníka kávy. 
www.facebook.com/kofikofiznojmo 

11. 11. – 31. 12. 2022
ZNOJMO – Enotéka s vůní svařáku a punče

Kdo se půjde projít na vyhlídku u rotundy sv. Kateřiny 
do areálu bývalého Znojemského hradu, toho kroky po-
vedou nejen okolo pivovaru a ohrádky s živými ovečkami, 
ale také k Enotéce znojemských vín. Tato „chytrá vinotéka“ 
nabízí vína z celé Znojemské vinařské podoblasti a umož-
ňuje samoobslužně ochutnat na 120 druhů vín od třicítky 
regionálních vinařů. V adventním období navíc nabídne např. 
Svatomartinská mladá vína anebo speciální Adventní 
svařáček a dětský punč – 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 pivovarské kotelny a strojovny vykouzlila uni-
kátní prostor. V něm se kromě vína zabydlela také designová 
kavárna s výtečnou kávou a domácími zákusky. 
www.vinotrh.cz/enoteka 

27. 11. – 23. 12. 2022 
ZNOJMO – Adventní pivovarská nabídka 

První adventní neděli se v ulici Hradní, přímo před Zno-
jemským městským pivovarem, rozsvítí vánoční pivní 
stromeček a otevře nazdobený pivovarský voZík. 
Občerstvovací stánek nabídne po celou dobu adventu 
prodej Znojemského piva, a to včetně speciálu Medová 
13%. V nabídce nebude chybět ani punč či svařák, anebo 
pivovarské perníčky a dobré jídlo. Sousední pivovarská 
reZtaurace nabídne speciální adventní menu (16.–18. 
12. 2022) a na zlatou adventní neděli (18. 12. 2022) bude 
u vánočního pivního stromečku Znojemský pivovar na-
dělovat. V podnikové prodejně seženete také originální 
pivní dárky anebo se můžete vydat na páteční exkurzi 
do pivovaru. 
www.pivovarznojmo.cz 

30. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Silvestrovský pobyt v Hotelu PREMIUM Znojmo

Oblíbený, cenově zvýhodněný pobytový balíček na  
2 noci pro 2 osoby, spojený s Prémiovou silvestrovskou 
oslavou, nabízí i letos čtyřhvězdičkový Hotel PREMIUM 
ve Znojmě. Zahrnuje ubytování v pokoji COMFORT s neo-
mezeným vstupem do špičkového Wellness centra a Sau-
nového světa po celou dobu pobytu. Těšit se můžete také 
na královské snídaně a bohatý program při silvestrovské 
party 31. 12. 2022. Jako bonusy navíc je možné prodloužit 
svůj pobyt o 3. noc (15 % sleva + 15 % slevy na další we-
llness procedury) anebo za zvýhodněnou cenu přikoupit 
novoroční menu či využít wellness procedury třeba jako 
novoroční očistu. 
www.premiumhotel.cz 

25. 11. – 24. 12. 2022
CHVALOVICE-HATĚ – Santa Claus v Merlinově 
dětském světě 

Obří dětský svět Merlin´s KinderWelt na hraničním pře-
chodu Chvalovice-Hatě bude i letos po celou dobu adventu 
rozdávat dětem i dospělým dárečky. Stačí se zastavit 
u Santa Clause a vybrat si. Vstup do areálu je zcela zdarma! 
Otevírací doba: vždy 10–19 hod. od pátku do neděle, 
včetně svátků a prázdnin. 
www.merlinuvdetskysvet.cz 

25. 11. – 27. 12. 2022
ZNOJMO – Ohrada s ovečkami

Oblíbená ohrádka s živými zvířátky oživuje adventní 

Znojmo každoročně. Najdete ji v Hradní ulici, kde vyplní 
výklenek vedle Znojemského pivovaru v místech, kde kdysi 
stávala tzv. Loupežnická věž. 
www.znojemskabeseda.cz 

26. 11. – 20. 12. 2022
VRANOVSKÁ PŘEHRADA – Advent na Vranovské pláži

Víkendové rodinné výlety podél Vranovské přehrady 
doplní „něco na zahřátí“. Každou adventní sobotu a neděli, 
vždy od 14 do 18 hod., můžete dojít na Vranovskou pláž, 
kde bude u restaurace GAUDEO otevřené občerstvení a pro 
děti vánoční tvořivé dílničky uvnitř v dětském koutku 
(každý týden jiné kreativní téma).
www.vranovska-plaz.cz 

Sváteční seriály akcí 

Sváteční výstavy a expozice

Sváteční výlety za poznáním

Sváteční nabídka služeb

Tipy na sváteční dárky a zážitky

Sváteční akce u sousedů v Rakousku

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 muzejní výstavní expozice a vyhledává tamní klidnou krásu 
i poznání, neměl by si na Znojemsku nechat ujít následující výstavy s nezaměni-
telnou vánoční atmosférou…

Vydejte se s námi na poznávací výlety po Znojemsku i za jeho hranice a nechte se 
vést zkušenými průvodci do míst, která udivují svou historií či přírodní krásou.

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... 

Znojemsko je ideálním místem pro poznávání blízkého rakouského příhraničí, 
kde o adventu a vánočních svátcích probíhá také řada zajímavých akcí. Vybíráme 
pro vás ty nejlepší z nich...

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.

Denně mimo pondělí
MORAVSKÝ KRUMLOV – Muchova Slovanská epopej 

Slavnostním zážitkem může být návštěva unikátní Slovan-
ské epopeje Alfonse Muchy na zámku v Moravském Krum-
lově. Celkem 20 velkoformátových pláten představuje 
dějiny slovanských národů a jejich nejvýznamnější histo-
rické milníky. Světově proslulé dílo i další zrekonstruované 
sály renesančního zámku jsou v zimním období přístupné 
denně mimo pondělí, vždy od 9 do 16 hod. (poslední vstup 
je možný v 15 hod.). Upozorňujeme, že bude zavřeno 
ve dnech 23.–26. 12. 2022 a pak od 31. 12. 2022 do 13. 1. 
2023. Pro velký zájem veřejnosti doporučujeme rezervaci 
časových vstupenek předem. 
www.mucha-epopej.cz 

4. 11. 2022 – 26. 2. 2023
ZNOJMO – Vídeň na talíři aneb Kulinářské dědictví 
našich babiček

Nová výstava v Minoritském klášteře Jihomoravského 
muzea ve Znojmě představuje vídeňskou kuchyni a její 
vliv na tradiční vánoční pokrmy nejen u nás na Znojemsku. 
www.muzeumznojmo.cz 

24. 11. 2022 – 7. 1. 2023 
ZNOJMO – Vánoční výstava rukodělných výrobků 
zdravotně postižených

Prodejní výstava originálních výrobků klientů Ateliéru 
Samuel a Dílny sv. Kláry při Oblastní charitě Znojmo, která 
vždy doplňuje vánoční kulturní nabídku v Domě umění  

Jihomoravského muzea ve Znojmě. Nákupem nejrůz-
nějších dárků, výrobků a dekorací podpoříte osoby se 
zdravotním postižením.
www.muzeumznojmo.cz 

25. 11. – 18. 12. 2022 
ZNOJMO – Vánoce 2022

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

25. 11. 2022 – 22. 1. 2023 
ZNOJMO – Vánoce v měšťanské rodině 

Vánoční výstava ze sbírek Muzea hraček z Rychnova nad 
Kněžnou se nejen v době adventu a zimních svátků před-
staví v Domě umění Jihomoravského muzea ve Znojmě 
na Masarykově náměstí.
www.muzeumznojmo.cz 

27. 11. 2022 – 8. 1. 2023 
ZNOJMO-LOUKA – Výstava betlémů a vánočních 
pohlednic

Kostel sv. Václava v areálu znojemského Louckého kláštera 
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 

Sváteční
Znojemsko a Podyjí od adventu do Tří králů
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27. 11. 2022 – 8. 1. 2023
ZNOJMO – Vyhlídkové kolo

Kdo má rád vyhlídky a nevadí mu zima, určitě využije 
možnost svézt se na velkém Ruském kole postaveném 
na Komenského náměstí.
www.znojemskabeseda.cz 

29. 11. – 22. 12. 2022
ZNOJMO – Trubači z Vlkovy věže

Letos se rozezní tóny vánočních koled v podání znojem-
ských trubačů mimořádně z Vlkovy věže. Tradiční místo, 
Radniční věž, totiž prochází rekonstrukcí a hudební pro-
dukce zde není možná. Ze středověké vyhlídkové Vlkovy 
věže v ulici Kollárova budou trubači hrát každé adventní 
úterý a čtvrtek. Přijďte si je poslechnout a třeba si s nimi 
i zazpívat koledy vždy od 18 do 18:30 hod.
www.znojemskabeseda.cz 

1.–15. 12. 2022
JAROSLAVICE – Adventní okénka 

Jarmínek – spolek jaroslavických maminek zve do pod-
večerních ulic Jaroslavic, kde se okna jednotlivých domů, 
jejich předzahrádky i veřejná prostranství zahalí do slav-
nostní atmosféry, ozdobí a nasvítí. A jako velký adventní 
kalendář se každý den rozsvítí o jedno okénko navíc. Skvělý 
tip na večerní vycházku i s dětmi. Začíná se vždy se setmě-
ním, tj. okolo 16 hodiny.
www.facebook.com/jarminek 

2.–23. 12. 2022
ZNOJMO – Večery s Ponocným

Ve večerních hodinách můžete ve svátečně nasvíceném 
historickém centru Znojma potkat Ponocného jako z Lado-

vých obrázků, který každou celou hodinu odtroubí na velký 
roh a prohodí pár bodrých slov. Potkat ho můžete každý 
adventní pátek, sobotu a neděli večer po setmění, vždy 
od 17 do 19 hod.
www.znojemskabeseda.cz 

5.–23. 12. 2022
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  
5. do 23. prosince. FREEPORT je prvním outletovým centrem, 
které bylo v ČR otevřeno, a současně je 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 dět-
ská 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 spe-
ciálních 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 

21.–30. 12. 2022
ZNOJMO – Vánoční tvoření v muzeu

Potřebujete v době zimních prázdnin zabavit děti? Vy-
pravte se s nimi do Domu umění Jihomoravského muzea 
ve Znojmě a užijte si kreativní tvoření v samoobslužné 
vánoční dílničce (nejen) pro děti.
www.muzeumznojmo.cz 

ZNOJMO
Hudební dárky pod stromeček

Svým blízkým můžete udělat radost dárkovými poukazy 
na koncerty pořádané ve Znojmě a jeho okolí v rámci 
letního Hudebního festivalu Znojmo a zimního jazzového 
festivalu JazzFest Znojmo. Vouchery mají hodnotu 500 nebo 
1000 Kč a platí pro festivalové koncerty dle vlastního výběru. 
V nabídce je také dárková vstupenka na obnovenou 
světovou premiéru díla A. Caldary „Harmonie planet“ ve  
4 různých cenových variantách, která bude vrcholem meziná-
rodního Hudebního festivalu Znojmo 2023. Radost jistě udělá 
i speciální festivalový dárkový balíček zahrnující, kromě 
uvedených voucherů na koncerty, také lahev festivalového 
vína, skleničku s logem a CD cimbálové muziky „Ze stodoly“. 
Dárky si můžete objednat na tel. č.: +420 606 029 286 a vy-
zvednout v kanceláři organizátora festivalů, spolku Hudba 
Znojmo, na adrese Dolní Česká 40 ve Znojmě.
www.hudbaznojmo.cz 

ZNOJMO 
Dárky pro milovníky kávy od Kofi-Kofi

Hledáte-li dárek pro někoho, kdo rád pije dobrou kávu, 
zastavte se v Kofi-Kofi Znojmo. Tato speciální kavárna 
na kole parkuje denně u Radniční věže v Obrokové ulici 
a nově i v areálu Tyršova 3. Nabízí horké a voňavé nápoje 
i speciální kávové dárkové balíčky a dárkové poukazy 
„Kofi trojka“ nebo „Kofi týden“ na tři nebo sedm libo-
volných nápojů. Kromě zdejší zrnkové kávy však můžete 
zakoupit i originální trička nebo plátěné tašky s motivy 
znojemského Kofi-Kofi. Otevřeno má na obou místech 
denně mimo 24.–26. 12. 2022.
www.facebook.com/kofikofiznojmo 

ZNOJMO 
Zážitky s Laser Game INFINITY 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 jako vánoční dárek  
pro vítěze hry jízdu na virtuální horské dráze! Pro děti je 
jako alternativa připravena možnost virtuální jízdy v Santa 
Clausových saních. Vždyť kdo by mu nechtěl aktivně 
pomoct s rozvážkou dárků? Jedinečné zážitky však můžete 
i darovat – stačí jen zakoupit v INFINITY Aréně dárkové 
vouchery na zážitky v různých cenových variantách 
a nechat je pak „objevit“ pod vánočním stromečkem. 
INFINITY Aréna zabírá celé 2. patro obchodního domu Dyje 
na Masarykově náměstí a patří v současnosti k nejmo-
dernějším herním arénám v ČR. 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 adrenalinové zážitky, poměřit 
síly se světovými sportovními hvězdami, prožít vesmírná 
dobrodružství anebo jen potřebuje zrelaxovat mozek – 
třeba proplouváním podmanivě krásného mořského světa. 
www.lasergameznojmo.cz 

ZNOJMO 
Pivní dárky ze Znojemského pivovaru 

Znojemský městský pivovar navařil i pro letošní Advent 
oblíbenou Medovou 13% z ležáckého tanku. Jde o pivní 
speciál v limitované edici, který jde do prodeje již tradičně 

první adventní neděli (27. 11. 2022). K výrobě tohoto spodně 
kvašeného piva byla použita kombinace plzeňského, mni-
chovského i karamelového sladu, a v průběhu vaření bylo 
obohaceno o kvalitní med od místního včelaře. Pivo můžete 
ochutnat ve všech provozovnách Znojemského městského 
pivovaru i nakoupit v podnikové prodejně přímo v pivovaru 
v ulici Hradní. Zde také seženete řadu originálních pivních 
vánočních dárků, např. sady vybraných druhů znojem-
ských piv, pivní sklo či textilní výrobky – vše s nezaměnitel-
ným symbolem Znojemského městského pivovaru, kterým 
je výrazné písmenko Z. Pivním dárkem ze Znojma můžete 
potěšit také své kolegy, zaměstnance nebo firemní partnery 
– v nabídce je také možnost dodání 5litrového soudku piva 
s vlastní etiketou...
www.pivovarznojmo.cz 

ZNOJMO
Znojemský betlém a vína ze Znovínu Znojmo

Vystavte si doma svůj vlastní Znojemský betlém s uni-
kátním vyobrazením Radniční věže, kostela sv. Mikuláše 
i barokního kláštera v Louce, kde nechybí ani znojemské 
okurky nebo muzikanti. Papírovou vystřihovánku seženete 
v Návštěvnickém centru Znovínu Znojmo v areálu Louc-
kého kláštera. Zde a v podnikové prodejně v ulici Horní 
Česká zakoupíte i speciální Vánoční kolekci vín za zvý-
hodněnou cenu. Jedná se o sadu šesti vín z produkce Zno-
vínu Znojmu a Vinných sklepů Lechovice pečlivě vybranou 
tak, aby se jednotlivá vína hodila k různým příležitostem 
během vánočních svátků. Ovšem seženete tu i dárková 
balení vín poskládaná podle vaší vlastní chuti na přání či 
dárkové předměty s vinařskou tématikou.
www.znovin.cz 

ŽELETICE
Originální dárky z Ruční papírny

Pouze v sobotu 10. 12. 2022 dopoledne se pro veřejnost mi-
mořádně otevře želetická Ruční papírna „Stará škola“. Kromě 
dětské výtvarné dílničky od 10 hod. zde bude v dopoledních 
hodinách otevřena také podniková prodejna, kde budete 
mít 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 
navíc zdobí ražba nebo průsvitka... Zkrátka, originální dárky, 
kterými u svých blízkých zaručeně zabodujete!
www.handmadepaper.cz 

ZNOJEMSKO
Lokální Ježíšek ze Znojemska

Kdo by rád nakoupil vánoční dárky se zaručeným regionálním 
původem, ten ať hledá na vánočních trzích a v obchodech 
zboží označené certifikační značkou ZNOJEMSKO regio-
nální produkt®. Označuje totiž výrobky a produkty s ga-
rantovaným původem ze Znojemska, mimořádně kvalitní, 
šetrné k životnímu prostředí a jedinečné ve vztahu k území – 
vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin. 
www.regionalni-znacky.cz/znojemsko 



25. 11. 2022
HLUBOKÉ MAŠŮVKY – Zimní jarmark řemesel

Slavnostní zahájení adventního období s vůní svařáku, tra-
dičními řemesly a vánočními dárky proběhne v parku před 
kostelem od 15 do 21 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 – Sousedské Vánoce 
Tradiční rozsvěcení vánočního stromu na návsi u kostela 
čeká i obyvatele vinařské obce Vrbovec. Na programu od  
16 hod. bude nejen pěvecké vystoupení žáků ZŠ a malé 
občerstvení, ale i slavnostní ohňostroj.
www.obec-vrbovec.cz 

ZNOJMO – Vábení adventu
Přijďte přivítat čas porozumění i splněných přání před zno-
jemskou nemocnici, kde se v 17 hod. rozsvítí vánoční strom. 
Od 15 hod. si zde na malém jarmarku můžete zakoupit něco 
na zahřátí nebo drobné (nejen) vánoční dárky. 
www.facebook.com/nemocniceznojmo 

25.–27. 11. 2022
CHVALOVICE-HATĚ – Black Friday ve Freeportu 

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

26. 11. 2021
ČÍŽOV – Adventní a vánoční vazby

V Návštěvnickém středisku Správy národního parku Podyjí 
v Čížově si můžete pod vedením Anny Bauerové, odborné 
lektorky v oboru zahradnictví, vyrobit svou vlastní sváteční 
dekoraci, a to ve dvou termínech: od 9 do 12 hod., a od  
12 do 15 hod. Kromě tvůrčí dílny zde budou k vidění i ukázky 
netradičních adventních a vánočních vazeb. Doporučené 
vlastní vybavení: kleště, nůžky, dráty a oblíbené ozdoby, 
mašle, svíčky, baňky, bodce na svíčky, přírodniny atp. Počet 
účastníků je však omezen a je nutná přihláška předem.
www.nppodyji.cz

HNANICE – Wolfgangovy trhy a Zahájení adventu
Od 13 do 16:30 hod. nabídnou své vánoční zboží trhovci 
v kulturním domě Hnanice. Od 16:30 hod. se pak uskuteční 
u kostela sv. Wolfganga slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. Symbolicky bude také rozsvícena 1. svíce na advent-
ním věnci a vystoupí děti z MŠ Hnanice a ZŠ Šatov. 
www.obechnanice.cz 

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – Rozsvícení  
vánočního stromu 

Tradiční akce na úvod adventu, při které bude slavnostně 
rozsvícen vánoční strom na náměstí Míru. Od 15 hod. vá-
noční trhy, v 17 hod. hudební vystoupení a jako doprovodný 
program v sále Společenského centra umělecká výstava. 
www.hrusovany.cz 

CHVALOVICE – Koštování mladých vín
Chvalovický spolek vinařů zve na svou tradiční akci, kdy se 
ve sklepní uličce otevřou desítky sklepů a nabídnou ochut-
návku vín. Můžete se těšit jak na mladá vína, tak na vína 
starších ročníků, občerstvení i doprovodnou muziku.
www.vinarichvalovice.cz 

MIROSLAV – Vánoční strom řemesel  
a Rozsvěcení vánočního stromu

Dvě tradiční vánoční akce, které se v Miroslavi letos usku-
teční v jeden den, a to uvnitř i venku před kulturním domem. 
Občerstvení zajištěno na obou místech. Program uvnitř kul-
turního domu odstartuje ve 13 hod. a je určen především pro 
rodiny s dětmi. Nabídne kreativní dílničky pro malé i velké, 
ukázky řemesel, hudební vystoupení, voňavý krámek, vče-
lařské produkty a další možnosti nákupů vánočních dárků. 
Program před kulturním domem od 14 do 18 hod. nabídne 
prodejní stánky i živou hudbu. Slavnostní rozsvícení velkého 
vánočního stromu přijde na řadu v 17 hod. 
www.miroslavskakultura.cz 

MORAVSKÝ KRUMLOV – Pohádkové Vánoce
Oblíbená akce na náměstí TGM s občerstvením a nabídkou 
bohatého programu pro všechny. Nedílnou součástí jsou 
koncerty domácích hudebních těles i českých hudebních hvězd 
(Petr Bende & Band), řemeslný jarmark a tvořivé dílničky. 
Těšte se také na řezbářskou show u betléma nebo na anděly 
na chůdách. Celodenní program odstartuje už v 9:30 hod. a za-
končí jej slavnostní ohňostroj a rozsvícení vánočního stromu 
v 18:30 hod. Doprovodný program poběží od 10 do 13 hod. 
také v Městské knihovně: čtení a promítání pohádek, skládaní 
puzzle, pexeso, omalovánky, kvízy – vše s vánoční tematikou.
www.mkrumlov.cz 

ŠTÍTARY – Rozsvícení vánočního stromu
Odpolední zahájení adventu před budovou úřadu městyse 
Štítary se slavnostním rozsvícením vánočního stromu. 
Bude zajištěno i drobné občerstvení a program pro děti 
v kulturním domě.
www.obecstitary.cz 

VRANOV NAD DYJÍ – Tradiční vánoční jarmark
Starobylé městečko pod známým barokním zámkem přivítá 
adventní období tradičním jarmarkem. Už od 9 hod. nabídnou 
místní výrobci a producenti své výrobky, vánoční dekorace, re-
gionální produkty a dobroty. Ve 13 hod. vystoupí děti z místní 
ZŠ a MŠ. Součástí programu bude v 15:30 hod. vyhlášení vý-
sledků soutěže „O nejlepší vranovskou vánočku“ – kdo se chce 
zapojit, musí v tento den od 9 do 13 hod. přinést svou soutěžní 
vánočku na úřad městyse Vranov nad Dyjí. Hodnotit se bude 
chuť, vzhled i originalita. Od 16:15 hod. pak vranovští zahájí 
advent vysvěcením a rozsvícením velkého vánočního stromu.
www.ouvranov.cz 

ZNOJMO-LOUKA – Koncert v kostele sv. Václava
Znojemský komorní orchestr – první adventní koncert v kos-
tele sv. Václava v Louce od 17 hod. 
www.farnostlouka.cz 

27. 11. 2022
BOHUTICE – Vánoční strom a adventní dílničky 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u Bohutického 
zámku i letos doplní adventní dílničky pro děti od 15 hod.
www.bohutice.cz 

DYJÁKOVICE – Zahájení adventu 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a společné zpívání 
koled na návsi u kostela.
www.dyjakovice.cz 

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – Po stopách historie 
Spolek pro Hrušovanský zámek připravuje pravidelně akce 
představující významné osobnosti a historické milníky 
města. Tentokrát povede vlastivědná vycházka po stopách 
hraběnky Anny z Hardeggu, neobyčejné ženy, jejíž životní 
příběh se vymyká standardům své doby. Letos je to přesně 
180 let od jejího netradičního manželství. Sraz na vycházku 
je v 10 hod. u brány Hrušovanského zámku.
www.sphz.cz 

MORAVSKÝ KRUMLOV – Pohádka a Adventní 
shromáždění

Na nedělní Pekelnou pohádku v podání Divadýlka Mrak 
můžete s dětmi zajít od 10 hod. do Galerie Knížecí dům. Od  
15 hod. pak na náměstí TGM proběhne slavnostní posvěcení 
adventního věnce spojené s hudebním vystoupením.
www.mkrumlov.cz 

VIŠŇOVÉ – Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí od  
17 hod. doprovodí vystoupení dětí ZŠ a MŠ Višňové.
www.visnove.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
Slavnostní zahájení a rozsvícení vánočního stromu zahájí 
v 16:45 hod. Znojemské žestě a po 17 hod. naváže koncert 
Ondřeje Rumla a dětského pěveckého sboru Libohlásek.
www.znojemskabeseda.cz 

28. 11. 2022
ÚNANOV – Zahájení adventu

V 16 hod. zahájí adventní období posvěcení adventního 
věnce na návsi a vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ. 
www.obecunanov.cz 

29. 11. 2022
MORAVSKÝ KRUMLOV – Roráty

Co jsou to Roráty, se dozvíte na přednášce v Galerii Knížecí 
dům od 17 hod.
www.mkrumlov.cz 

30. 11. 2022
ZNOJMO – Znojemský advent v Centru Louka

Od 19 hod. přivítá Centrum Louka koncert Beaty Hlavenkové 
– Bethlehem.
www.znojemskabeseda.cz 

2. 12. 2022
MORAVSKÝ KRUMLOV – Vánoční prohlídky zámku

Speciální večerní prohlídky vánočně nazdobených (a letos 
nově zpřístupněných) prostor renesančního zámku v Mo-
ravském Krumlově. Ukáží šlechtické komnaty i to, jak zde 
vánoce trávilo panstvo. Součástí bude také krátký hudební 
program. Prohlídky vycházejí v 16, 17, 18 a 19 hod. a jejich 
kapacita je omezena. Předchozí rezervace je proto nutná.
www.mkrumlov.cz 
www.mucha-epopej.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
Zimní kino nabídne tento den hned 3 filmy: od 9:30 hod. 
Tlapková patrola ve filmu, v 16 hod. Lucie postrach ulice 
a od 18 hod. Tři oříšky pro Popelku.
www.znojemskabeseda.cz 

3. 12. 2022
HLUBOKÉ MAŠŮVKY – Vánoční tvoření

Vánoční tvůrčí dílnička pro děti se otevře od 14 do 16 hod.
www.hlubokemasuvky.cz 

MIROSLAV – Barborková sobota
Odpolední předvánoční tvůrčí dílničky, jarmark a ochut-
návka slaných i sladkých dobrot v hlavní budově ZŠ Miroslav 
od 14 do 16 hod.
www.miroslavskakultura.cz 

ÚNANOV – Adventní koncert
V 16 hod. vystoupí v kostele sv. Prokopa cimbálová muzika 
Vinohrádek.
www.obecunanov.cz 

VEDROVICE – Poslední leč
Myslivecký spolek Leskoun Vedrovice zve od 20 hod. do kul-
turního domu. Těšit se můžete na zvěřinový guláš a bohatou 
tombolu, hraje hudební duo Premiéra.
www.muzeumvedrovice.cz 

VRBOVEC – Čertovské koštování
Zimní a pekelná varianta otevřených sklepů v největší vi-
nařské obci Znojemska. Ve vrbovecké sklepní uličce můžete 
navštívit min. 15 otevřených vinných sklepů a v každém 
ochutnat 5 vzorků vín. To, které vám bude chutnat nejvíce, 
si pak odnesete ještě v lahvi s sebou domů. Sklepy se otevřou 
v pravé poledne a bude je označovat hřejivý oheň před vcho-
dem. Každý vinař navíc nabídne občerstvení s „ďábelskou 
tematikou“. Chybět nebude ani samotné peklo a čertovská 
obchůzka sklepní uličkou.
www.obec-vrbovec.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
Od 14 hod. zazní koncert kapely Banda a v 16:30 hod. na-
bídne zimní kino dětský film …a zase ta Lucie!
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO-LOUKA – Koncert v kostele sv. Václava
Ensemble Guillaume – druhý adventní koncert v kostele  
sv. Václava v Louce od 17 hod. 
www.farnostlouka.cz 

3.–4. 12. 2022
CHVALOVICE-HATĚ – Mikuláš ve FREEPORTU

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

CHVALOVICE-HATĚ – Mikulášská nadílka v Merlinově 
dětském světě

První prosincový víkend bude v obřím dětském zábavním 
světě Merliń s KinderWelt patřit nadělování. Mikuláš, anděl 
i čert budou procházet areálem a rozdávat dětem sladkosti.
www.merlinuvdetskysvet.cz 

4. 12. 2022
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – Čertovina na zámku 

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

VIŠŇOVÉ – Adventní Barborková dílna
Od 14 hod. si můžete v dílnách ZŠ Višňové vyrobit vlastní 
adventní dekoraci.
www.visnove.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
Ve 14:30 hod. zazní koncert vokálního uskupení Totál Vokál 
a od 16 hod. vystoupí Tomáš Kočko & Orchestr.
www.znojemskabeseda.cz 

5. 12. 2022
JAROSLAVICE – Za oknem čert!

Tradiční, i když trochu netradiční, čertovskou obchůzku 
chystají v Jaroslavicích. Těšte se na pekelný traktor i nebeské 
poselstvo a nadělování, na které se nezapomíná.
www.facebook.com/jarminek 

MORAVSKÝ KRUMLOV – Mikuláš na zámku
Velkolepá Mikulášská nadílka nejen pro děti v mystickém 
prostředí renesančního zámku, kde nechybí zábavný pro-
gram v podobě plnění úkolů a přání. Součástí je i andělské 
nebe a čertovské peklo s hodně tlustou knihou hříchů... 
Začátek v 17 hod. na arkádovém nádvoří zámku.
www.mkrumlov.cz 

VIŠŇOVÉ – S čerty nejsou žerty
Mikulášská nadílka pro všechny děti začne na náměstí 
v Obecním dvoře v 16 hod. Připraveno bude bohaté 
občerstvení, nejen pro děti.
www.visnove.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
V 16 hod. začne ve Znojmě Advent očima dětí – zábavné 
plnění úkolů s vánoční tematikou a odměnou od samotného 
Mikuláše. Od 18 hod. se pak těšte na Pekelnou sešlost a An-
dělské nebe před pivnicí U Šneka.
www.znojemskabeseda.cz 

7. 12. 2022
MIROSLAV – Česko zpívá koledy

Každoročně se napříč Českou republikou v jeden den i jeden 
čas rozezpívají celá náměstí a návsi. V Miroslavi se budou 
vánoční koledy zpívat u kulturního domu a přidat se může 
doslova každý kolemjdoucí. 
www.miroslavskakultura.cz 
www.ceskozpivakoledy.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
Tento den bude patřit vystoupením dětí ze znojemských škol: 
8:45 hod. MŠ Pražská, 9:00 hod. MŠ nám. Republiky, 9:15 hod. 
MŠ Rudoleckého, 9:30 hod. MŠ Holandská, 10:00 hod. ZŠ Pří-
mětice, 10:30 hod. ZŠ Václavské nám., 11:00 hod. MŠ Dělnická, 
13:00 hod. ZŠ JUDr. Mareše, 13:50 hod. Dětský domov Znojmo, 
14:00 hod. Bubnování AkceZnojmo, 14:10 hod. Big Bang ZUŠ 
Znojmo, 15:00 hod. MŠ Přímětice. Od 16:30 hod. pak bude hrát 
Šarivari Swing Band a v 18 hod. se můžete zapojit do celore-
publikové akce Česko zpívá koledy.
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent v Městském divadle
Od 20 hod. koncert slovenského zpěváka, hudebníka, tex-
taře a spoluzakladatele skupiny Elán, Vašo Patejdla, nazvaný 
Moje československé Vianoce.
www.znojemskabeseda.cz 

9. 12. 2022
ZNOJMO – Vánoční ateliér v muzeu 

Dům umění Jihomoravského muzea ve Znojmě se v tento 
den promění ve výtvarnou dílnu, kde si od 15 do 18:30 hod. 
můžete vyrobit svou vlastní vánoční dekoraci, dárek anebo 
se přijít jen inspirovat a vánočně naladit.
www.muzeumznojmo.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
Zimní kino nabídne v 9:30 hod. film Polární expres a od 16 
hod. pohádku S čerty nejsou žerty. Od 18 hod. začne koncert 
kapely HangOver a od 20 hod. vystoupí Davide Matiolli.
www.znojemskabeseda.cz 

10. 12. 2022
DYJÁKOVICE – Mikulášská besídka

Na Mikulášskou nadílku musí děti v Dyjákovicích počkat až 
na druhou prosincovou sobotu.
www.dyjakovice.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
Od 10 hod. proběhne na náměstí pravá zabijačka a k tomu 
budou až do 14 hod. vyhrávat Paroháči. V 15 hod. je vystřídá 
zpěvačka Ella a od 16 hod. nabídne zimní kino film Pelíšky.
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO-LOUKA – Koncert v kostele sv. Václava
Varhanní koncert Petra Čecha – třetí adventní koncert v kos-
tele sv. Václava v Louce od 17 hod. 
www.farnostlouka.cz 

ŽELETICE – Adventní dílnička v Ruční papírně
Mimořádnou akci nejen pro děti připravila Ruční papírna 
„Stará škola“ v Želeticích u Znojma. Přijďte si do adventní 
dílničky vlastnoručně vyrobit speciální papír a z něj pak své 
vlastní vánoční přání, dárkovou krabičku či originální jme-
novku na dárky. Začátek v 10 hod. Rezervace předem nutná. 
Současně budete mít od 9 do 12 hod. možnost nakoupit 
ve zdejší podnikové prodejně originální vánoční dárky – sa-
mozřejmě všechny z ručního papíru.
www.handmadepaper.cz 

10.–11. 12. 2022
BÍTOV – Vánoční prohlídky hradu Bítov

Od 10 do 15 hod. si můžete projít vybrané vánočně vyzdo-
bené interiéry hradního paláce. Prohlídka bude již tradičně 
ukončena v panské kuchyni, kde bude čekat malé vánoční 
občerstvení a možnost posezení u punče a svařeného vína. 
Kastelán pozve na grilované klobásky a dobroty z komína, 
kastelánka na vánoční pečivo. Návštěvníci se mohou 
v hradní kapli také zaposlouchat do zpěvu vánočních písní 
– v sobotu v 11 a 13 hod. vystoupí Schola Pavla Szabó z Mo-
ravských Budějovic, v neděli v 11 hod. Kdousovská schola. 
www.hrad-bitov.cz 

BÍTOV – Zvěřinové hody U Tesařů
Restaurace rodinného penzionu U Tesařů v centru Bítova po-
řádá v průběhu celého roku řadu speciálních gurmánských 
víkendů doplněných pivem Tesák ze sousedního Hasičského 
pivovaru. V prosinci se těšte na zvěřinové speciality, např. 
kančí, dančí, jelení nebo bažantí.
www.utesaru.cz 

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 

11. 12. 2022
VIŠŇOVÉ – Adventní vycházka s krmením zvěře

Od 14 hod. se můžete vydat na adventní vycházku k tůň-
kám na Skaličce, jejíž součástí bude i krmení zvěře. Sraz je 
v Jiřicích u lesa.
www.visnove.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent ve Znojemské Besedě
Dolní sál Znojemské Besedy nabídne rodinám s dětmi od  
10 do 12 hod. oblíbené kreativní Jájiny dílničky.
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
Od 14:30 vystoupí Milan Mudroch pro děti a od 16 hod. 
zazní koncert Shot-C Vocal Band.
www.znojemskabeseda.cz 

12. 12. 2022
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – Adventní koncert

Slavnostní vystoupení žáků ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou.
www.hrusovany.cz 

13. 12. 2022
MORAVSKÝ KRUMLOV-RAKŠICE – Vánoční Mistříňanka

Speciální vánoční koncert dechové hudby Mistříňanka  
rozezní Orlovnu v Rakšicích od 19 hod.
www.mkrumlov.cz 

14. 12. 2022
ZNOJMO – Znojemský advent ve Znojemské Besedě

Štukový sál Znojemské Besedy nabídne od 16 do 17 hod. 
Veselé Vánoce s Čabíkem – program pro děti s oblíbeným kej-
klířem, a pak od 19 hod. koncert Francouzské Vánoce v písních 
a chansonech v podání Radky Rubešové a Michala Svobody.
www.znojemskabeseda.cz 

15. 12. 2022
ZNOJMO – Znojemský advent ve Znojemské Besedě

Štukový sál Znojemské Besedy bude od 16 do 17 hod. opět 
patřit programu pro děti Veselé Vánoce s kejklířem Čabíkem.
www.znojemskabeseda.cz 

16. 12. 2022
VEDROVICE – Ladovy Vánoce 

Tradiční vánoční program s vystoupením dětí MŠ a ZŠ Vedro-
vice, folklórního sborečku Vedrováček, ale i zabíjačkovými 
specialitami ve dvoře muzea, výstavou „Ať voní cukroví“ 
v muzeu, burzou vánočních receptů a krátkým divadelním 
programem – od 18 hod.
www.muzeumvedrovice.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
Zimní kino tento den nabídne v 9:30 hod. pohádku Grinch, 
od 16 hod. rodinný film Veselé Vánoce přejí chobotnice 
a v 18 hod. komedii S tebou mě baví svět.
www.znojemskabeseda.cz

16.–18. 12. 2022
ZNOJMO – Adventní menu v ReZtauraci

Poslední adventní víkend před vánočními svátky nabídne pi-
vovarská ReZtaurace v ulici Hradní speciální menu. Nechte se 
zlákat na tematicky vyladěnou hostinu, kterou doplní i zdejší 
pivní produkce včetně speciální adventní Medové 13%.
www.pivovarznojmo.cz 

17. 12. 2022
VIŠŇOVÉ – Adventní koncert v kostele

Kostel sv. Jana Křtitele bude od 19 hod. hostit Cimbálovou 
muziku Dyjavan a hudební soubor Musica Antiqua.
www.visnove.cz 

VRANOV NAD DYJÍ – Vánoční koncert 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v centru starobylého 
městečka pod známým barokním zámkem se od 18 hod. 
ponesou tóny vánočního koncertu Václava Uhlíře a jeho 
hostů, při kterém se rozezní i varhany. 
www.ouvranov.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
Od 15:30 hod. začne koncert skupiny LuckySings a v 17 hod. 
zahraje Kapela Radosti.
www.znojemskabeseda.cz 

Sváteční
Co všechno můžete v turistické oblasti ZNOJEMSKO A PODYJÍ zažít od začátku 
adventu až do svátku Tří králů? Vyberte si z našeho přehledu kulturních a spole-
čenských akcí, sportovních aktivit či poznávacích výletů, vychutnejte si gurmán-
ské nebo relaxační zážitky, otestujte svou zručnost v kreativních dílničkách nebo 
se inspirujte našimi tipy na vánoční dárky od regionálních výrobců a poskytova-
telů služeb. Užijte si klidné a radostné sváteční chvíle v pohostinném regionu, 
kde bývá zima jen mírná a přívětivá...

ZNOJMO-LOUKA – Koncert v kostele sv. Václava
Znojemské žestě a hosté – čtvrtý adventní koncert v kostele 
sv. Václava v Louce od 17 hod. 
www.farnostlouka.cz 

18. 12. 2022
MORAVSKÝ KRUMLOV – Nedělní pohádka 

Na pohádku „Kde spi motýli“ v podání Divadla NAVLNCE 
můžete s dětmi zajít od 10 hod. do Galerie Knížecí dům. 
www.mkrumlov.cz 

ÚNANOV – Společně za koledou
Sousedský potlach a prozpěvování na návsi od 14 hod. 
Občerstvení zajištěno. Během akce také můžete podpořit 
charitativní projekt Společně k úsměvu sdružující onkolo-
gicky (vy)léčené mladé lidi.
www.obecunanov.cz 

VIŠŇOVÉ – Zimní kino
Na náměstí u kostela ve Višňovém se bude od 17 hod. promí-
tat v zimním kině pohádka.
www.visnove.cz 

ZNOJMO – Pivovarské nadělování
Na zlatou adventní neděli přichystal Znojemský městský 
pivovar nadílku pro všechny své fanoušky. Vánoční strome-
ček před vchodem do pivovaru v ulici Hradní, složený pouze 
z pivních lahví, doplní v tento den dárky v podobě 150 ks 
lahví piva. Těmi budou odměněni všichni hodní a věrní 
milovníci znojemského zrzavého moku.
www.pivovarznojmo.cz 

ZNOJMO – Znojemský advent na Masarykově náměstí
Od 10 do 15 hod. se přijďte podívat na historické řeme-
slné dílny. V 10:30 hod. se představí znojemská Hudební 
škola Yamaha a ve 14 hod. proběhne Mini vánoční show 
s Niki. Ve 14:30 hod. naváže program pro děti – Elfové: 
Imperium zábavy. V 16 hod. je vystřídá koncert skupiny 
PoZemi a od 17:30 hod. zazpívá Pěvecké sdružení Vítěz-
slav Novák.
www.znojemskabeseda.cz 

21. 12. 2022 
BOHUTICE – Koncert s vánočním jarmarkem

Vánoční koncert dětí ze ZŠ a MŠ Bohutice proběhne v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a doplní jej i tradiční vánoční 
jarmark.
www.bohutice.cz 

22. 12. 2022
VEDROVICE – Štěpánští koledníci 

Vystoupení hudebního seskupení Štěpánští koledníci, kteří 
zahrají a zazpívají v sále kulturního domu od 18 hod.
www.muzeumvedrovice.cz 

23. 12. 2022
MORAVSKÝ KRUMLOV – Setkání u vánočního stromu

Již tradiční sousedské setkání v předvečer Vánoc u velkého 
vánočního stromu na náměstí TGM s doprovodným hudeb-
ním programem a společným zpíváním vánočních koled.
www.mkrumlov.cz 

ZNOJMO – Betlémské světlo
Přivítání Betlémského světla a možnost odnést si jej pak 
s sebou domů. V 17 hod. vyjde od kostela Nalezení sv. Kříže 
na Horní České slavnostní průvod se svatou rodinou, dětmi 
a muzikou. Půjde přes Horní náměstí až ke kostelu sv. Jana 
Křtitele na Masarykově náměstí, kde bude živý Betlém. 
Svíčky, lucerničky a zvonečky s sebou!
www.farnostznojmo.cz

ZNOJMO – Koncert u sv. Mikuláše
Adventní koncert znojemské country skupiny Květinka v kos-
tele sv. Mikuláše začne v 19 hod. 
www.farnostznojmo.cz

24. 12. 2022
VIŠŇOVÉ – Setkání u betléma

Přátelské sousedské setkání proběhne u betléma na náměstí 
ve Višňovém od 14 hod.
www.visnove.cz 

ZNOJMO – Vánoční Štědrovka
Charitativní akce, při které jsou na rohu ulic Velká Mikulášská 
a Zelinářská od 8 do 11 hod. zdarma rozdávány tradiční vá-
noční jídla, jako je rybí polévka, zelňačka, vánočka a cukroví 
či pokrmy z ryb. 
www.znojmo.charita.cz 

25. 12. 2022
VRBOVEC – Zpívání u vánočního stromu

U kostela Stětí sv. Jana Křtitele začne v 18 hod. zpívání 
u vánočního stromu, ve kterém vystoupí mnoho nadějných 
místních muzikantů.
www.obec-vrbovec.cz 

ZNOJMO – Koncert v kostele sv. Mikuláše
Od 18:30 hod. se v kostele sv. Mikuláše rozeznějí hlasy 
Pěveckého sdružení Vítězslav Novák při slavné České mši 
vánoční Jakuba Jana Ryby.
www.farnostznojmo.cz

ZNOJMO – Vánoční běh Elektrokov Znojmo 
Od 10 hod. se ve znojemském Horním parku sejdou běžci 
na tradiční sportovní akci. Hlavní závod je dlouhý cca 
10 km, ale připraveny jsou i nesoutěžní tratě 5 km vhodné 
také pro příznivce nordic-walking, nebo dětský běh o Vá-
noční hvězdu na 700 m.
www.znojemskabeseda.cz 

26. 12. 2022
BÍTOV – Štěpánské koledy s punčem U Tesařů

Restaurace rodinného penzionu U Tesařů v centru Bítova 
zve na oblíbené odpolední muzicírování u vánočního 
stromu na venkovních terasách s horkým punčem. Přátelské 
sousedské setkání s vánočními koledami a živou hudbou 

pak můžete spojit s návštěvou restaurace nebo sousedního 
Hasičského pivovaru Bítov.
www.utesaru.cz 

ZNOJMO – Koncert v kostele Nalezení sv. Kříže
Vánoční koncert Znojemského komorního orchestru, só-
listů a Chrámového sboru kostela Nalezení sv. Kříže začne 
v 15:30 hod.
www.farnostznojmo.cz

ZNOJMO – Koncert v kostele sv. Mikuláše
Od 18 hod. zazní Vánoční koncert Cimbálové muziky 
Antonína Stehlíka se sborem DRKRPOL Gymnázia Dr. Karla 
Polesného.
www.farnostznojmo.cz

27. 12. 2022
MIROSLAV – Světla a stíny na Miroslavském zámku

Speciální dobrodružné „baterkové“ prohlídky setmělého 
Miroslavského zámku se strašidly a hranou divadelní 
scénkou (od 17:30 a 18:30 hod.). Nutná předchozí rezervace 
a vlastní baterka.
www.miroslavskyzamek.cz 

29. 12. 2022
MORAVSKÝ KRUMLOV – Rybova mše

Slavnostní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby se od  
18 hod. rozezní ve farním kostele Všech svatých.
www.mkrumlov.cz 

29.–30. 12. 2022
VRANOVSKÁ PŘEHRADA – Zimní plavby

Na speciální zimní plavbu zve Lodní doprava Vranov, jejíž 
vyhlídková loď Poseidon vypluje v sobotu i v neděli od hráze 
Vranovské přehrady ve 13 hod. Plavba potrvá cca 2 hodiny 
a povede pod hrad Bítov a zpět. Loď je vyhřátá na příjemnou 
teplotu a na palubě bude navíc připraven teplý čaj a svařené 
víno zdarma. Kapacita je však omezena, a proto je nutná 
rezervace předem. 
www.lodnidopravavranov.cz 

30. 12. 2022
DYJÁKOVICE – Sjezd na čemkoliv

Recesistická a tak trochu i adrenalinová zábava – čím roz-
todivnější způsob pro sjezd z kopce dolů zvolíte, tím lépe...
www.dyjakovice.cz 

31. 12. 2022
JEVIŠOVKA – Silvestrovský turnaj

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise v místním kulturním 
domě.
www.jevisovka.cz

JIŘICE U MIROSLAVI – Traktoriáda
V pravé silvestrovské poledne odstartuje 4. ročník traktorové 
road-show. Zúčastnit se může každý s jakýmkoli svým trak-
torem včetně fréz, domadělů a motoveteránů. Upřednost-
ňuje se dobové oblečení (např. vaťák, zmijovka, beranice...). 
www.jirice.cz 

VEDROVICE – Silvestrovský fotbálek 
Pro veřejnost pořádá SK Vedrovice od 10 hod. fotbálek na ví-
ceúčelovém hřišti pod MŠ. Občerstvení zajištěno.
www.muzeumvedrovice.cz 

VRBOVEC – Silvestrovský výšlap
Vycházka od 10 hod. po trase Naučné stezky Hroznové kozy 
s malým závěrečným občerstvením ve sklepní uličce.
www.obec-vrbovec.cz 

ZNOJMO – Prémiový Silvestr
Čtyřhvězdičkový PREMIUM Hotel Znojmo i letos připravil 
svou speciální oslavu konce roku. Prémiový Silvestr začne 
v 19 hod. a program bude pokračovat až do 2. hodiny ranní. 
Těšte se na uvítací sklenku Prosecca + amuse bouche, hu-
dební doprovod DJ Hasman, královský a bohatý silvestrovský 
raut, předtančení taneční skupiny, pochůzkovou ochutnávku 
znojemských vín, předpůlnoční překvapení, silvestrovský 
fotokoutek i novoroční přípitek a vítání roku 2023. Kapacita 
akce je však omezená, a tak je nutná rezervace předem na: 
info@premiumhotel.cz nebo telefonicky na č.: 515 224 595.
www.premiumhotel.cz

ZNOJMO – Silvestr na Masarykově náměstí
V 17 a v 18:30 hod. proběhne program pro děti s kejklířem 
Milanem Jonášem. Mezi tím od 17:30 hod. zazní koncert 
Luďka Minky. V 19 hod. se pak těšte na velký ohňostroj.
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO – Silvestr v Městském divadle 
Dvě speciální silvestrovská představení „Jsem doma, zlato!“ 
(od 16 a od 19 hod.) odehraje Divadlo Radka Brzobohatého.
www.znojemskabeseda.cz 

1. 1. 2023
VIŠŇOVÉ – Novoroční výšlap

Vydejte se první den v roce na osvěžující procházku z centra 
městyse Višňové na vyhlídku na Staré Hoře. Široké rozhledy 
do zimní krajiny tu doplní novoroční přípitek. 
www.visnove.cz 

8. 1. 2023
VEDROVICE – Tříkrálový koncert

V kostele sv. Kunhuty se od 15 hod. rozezní hlasy místního 
sboru Schola Believe in God.
www.muzeumvedrovice.cz 

VRBOVEC – Tříkrálový koncert
Od 16 hod. bude v kostele Stětí sv. Jana Křtitele hrát cim-
bálová muzika Dyjavan.
www.obec-vrbovec.cz 

ZNOJMO – Nedělní pohádky 
Štukový sál Znojemské Besedy nabídne od 15 a od 16:30 
hod. pohádku pro nejmenší: představení Divadla NAVĚTVI 
nazvané Kouzla skřítků.
www.znojemskabeseda.cz


