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Znojmo, 20. listopadu 2019 

ZnojmoRegion pro Vás připravil výběr  

TOP akcí, které by Vám v období od 

Adventu do Tří králů neměly uniknout... 

Po loňském úspěchu pilotního vydání se i letos destinační 

společnost ZnojmoRegion rozhodla sestavit přehled adventních  

a vánočních akcí v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí nazvaný 

„Sváteční ZnojmoRegion 2019“. 

Co z Hrušovanska, Jevišovicka, Moravskokrumlovska, Vranovska  

i Znojemska tedy určitě stojí za to navštívit? 

30. 11. 2019  

MIROSLAV – Pochod rakouských čertů Krampus Show, začátek průvodu v 17:30 hod. od radnice přes 

náměstí k zámku a kulturnímu domu, kde bude pokračovat další část programu.  

www.mesto-miroslav.cz 

30. 11. 2019  

VRANOV NAD DYJÍ – Celodenní vánoční jarmark na náměstí, během kterého proběhne už IX. ročník 

soutěže o nejlepší vranovskou vánočku, rozsvícení vánočního stromu i zpívání pod jeho nazdobenými 

větvemi...  

www.ouvranov.cz 

30. 11. 2019  

Christmas Night Run Znojmo je prvním ze seriálu nočních běžeckých vánočních závodů. Příznivci běhu 

všech věkových i výkonnostních kategorií se po setmění vydají do ulic města Znojma v nezvyklé 

atmosféře: za svitu vánoční výzdoby a vlastních čelovek. V 16 hod. odstartuje z Masarykova náměstí 

dětský 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  

5. 12. 2019  

JAROSLAVICE Čerti na cimbálu – netradiční Mikulášská obchůzka, famózní příjezd čertovské holoty na 

pekelném traktoru a svatých s nebeskou muzikou. Zapojení původních adventních postav (smrtka, 

perucha, Ambrož, Lucky a Barborky) a důraz na staré předvánoční zvyky. Součástí akce bude i pekelný 

běh a andělská jízda, vše za doprovodu cimbálové muziky Denár (16–19 hod.).  

www.facebook.com/jarminek 

5. 12. 2019  

MORAVSKÝ KRUMLOV Mikuláš na zámku – velkolepá nadílka dárků od Mikuláše a jeho družiny  

v mystickém prostředí zámku se zábavným programem v podobě plnění úkolů i přání. Součástí je 

samozřejmě také děsivé peklo...  Akce probíhá na magicky nasvíceném arkádovém nádvoří zámku  

a na své si přijdou malí i velcí. Začátek v 17 hod.  

www.mkrumlov.cz 

http://www.mesto-miroslav.cz/
http://www.ouvranov.cz/
http://www.christmasrun.cz/
http://www.facebook.com/jarminek
http://www.mkrumlov.cz/
https://www.znojmoregion.cz/aktualita/7/svatecni-ZnojmoRegion-2018
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7.–8. 12. 2019  

Hrad BÍTOV Speciální Vánoční prohlídky – v adventním období budou na návštěvníky hradu 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 inspirovat 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. Začátek prohlídek každých  

20 minut. Z důvodu velkého zájmu doporučujeme rezervaci prohlídek předem, kapacita je omezená!  

www.hrad-bitov.cz 

11. 12. 2019  

Česko zpívá koledy – celorepubliková akce, během které se na náměstích a veřejných prostranstvích  

po celé České republice rozeznívají ve stejný den a stejný čas tradiční vánoční koledy. Přidat se můžete  

i na Znojemsku, např. ve Chvalovicích, v Miroslavi nebo ve Znojmě.  

www.chvalovice.cz , www.miroslavskyzamek.cz , www.znojemskabeseda.cz  

13. 12. 2019 

JAROSLAVICE Pochod Lucek vesnicí – obnovená starodávná tradice, kdy domácnosti obcházejí ženské 

postavy zahalené v bílém a kontrolují pořádek a čistotu.  

www.facebook.com/jarminek   

13. 12. 2019  

ZNOJMO Centrum města projde Perchtenlauf – strašidelný průvod rakouských čertů (od 18 hod.).  

www.znojemskabeseda.cz  

14. 12. 2019  

ŽELETICE Adventní dílna v Ruční papírně Stará škola – výroba vánočních přání z ručně vyrobeného 

papíru s použitím různých výtvarných technik. Mimořádná akce pro děti každého věku i jejich doprovod. 

Dílny začínají v 9:30 a 10:30 hod., od 9 do 12 hod. bude také otevřena podniková prodejna s možností 

nákupu originálních vánočních přání a dárkových jmenovek, kalendářů a diářů, vánočních čajových 

balíčků a spousty dalších drobností vyrobených původním manufakturním způsobem z ručního papíru.  

www.handmadepaper.cz  

20.–30. 12. 2019  

Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ (Dům umění) Vánoční tvoření v muzeu – samoobslužná vánoční 

dílnička. Skvělý tip na kreativní zábavu o vánočních prázdninách pro školáky a předškoláky i jejich 

dospělý doprovod (přednáškový sál).  

www.muzeumznojmo.cz  

23. 12. 2019  

ZNOJMO Přivítání Betlémského světla a možnost odnést si jej pak s sebou domů. V 18 hod. vyjde od 

kostela Nalezení sv. Kříže 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 

http://www.hrad-bitov.cz/
http://www.chvalovice.cz/
http://www.miroslavskyzamek.cz/
http://www.znojemskabeseda.cz/
http://www.znojemskabeseda.cz/
http://www.handmadepaper.cz/
http://www.muzeumznojmo.cz/
http://www.farnostznojmo.cz/
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24. 12. 2019  

ZNOJMO 26. ročník Vánoční cyklistické vyjížďky, která je pořádána Cyklo klubem Znojmo jako 

symbolické ukončení cyklistické sezóny. Sraz u prodejny Cyklo Kučera v 9 hod. a odjezd v 9:30 hod.  

www.cykloklubznojmo.cz  

27.–28. 12. 2019  

MIROSLAV Večerní prohlídky miroslavského zámku s baterkami, tajuplná výprava určená hlavně dětem 

vychází v 17 a 18 hod. a nutná je rezervace předem.  

www.miroslavskyzamek.cz  

31. 12. 2019  

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ 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. 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 Silvestrovskému přípitku. 

Průvodci vám budou zkušení zaměstnanci Správy NP Podyjí, Svatava Holubová a Martin Mahr. Těšit se 

můžete na zimní přírodu, výhledy do kraje a nevšední rozloučení s rokem 2019. Předpokl. návrat v 17h.  

www.nppodyji.cz/akce2019  

31. 12. 2019  

VRBOVEC Silvestrovský výšlap po trase vinařské Naučné stezky Hroznové kozy se závěrečným nejen 

vinařským občerstvením ve sklepní uličce.  

www.obec-vrbovec.cz  

1.-22. 12. 2019  

ZNOJMO – Znojemský Advent letos proběhne v duchu Ladovských Vánoc. V budově Znojemské Besedy 

bude k vidění výstava obrazů a betlémů Josefa Lady. Na Masarykově náměstí bude umístěna po celou 

dobu adventních a vánočních svátků také fotostěna „Zimní krajina Josefa Lady“. Městem bude vždy  

ve středu, pátek, sobotu a neděli procházet ponocný, který v ladovském kožíšku odtroubí každou  

celou hodinu na velký roh (od 16 do 19 hod.). Potkat můžete i kocoura Mikeše a živá zvířátka v ohradě  

u kostela sv. Mikuláše. Chybět nebude ani Ladovská zabijačka 7. 12. 2019 nebo oblíbené Zimní kino  

na Masarykově náměstí (každou středu, pátek a neděli). Od počátku Adventu až do 6. 1. 2020 čeká na 

místní i návštěvníky města na Horním náměstí opět bruslení pro veřejnost zdarma na umělém kluzišti, 

na kterém se každé úterý mohou děti těšit na odpolední program.  

www.znojemskabeseda.cz 

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 období 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.) startují na Masarykově náměstí. Pojedete adventně vyzdobeným centrem, zkušený 

průvodce Vás seznámí s historií královského města a nejvýznamnějšími památkami, znít budou tradiční 

české i moravské koledy a trasu zpříjemní horký čaj pro děti nebo vánoční punč pro dospělé. Jízdu je 

možné si předem rezervovat a sraz účastníků je vždy 5 minut před odjezdem.  

www.znojmacek.cz  

http://www.cykloklubznojmo.cz/
http://www.miroslavskyzamek.cz/
http://www.nppodyji.cz/akce2019
http://www.obec-vrbovec.cz/
http://www.znojemskabeseda.cz/
http://www.znojmacek.cz/
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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 originálních vánočních trhů i možnost ochutnávky tradičních vídeňských specialit. Na tento celodenní 

výlet (sraz na Znojemském vlakovém 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 objednat i pro 

organizované skupiny (min. 15 osob).  

www.remo-agency.com  

Více o Svátečním ZnojmoRegionu 2019 na www.znojmoregion.cz/aktualita/25/svatecni-znojmoregion-2019 

 

Destinační společnost ZnojmoRegion, z. s. 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Kancelář: Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 

www.znojmoregion.cz 

 

Ing. Eva Nekulová – předseda představenstva, 603 884 897, znojmoregion@muznojmo.cz 

Bc. Irena Navrkalová, DiS. – tajemník spolku, 604 206 438, tajemnik@znojmoregion.cz  

 

ZnojmoRegion, z. s. 

▪ Je jedinou certifikovanou destinační společností zastupující turistickou oblast Znojemsko a 

Podyjí. Od roku 2017, kdy začaly být certifikovány destinační managementy jednotlivých oblastí 

Jihomoravského kraje, oficiálně zastřešuje cestovní ruch celého znojemského regionu.  

▪ Jako zapsaný spolek sdružuje členy a partnery z řad měst a obcí i podnikatelských a 

nepodnikatelských subjektů. Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl 

na rozvoji cestovního ruchu v kraji. Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků a 

balíčků propojujících atraktivní výletní cíle s kvalitními turistickými službami.  

▪ Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny 

cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje také méně známé turistické lokality či 

zájmové aktivity.  

▪ Spolupracuje s ostatními koordinátory cestovního ruchu České republiky při reprezentaci 

národního turismu. Účastní se projektů přeshraniční spolupráce.  

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

nadstavbou turistických infocenter v regionu.  

▪ Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací presstripy pro 

novináře, doporučuje vhodné lokace filmovým společnostem, propaguje a prezentuje region  

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

▪ 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 oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být objevována a obdivována! 

http://www.remo-agency.com/
http://www.znojmoregion.cz/aktualita/25/svatecni-znojmoregion-2019
http://www.znojmoregion.cz/
mailto:znojmoregion@muznojmo.cz
mailto:tajemnik@znojmoregion.cz

