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ZNOJMO, MIKULOV Sto pětadvacet
tisíc návštěvníků prošlo loni brana-
mi dvou největších vinařských
akcí v zemi – Znojemského histo-
rického vinobraní a Pálavského vi-
nobraní v Mikulově.
Letos by jich mohlo být ale ještě

mnohem víc. Vinařské akce si totiž
nebudou poprvé konkurovat. Vi-
nařští turisté, kteří na jih Moravy
putují za vínem tradičně v první
polovině září, si tak letos budou
moci užít obě akce.
A to týden po týdnu.
Nejprestižnější osla-

va vína v zemi se totiž
letos poprvé uskuteční
v obouměstech prosla-
vených vínem a regio-
nální gastronomií v ji-
ných termínech.
Mikulov, kam tradič-

ně za vinobraním přijíždí okolo
pětačtyřiceti tisíc lidí, je navíc pod-
le starosty Rostislava Koštiala
(ODS) připravený zaútočit na hra-
nici návštěvnosti okolo šedesáti až
sedmdesáti tisíc lidí.
„Na vyšší návštěvnost se skuteč-

ně připravujeme. Rozšíření kapaci-
ty je stále možné. Hledáme mož-
nosti mimo amfiteátr, v postran-
ních uličkách a třeba také na Ko-
zím hrádku,“ uvedl
Koštial. Za rozdílnými
termíny není přitom
podle něj, ale ani pod-
le starosty Znojma
Vlastimila Gabrhela
(ČSSD) žádný marke-
tingový tah nebo sna-
ha více vydělat.
„S termínem nikdy nehýbeme.

Letos to tak zkrátka vyšlo. První ví-
kend v zářímáme unás totiž tradič-
ní pouť na Svatý kopeček. Druhý
pak vždy Pálavské vinobraní,“ vy-
světlil starosta Koštial.
Ten si prý neumí představit, že

by návštěvníky Pálavského vino-
braní u vstupních bran kvůli pří-
padnému přeplnění centra města,
kde bývá tradičně hlava na hlavě,
organizátoři odmítali.
I když jen v červnu prodalo tam-

ní Turistické informační centrum
už tisíce lístků. „První měsíc je
o vstupenky vždy největší zájem.
Permanentka na celé vinobraní sto-
jí totiž jen 250 korun, zatímco v čer-
venci a srpnu je o sto korun dražší.
Těsně před akcí vyjde už na 400 ko-
run,“ přiblížila Marie Vavřinová

z Turistického informačního cent-
ra v Mikulově. Na nával lidí se Mi-
kulov připraví i tak, že letos otevře
dvě stanová městečka.
Ani ve Znojmě se nebojí davů.

„I kdyby k nám hypoteticky přijelo
přes sto tisíc návštěvníků, centrum
města je schopno i takovou kapaci-
tu bez problémů pojmout,“ věří
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel
(ČSSD).
Každé z vinobraní má podle

něho svá specifika a kvalitu, za kte-
rou lidé půjdou jak do
Znojma, tak doMikulo-
va.
Na organizaci nej-

větší vinařské akce v re-
publice užměsíce pra-
cuje podle Gabrhela
městská organizace
Znojemská Beseda.

„I program lze operativněji roz-
dělit po městě. Letos si otestuje-
me, kolik návštěvníků dorazí, a pří-
padné organizační nedostatky do-
ladíme příští rok,“ slibuje Gabrhel.
I když si lidé teprve zvykají na

novinku, jakou je už červencový
předprodej zlevněných lístků, pří-
pravy v historickém Znojmě jsou
v těchto dnech v plném proudu.
Zvýšený nápor kvůli lístkům

tady prý na rozdíl od
Mikulova přichází pa-
radoxně až na posled-
ní chvíli.
„Momentálně ale

probíhají třeba výběro-
vá řízení na desetměst-
ských mázhauzů.
V době vinobraní při-

budou ještě další desítky v soukro-
mých domech,“ řekla Eva Šmerdo-
vá ze znojemské radnice.
Znojemský starosta také loni po

zjištění MF DNES, že prodejci bur-
čáku nalévají ochotně i třináctile-
tým dětem, slíbil nápravu. Tenmi-
kulovský to až tak tragicky nevidí.
„Toto je věc České obchodní in-
spekce. Pracovníci živnostenského
odboru radnice ani městská poli-
cie na to v době vinobraní absolut-
ně nemají čas,“ tvrdil včera miku-
lovský starosta Koštial.

Hana Raiskubová

Kdy
7.–9. září
Vystoupí
David Koller, Čechomor, Chinaski,
No Name, Laďa Kerndl s orchestrem,
Ewa Farna, Eddie Stoillow, Jiří
Zonyga a Větry z jihu, Zdeněk Izer,
dechová hudba Mistříňanka a další
Ubytování
kapacity ve městě, dvě stanová
městečka – areál Domova mládeže
SOU Mikulov a areál Gymnázia
Mikulov
Předprodej vstupenek
V TIC v Mikulově na Náměstí 1 nebo
v TIC v Běhounské ulici v Brně.
V červenci a srpnu je možné
permanentku koupit za 350 Kč,
senioři za 320 Kč. Děti do 12 let
a ZTP-P mají vstup zdarma. Denní
vstupné lze koupit až na místě.
Web
www.palavske-vinobrani.cz

Proč vyrazit do Mikulova
Třídenní Pálavské vinobraní
v Mikulově přilákalo loni 45 tisíc lidí.

Oslavám vévodí příjezd krále
Václava IV. s královnou v podání
herečky Chantal Poullain stejně jako
historický krojový průvod městem.

K tradicím patří vinařské městečko
s vinnými stánky v Kapucínské ulici či
nedělní výstup na Svatý kopeček.
Letos vystoupá i Chantal Poullain.

Mezi atraktivní body programu patří
Národní soutěž vín Mikulovské
podoblasti s veřejnou ochutnávkou.
Specifikem vinobraní je i Mistrovství
ČR v rozeznávání vůní ve víně.

Mikulovský expres vypraví i letos na
svátek vína České dráhy. Novinkou
jsou tři záchytná parkoviště.

Mezinárodní regata juniorů
Veslařské závody na přehradě v Brně.
Foto: Jan Zábrodský, janzabrodsky.rajce.net

Kdy
14.–15. září
Vystoupí
hudební kapely Chinaski, Support
Lesbiens, Vladimír Mišík, Tata Boys,
Ondřej Havelka a Melody Makers
Historický program
skupiny historického šermu Albion,
Memento Mori, Merlet, Přemyslovci,
Gnomus a další, fakírské a ohňové
show
Ubytování
kapacity ve městě, stanové
městečko u řeky Dyje
Vstupenky
V Turistickém informačním centru
v Obrokové ulici a v síti Ticketpro.
Předprodej permanentek od
1. července. Slevy pro studenty
a osoby nad 60 let. Děti a mládež do
15 let mají vstup zdarma.
Web
www.znojemskevinobrani.cz

Čím láká Znojmo
Znojemské historické vinobraní hostí
tradičně více než 80 tisíc lidí.

Je výjimečné dobovou atmosférou
v unikátních středověkých
exteriérech. Historické motivy tvoří
vždy podstatnou část kulturního
programu. V ulicích nechybí typická
šermířská představení či koncerty
dobové hudby.

K vrcholům vinobraní patří kromě
ochutnávky burčáku a vín tradičně
historický průvod krále Jana
Lucemburského s chotí městem.
Letos se o velkolepou podívanou
postará 400 protagonistů
v dobových kostýmech a 35 koní.

Novinky: Dětská klidová zóna
v hradním příkopu, kde si děti budou
moci zahrát středověké hry o ceny.

Tradiční Pálavské a Znojemské vinobraní se v obou
městech až doteď konala ve stejný den. Což mnoha
lidem vadilo, nemohli si užít a porovnat obě akce, ale
museli volit jen jednu z nich. Letos v září už bude
všechno jinak. Obě gigantické slavnosti se totiž
uskuteční v jiném termínu.

Trénink superbiků
Masarykův okruh, páteční trénink
superbiků.

Foto: Mirka Zdražilová, miraza.rajce.net

Znojemské vinobraní: stovky lidí vyjdou v průvoduPálavské vinobraní: Svatý kopeček s Chantal Poullain

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net
si založte účet a fotografie uložte
do sekce Moje fotozprávy. Další
návody nawww.navody.rajce.net

Jazzový festival
Publiku v Brně na
Bohemia Jazz Festu
zahrála uskupení
Jazzator, Bastian
Stein Quartet a Trilok
Gurtu.
Foto: Lukáš Kučera,
lukuc.rajce.net

Bohemia Jazz Fest
Jazzový festival zavítal minulý čtvrtek

i do Brna.
Foto: Lukáš Kučera, lukuc.rajce.net

Bohatý průvod Letos projde Znojmem 400 lidí. Foto: O. Ballon Mierny

„I kdyby do
Znojma přijelo
přes sto tisíc lidí,
centrum města
bez problémů
i takovou kapacitu
pojme.“

„Vyšší návštěvnost
Pálavského
vinobraní nás
nezaskočí,
rozšíření kapacity
je možné – třeba
na Kozím hrádku.“

Bůh vína Pestré kostýmy k Pálavskému vinobraní patří. Foto: M. Hlaváčová

Nejdřív Mikulov, až za týden Znojmo

Vaším objektivem Fotografie uživatelů Rajče.net

Onhledá ji

Sedmdesátník (169) prof. výtvarník - kari-
katurista hledá optimisticky a kulturně zalo-
ženou ženu, která ještě stojí o partnerský
vztah. T.: 776 412 385

Koupím

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Knihy a časopisy

Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE

Kam se vypravíte vy?
Na jaká vinobraní jezdíte a proč?
Vydáte se letos na obě akce?
Své názory a zkušenosti pište na
hana.raiskubova@mfdnes.cz


