Navštivte nás!
VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO
a Vinařské náměstí na Nejdecké 714:
• celoroční ochutnávka a prodej vín zrozených
v Lednici a v Lednicko-valtickém areálu
• řízené degustace vín až pro 50 osob najednou,
pohodlný nákup vína za ceny vinařství
• dárková balení vín a sommelierských potřeb,
delikatesy k vínu a regionální potraviny,
vinařské informační a výukové centrum
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VALTICE
Do Valtic nejen za vínem...

Letem světem po památkách Valtic
První zmínky o městě pocházejí z roku 1193,
je z nich ale zřejmé, že obec vznikla již dříve.
Z těchto pramenů vyplývá, že obec přešla z majetku pasovských biskupů pod správu rodu Seefeldů.
Ti zde vybudovali hrad, v jehož podhradí vzniklo nové město. Někdy v těchto letech získala ves
statut města. Po vymření Seefeldů získalo různé
části města několik rodů, mezi které se roku 1387
zařadili i Lichtenštejnové. Ti postupně skoupili od
ostatních vlastníků celé Valtice. Letos město oslaví
již 825 let své historie, tak se pojďme projít po nejzajímavějších památkách.
Nejpozoruhodnější stavbou Valtic je bezesporu
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zámek. Toto bývalé sídlo knížecího rodu Lichtenštejnů je pokládáno za jeden z nejvýznamnějších
dokladů raně barokní architektury ve střední Evropě. Byl vybudován nedaleko někdejšího hradu
a během staletí prošel několika přestavbami až do
dnešní podoby. Zámecká kaple je považována za
jeden z nejkrásnější interiérů středoevropského
baroka.
Zámecké barokní divadlo bylo velmi proslulé
a konkurovalo dokonce císařské scéně ve Vídni.
Jeho současná podoba je replikou původního zámeckého divadla dle archivních plánů a od letošního roku byl opět zahájen jeho provoz, stejně jako

Vítejte ve Valticích, v půvabném vinařském městě s dlouhou
a bohatou historií, která byla
vždy ovlivňována jeho polohou
na hranicích mezi Moravou
a Rakouskem. A víte, jak vlastně
Valtice získaly přídomek Hlavní
město vína?
Ve Valticích sídlí Národní vinařské centrum, Vinařská unie
ČR a Národní salon vín ČR.
Ve Valticích je jediná vinařská
škola u nás, sídlí zde i Vinařská
akademie, která vychovává sommeliery a znalce vína.
Valtické vinné trhy jsou největší výstavou vín u nás i ve střední Evropě.
Valtice a víno k sobě neodmyslitelně patří už stovky let. Vinnou révu sem
přinesly římské legie císaře Marka Aurelia a po příchodu Slovanů byly již vinice v této oblasti stálým krajinným prvkem. O pozdější rozmach valtického
vinařství se zasloužily vládnoucí rody Seefeldů a Lichtenštejnů. S vínem jsou
úzce spjaty a propojeny i tradice a kultura, takže pokud přijedete do Valtic,
vždy si z bohaté kulturní nabídky vyberete a svůj pobyt v hlavním městě vína
si budete moct užít a zažít.
Zkrátka ať už se rozhodnete poznávat Valtice a jejich okolí pěšky nebo na
kole, určitě nebudete zklamáni. V okolních lesích jsou ukryty přímo poklady. Jedním z nich je Kolonáda (Reistna), kterou najdete na vrchu Homole asi
1,5 kilometru nad městem, která vám nabídne nádherný výhled do krajiny.
Asi tři kilometry severovýchodně od zámku Valtice stojí Kaple sv. Huberta
– romantická novogotická kaple s třemi arkádami, o kilometr dál objevíte
kolonádu Tří Grácií. Milovníci zážitků si mohou projít nedalekou Stezku bosou nohou, která spojuje Moravu s Rakouskem, nebo obnovenou Naučnou
vinařskou stezku.
Ponaučení i zábavu nabízejí také místní muzea - Městské muzeum Valtice, Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí, Muzeum tortury
nebo Muzeum železné opony. Milovníci bylinek určitě nesmí zapomenout
navštívit Bylinkovou zahradu u zámku. Unikátní místo nabízí odpočinek
i vzdělávání a můžete si objednat i komentovanou prohlídku nebo navštívit
některou z přednášek v nedaleké Galerii Reistna.
A když vás procházky a projížďky Valticemi unaví, není nic příjemnějšího,
než načerpat nové síly v některé z mnoha útulných restaurací nebo vinných
sklípků u dobrého vína a jídla.

konírny a jízdárny. Vznikly tak dva jevištní prostory a z celého objektu se stalo Národní centrum
divadla a tance.
Historie zámeckého parku ve Valticích je
stejně zajímavá jako u parku v Lednici. Park je návštěvníky dosud opomíjený pravděpodobně proto,
že jedna jeho část byla dlouhá léta nepřístupná
díky hraničnímu pásmu, které jí procházelo. Tomuto odpovídala i péče o park, která byla omezena na minimum. Po roce 1990 byla část zaplocená
a zanedbaná část parku péčí vrchního zahradníka
obnovena.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, raně barokní stavbu, nechal postavit Karel Eusebius. Obraz
Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři je
kopií obrazu P. P. Rubense, menší obraz Nejsvětější Trojice nad ním, je Rubensovým originálem.
V kostele se nacházejí i velmi vzácné varhany, postavené žáky světově uznávaného rakouského varhanáře Henckeho.
V blízkosti kostela na náměstí se nacházejí
i kašna a sloup. Kašna upoutá pískovcovou sochou
dívky, stojící uprostřed a mariánský sloup byl zhotoven na památku obětí a zažehnání moru, který
postihl město v 17. století v několika vlnách. Sloup
zakončuje plastika Immaculaty – Panny Marie.
Původní radnice stávala na místě dnešní školy,
ale několikrát vyhořela.V letech 1887 -1888 byla
na jejím místě vystavěna nová budova v novorenesančním slohu, která měla pojmout i okresní soud.
Klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Augustina a řádovou nemocnicí je dalším zajímavým

www.valtice.eu

komplexem zdejší barokní architektury. Řád milosrdných bratší
přivedl do Valtic
kníže Karel I.
V roce 1605,
aby zde založili
novou nemocnici. V 17. století zde působil jako
chirurg a botanik Norbert Boccius, autor 17 unikátních herbářů, které jsou dodnes velmi ceněny.
Františkánský klášter. Minoritský klášter z roku
1286 byl založen Jindřichem IV. z Kuenringua byl obnoven až po husitských válkách. Po odchodu řeholníků v 16. století byl konvent nově osazen františkány.
Kostel sousedil s hlavní zahradou a vedlejší trakt byl
orientován do františkánské zahrady. V současnosti
se o zahradu starají žáci střední vinařské školy a slouží jako výukové zahradní centrum. Momentálně je
provoz zahradního centra částečně omezen z důvodu rekonstrukce.
Belveder sloužil původně jako letohrádek k výhledu po krajině, čemuž napovídá i jeho poloha. Současně
sloužil i jako knížecí bažantnice a ve dvoře ve voliérách
byli chování bažanti a okrasní pávi. V současné době je
tento empírový zámeček v rekonstrukci.
Kolem zámečku Rendez-vous můžete vidět staré
porosty původních dubů. Monumentální stavba ve
tvaru triumfálního oblouku uprostřed lesů připomíná
slavný Vítězný oblouk v Paříži a je jedním z loveckých
zámečků Lichtenštejnů. V horním patře stavby se nachází velký sál, ve kterém se konaly lovecké snídaně.

nám. Svobody 4, 69142 Valtice - tel. +420 519 352 978
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Kalendář akcí 2018
ÚNOR
10. 2.
VINAŘSKÝ FAŠANK

tradiční lidová slavnost, obchůzka fašankového průvodu městem, návštěva
hospodářů, pochovávání basy

25. 5.
NOC KOSTELŮ

Valtice – farní kostel na nám. Svobody a klášterní kostel, otevření kostelů

14. 7.
ÚVALSKÉ HODY

ČERVEN

19. 7., 26. 7.
VALTICKÉ ROCKOBRANÍ
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tradiční krojované hody

21. 7.
KONCERTNÍ CYKLUS HENCKEOVY BAROKNÍ VARHANY

2. 6.
LETNÍ SLAVNOSTI VÍNA A DĚTSKÝ DEN

ochutnávka mladých vín, růžových vín a sektů, kulturní program v podobě
vystoupení místních dětských spolků a kapel, tombola se skvělými cenami,
zábavný soutěžní program pro děti, moravské kulinářské speciality a další
dobroty, prohlídky historického Křížového sklepa a chrámu vína pod
Vinařskou stodolou

9. 6.
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar, zámecký park, Valtice

16. 6.
HUDBA NA KOLE

hudební zastávky – hudba různých žánrů (čeští a rakouští hudebníci)

2. koncert 12. ročníku

28. 7.
VINAŘSKÉ MERUŇKOVÉ SLAVNOSTI
A PŘEDHODOVÉ ZPÍVÁNÍ 2018

místní vinaři spojují místní plodiny – víno s meruňkami. Valtická krojovaná společnost doprovází meruňky celodenním programem se spousty
domácích i zahraničních „přespolních“ krojovaných

SRPEN
1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8.
SCÉNICKÁ BAROKNÍ PANTOMIMA
2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8.
VALTICKÉ ROCKOBRANÍ

BŘEZEN

4. 8.
VÝSTAVA PSŮ: WELSH CORGI A KELPIE

3. 3.
VALTICKÝ KOŠT 2018

výstava vín vinařů z Valtic a blízkého okolí

11. 8.
KONCERTNÍ CYKLUS HENCKEOVY BAROKNÍ VARHANY

31. 3.
OTEVŘENÉ VELIKONOČNÍ SKLEPY

3. koncert 11. ročníku, František Kreuzmann (slovo), Lenka Kozderková
(flétna)

putování za vínem po sklepech a vinotékách na Bílou sobotu ve Valticích

16. 8.
MUZEJNÍ NOC 2017
komentované prohlídky

16. 6. – 17. 6.
NOC OTEVŘENÝCH SKLEPŮ VE VALTICKÉM PODZEMÍ
jediný celonoční vinařský mejdan na Moravě

23. 6.
KONCERTNÍ CYKLUS HENCKEOVY BAROKNÍ VARHANY
1. koncert 12. ročníku

21. 6.
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
CONCENTUS MORAVIAE – 23. ROČNÍK

DUBEN
1.4.
VELIKONOČNÍ VEČER S CIMBÁLKOU
VE VALTICKÉM PODZEMÍ

Valtické Podzemí, velikonoční večer a podzemní zážitková turistika

27. 4.
SLET ČARODĚJNIC

„Vyhlídka do tří zemí“ (Knížecí vyhlídka) na Stezce bosou nohou mezi
Valticemi a Schrattenbergem (Rakousko), odpoledne plné her, hudby
a zábavy

KVĚTEN
11. – 12. 5.
51. VALTICKÉ VINNÉ TRHY

Wimbledon mezi výstavami, jsou nejstarší celostátní soutěží vín v ČR
s mezinárodní účastí

18. – 19. 8.
VALTICKÉ KROJOVANÉ HODY

krojovaný průvod, taneční zábava na náměstí

25. 8.
MOTOSRAZ VALTICE – MEMORIÁL
JÁNA A ALOJZE VYCHODILA

vystoupení rockových kapel, vyjížďka krajinou v okolí Pálavy, příjemné
posezení v prostředí zahradní restaurace

koncert v rámci festivalu na téma Hudba a humor

ZÁŘÍ

23. 6.
S VÍNEM PĚŠKY I NA KOLE

1. 9.
PODZIMNÍ SLAVNOSTI VÍNA A DĚTSKÝ DEN

prohlídka vinic pěšky i na kole, očima vinaře a ústy milovníka vína. Ochutnávka vín ve vinici, soutěže

24. 6.
MARTINO HAMMERLE-BORTOLOTTI
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC,
JIHLAVSKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MELODIE

slavné operní a operetní árie. Ukázka ze zapomenuté opery Templáři na
Moravě

30. 6. – 1. 7.
SLAVNOSTI NA REISTNĚ / REISTENKIRTAG

„Vyhlídka do tří zemí“ na Stezce bosou nohou mezi Valticemi a Schrattenbergem (Rakousko)

ochutnávka mladých vín, burčáků a sektů, kulturní program, tombola,
program pro děti, moravské kulinářské speciality, pokus o překonání
rekordu v hromadném vypuštění balónků dětmi, zdarma prohlídky historického Křížového sklepa a chrámu vína pod Vinařskou stodolou

1. 9.
BAROKNÍ SLAVNOSTI FESTE TEATRALE
8. 9. – 9. 9.

KLUBOVÁ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVA BOBTAILŮ

14. – 15. 9.
VÍNO BEZ HRANIC / WEIN OHNE GRENZEN

slavnost vína, cestovního ruchu, gastronomie, kultury a mezilidské
spolupráce

ČERVENEC

21. 9. – 22. 9.

7. – 15. 7.
MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA STARÉ HUDBY –
30. ROČNÍK

Stovky dýní, možnost vyřezávání na místě. Odrůdové burčáky, dýňové
speciality. Dýňový jarmark, volba Miss Dýňobraní

interpretační kurzy pro hudebníky, zpěváky a tanečníky

VALTICKÉ DÝŇOBRANÍ VE VALTICKÉM PODZEMÍ

29. 9.
AUTHOR VALTICKÉ CYKLOBRANÍ

cyklozávod,bohatý doprovodný program - ochutnávky místních specialit
a burčáku

ŘÍJEN
5. – 6. 10.
VALTICKÉ VINOBRANÍ 2018

5. 10.
hlavní pódium - náměstí Svobody (18:00 – 24:00); III. pódium – areál zámku
6. 10.
hlavní pódium - náměstí Svobody (10:00 – 22:00); II. pódium – areál
vinařství CHÂTEAU VALTICE-Vinné sklepy Valtice a.s. na ul. Vinařská
407 (13:00 – 24:00); III. pódium – areál zámku
Město Valtice s partnery pořádá nejočekávanější akci v srdci Lednicko-valtického areálu. Slavnost vína, burčáku a dobré nálady. Na třech pódiích se
soustředí směsice hudebních žánrů z celého portfolia české hudební scény.
Hlavní pódium na náměstí je centrem této dvoudenní slavnosti. Setkáme
se s velkým množstvím krojovaných, dětských národopisných souborů,
mužských a ženských sborů, ale i hlavních ikon moderní hudby. Další scény
nabídnou pestrý program doplňující hlavní pódium. Náměstí se stává tzv.
ochutnávací lžičkou tradičních i krajových jídel širokého okolí Valtic. Páteční program na náměstí od 18°° hod. do půlnoci bude zajímavým startem
hlavního dne Valtického vinobraní 2018. V sobotu zahájíme v 10°° hod. Na
hlavním pódiu se vystřídá program skupin zvučných jmen až do 22°° hod.
Druhé pódium na ulici Vinařská, v areálu Vinných sklepů Valtice, spustí
svou nabídku od 13°° do 24°° hod. Lákavý program bude doplňovat i Vinařská stodola. Hlavní den Valtického vinobraní se ponese i s programem
na zámku. Krojovaný průvod městem, se zastávkou mimo jiné na druhém
pódiu, vyjde z ulice Sobotní od Střední vinařské školy v pravé poledne a
jeho příchod na hlavním pódium na náměstí bude ve 14°° hod. To a mnohé jiné se dá zažít na posledním vinobraní letošní burčákové sezóny 2018.

12. 10.
LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2018
7. koncert: Pocta J. M. Spergerovi
Musica aeterna Bratislava

13. 10.
LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2018

8. koncert: ZÁVĚREČNÝ GALA OPERA KONCERT
Orchestr Barocco Sempre Giovane
sólo: Simona Houda-Šaturová (soprán), Petr Nekoranec (tenor) a další

26. – 28. 10.
ČOKOLÁDOVÝ FESTIVAL

LISTOPAD
10. 11. a 17. 11.
VALTICKÉ SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
& HUSÍ HODY VE VALTICKÉM PODZEMÍ
17. 11.
SVĚCENÍ VÍNA

ochutnávka mladých vín

PROSINEC
2.12.
VALTICKÝ ADVENT 2017

slavnostní zahájení Valtického adventu rozsvícením vánočního stromu
s kulturním programem a adventním jarmarkem

termín bude upřesněn
VÁNOČNÍ KONCERT – VALTICKÝ MODRÁSEK
vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Valtice

Vážení přátelé, desítky a možná stovky dalších akcí pořádaných
ve Valticích, ať vinařských, kulturních, či sportovních, najdete na
webové adrese: www.valtice.eu

A co zajít ještě někam na výstavu?
KŘIŽÁCI – křížové výpravy v 11. – 13. století
27. 4. – 28. 10. Státní zámek Valtice
Kult koně
1.5. – 30.9. Státní zámek Valtice
Výstava Píše kníže hraběti
1. 5. – 30. 9. Státní zámek Valtice
Výstava Zámek – sídlo pokroku.
Nejen lichtenštejnské Valtice v čele technického
pokroku
1. 5. – 30. 9. Státní zámek Valtice
Historie města, vinařství a lidových tradic
1. 5. – 31. 10.2018 (dle otevírací doby muzea)
Městské muzeum Valtice

Město Valtice
nám. Svobody 21, Valtice
+420 519 301 400

8. – 14. 7
HUDEBNÍ RENDEZ-VOUS VALTICE

barokní perla Zámek Valtice na týden ožije starou hudbou

12. 7.
VALTICKÁ BAROKNÍ NOC

Živá hudba v podání špičkových ansámblů, zpěv, tanec, jídlo a pití
zahradní slavnosti

30. 9.
LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2018
2. koncert: Lovecká hudba - Belfiato Quintet
Dianin chrám (zvaný též Rendez-vous), 2 km od Valtic
Program koncertu: W. A. Mozart, J. Haydn, J. M. Sperger

Městská policie:
+420 734 254 254
Nemocnice Valtice,
Klášterní 1150, Valtice,
tel.: +420 519 363 111
www.nemvalt.cz

Rozšířený přehled akcí naleznete v novém
Kulturním kalendáři pro rok 2018

nám. Svobody 4, Valtice - tel. +420 519 352 978

www.valtice.eu
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Zaniklé stavby LVA
Dosud málo známou stavbou, která se nacházela
v Bořím lese, je tzv. Gloriet. Šlo o pavilon, jehož počátky
můžeme hledat v letech 1791–1792, kdy byly v prostoru
mezi stávajícími alejemi směřujícími do Břeclavi
a Ladné vybudovány nové cesty a v místě jejich protnutí
došlo k výstavbě Glorietu. Tato stavba je stále zahalena
závojem tajemství, neboť do dnešního dne neznáme ani
její přesnou podobu. Pouze víme, že v roce 1837 došlo ke
stržení zřejmě původně dřevěné konstrukce a vystavění
nového, taktéž dřevěného, pavilonu s osmi sloupy. V roce
1872 byla opravována střešní konstrukce a přibližně po
100 letech byl objekt stržen nebo sám spadl z důvodu
dezolátního stavu.

k jejímu stržení. Dnes je místo zvýrazněno kruhovým
násypem; velká část přilehlého přístaviště je zasypána
a v trávě může pozorný turista nalézt pískovcové úchyty,
které v minulosti držely velrybí čelisti tvořící portál
k pavilonu.

V roce 1794 byl zase původně z přírodního kamene
na pravém břehu řeky Dyje, ve středu bývalé klasicistní
lednické zahrady – tzv. Hvězdy, vystavěn Chrám Slunce
(Dianin chrám). Šlo o klasicistní monopteros – osm
dórských sloupů nesoucích zdobenou římsu s kopulí

V letech 1807–1808/1809 vznikl v lednickém parku
Chrámek Múz s obdélníkovým půdorysem přibližně

a stojících asi na dvou až třímetrovém soklu s výklenkem,
kolem něhož se ze dvou stran vinulo rampovité
schodiště se zábradlím. Z tohoto místa dále vybíhalo
osm alejí, přičemž každá byla zakončena překvapující
dominantou: minaretem, gotickým domem, římským
triumfálním obloukem aj. S nástupem nového knížete
v roce 1805 nastala i změna pojetí lednického parku,
čímž došlo k přenesení centra pozornosti z bývalé
Hvězdy (klasicistního parku) do prostoru na levé straně
řeky Dyje, čímž došlo i k přenesení Chrámu Slunce blíže
k nově hloubenému Zámeckému rybníku. K odstranění
Templu došlo relativně brzy, tj. mezi lety 1820–1824,
neboť na dobových plánech se objekt po roce 1824 již
nevyskytuje.
O rok později, tj. roku 1795, byl prvním objektem
zbudovaným na levém břehu Zámecké Dyje Čínský
pavilon, jež vnesl do lednické zahrady prvek Orientu.
Objekt byl zbudován za účelem uložení šesti hedvábných,
ručně malovaných čínských tapet, jež původně pocházely

V roce 1799 měla ozdobit lednický park stavba
tzv. Holandské rybárny, kterou zkrášlovaly velrybí
čelisti, později přenesené k Čínskému pavilonu, a ve
které se nacházel bazének s vodotryskem se sousoším
Tří Grácií – od sochaře Johanna Martina Fischera z roku
1786. Kde přesně rybárna stála, zůstává záhadou. Její
zánik bývá spojován s úpravou parku v roce 1805.

8,5 x 4 metry. Interiér zdobily sochy Múz, které byly
umístěny v osmi nikách a symbolizovaly vědu a umění.
Společně s reliéfy je vytvořil sochař Josef Klieber, a právě
jeho sochy daly tomuto objektu své jméno. Přibližně
v letech 1824–1825 došlo k přemístění soch na nově
vystavěný zámeček Tři Grácie. Prázdný interiér vyplnily
vázy s květinami a lavičky. Exteriér představoval čtyři
schody vedoucí k atriu, kde se nacházelo šest širokých
pilířů. Nakonec byl ale v roce 1842 (resp. 1843) chrámek
zničen, společně s oranžérií a divadlem při stavbě budovy
palmového skleníku, tedy z důvodu svého umístění.

na křížovém půdorysu, skládající se z polootevřené
části přístaviště, orientované severovýchodním směrem
k rybníku a završené v hlavním průčelí trojúhelníkovým
předsazeným štítem zdobeným výplní s bohatou
profilací. Na tuto část navazovala menší uzavřená část
rovněž pravoúhlého půdorysu. Hlavní plocha objektu
byla zastřešena valbovou střechou, jež ukrývala pět boxů
pro lodě, vedlejší části nesly sedlovou střechu zdobenou
mytologickými bytostmi. K zániku došlo v roce 1941.
I ve valtické zámecké zahradě stával letohrádek
s křížovým půdorysem, který byl postaven v roce 1798
nad umělou jeskyní (grottou) na konci jedné z alejí
vedoucích do pravidelné francouzské zahrady. Sloupy
byly použity z „Redutního sálu“ valtického zámku, přesto
jeho podoba není známá. Již v roce 1833 potřeboval objekt
nutnou rekonstrukci, v letech 1840–1841 je pak pavilon
popisován jako ruina. Nejenže nedošlo k potřebné opravě,
ale naopak v roce 1845, potažmo 1846, byl letohrádek
stržen. Do dnešních dnů se zachovala pouze umělá
jeskyně, známá v lidovém povědomí jako Peklo.
Na konci 18. století začaly na panství vznikat obelisky,
přičemž ten nejstarší za Lednicí stojí dodnes. Během

V roce 1806 došlo v lednickém parku ke stavbě
tzv. Nových lázní. Objekt stával do počátku 40. let
19. století na břehu Růžového rybníka, dříve známého
jako rybník Lázeňský. Jak popisuje tehdejší návštěvník
parku, jednalo se o kubickou stavbu se čtyřmi dórskými
sloupy, půdorys budovy byl obdélníkového tvaru
zhruba 18 x 7,5 metru. V hlavním sále se po obou
stranách nacházely koupací místnosti (bazénky s teplou
a studenou vodou) a za zadní stěnou existovala menší
místnost se zděnou kašnou. Sochařská výzdoba byla
dílem vídeňských sochařů Vogela a Hoylera. Dodnes se
zachovalo později neogoticky upravené schodiště.
Je znám i zřejmě nikdy nerealizovaný plán tzv. Starých
či Egyptských lázní. Jejich stavba měla být dne 11. října
1794 schválena samotným knížetem Aloisem a následně
podle plánů architekta Josepha Hardtmutha v lednickém
parku i realizována, k čemuž ale zřejmě nikdy nedošlo.
Dochované skici ukazují, že návrh byl pojat v egyptském
stylu – mohutné stěny, ozdobené reliéfy, nápisy a výklenky
s vázami, nesly římsu, která se ve čtyřech stupních úžila,
a mohla tak připomínat nedokončenou pyramidu.
V interiéru pak měly být umístěny dva bazénky, přičemž
nechybělo ani sloupoví a reliéfní výzdoba na stěnách.

z Versailles. V roce 1836 byl pavilon opravován a po roce
1848 dokonce stržen a podle plánů architekta Jiřího
Wingelmüllera vystavěn v duchu historismu. Následně
měla být stavba obnovena ještě jednou, přesto z důvodu
dezolátního stavu a vysokých nákladů došlo v roce 1892

Poslední monument byl taktéž vztyčen v roce
1811, přičemž šlo o obelisk nacházející se na staré
cestě vedoucí do Schrattenbergu, jež navazovala na
ulici Růžovou. Objekt tak tvořil protipól památníku
za Lednicí. V roce 1869 však objekt poškodil mráz
a v březnu roku 1870 přestal „valtický“ monument
existovat.

Mezi mladší zaniklé stavby lednického parku
patří Lednická loděnice. Vznikla na břehu rybníka
u Opičího ostrova podle plánů knížecího architekta
Karla Weinbrennera v letech 1896–1897. Šlo o dřevenou
stavbu sloužící k uskladnění lodí/gondol, vystavěnou

Ani všechny lovecké zámečky
v Lednickovaltického areálu se nedochovaly do dnešních dnů.
Přímo na současné rakousko-české hranici se nacházel
Katzelsdorfský lovecký zámeček, který se skládal

ze dvou částí: ze samotného klasicistního zámečku
a dvou přiléhajících křídel myslivny. Realizace
proběhla v letech 1817–1818 podle plánů knížecího
architekta Josefa Jiřího Kornhäusela, přesto byl objekt
dokončen až za jeho nástupce architekta (Josefa)
Franze Engela v roce 1819. V letech 1905–1907 pak
probíhala nejrozsáhlejší rekonstrukce celé stavby, při
které byly restaurovány původní reliéfy a současně zde
byly umístěny dva nové reliéfy s antickými loveckými
výjevy – Lov na jelena a Lov na divokého kance. Po
druhé světové válce následovaly značné opravy
Katzelsdorfského zámečku, respektive myslivny.
Přesto byl z mocensko-politických důvodů hajný
v roce 1953 vystěhován, zámeček dokonce o tři roky
později vyhořel a na přelomu 50. a 60. let byl rozebrán
zaměstnanci státních lesů a vojskem pohraniční stráže.
Materiál z objektu posloužil ke stavbě rodinných
domů, garáží aj. ve Valticích. Kamenný reliéf
s motivem Lovu na divokého kance se dnes nachází na
valtickém zámku.
I Hlohovec má svou zaniklou stavbu – Rybářskou
chýši. Ta byla postavena z velkých kmenů stromů
s polokruhovitým půdorysem, uvnitř pak vyzdobena
emblémy rybářství – rybami a zrcadly, která odrážela
okolní kouzelnou krajinu. Vstup rámovala dvě
velrybí žebra. Z umělé terasy objektu, jež byla taktéž
zhotovena z kmenů stromů, se dal zhlédnout samotný
Hlohovecký rybník s Hraničním zámečkem, ale
i největší rybník Moravy – Nesyt. K domku přiléhala
zahrada s „přátelským“ posezením, kde bylo osm
pěkných, kamenem obložených sádek na ryby. Přesný
rok vzniku ani zániku není znám.

napoleonských válek se v tradici pokračovalo, takže již
v roce 1810 existoval na nově vybudovaném ostrově
uprostřed Prostředního rybníka další monument, jehož
výška dosahovala 13 sáhů, tj. kolem 24,7 metrů, a jehož
zánik bývá spojován se stavbou nové hráze rybníka.
Ve stejném roce, tj. dne 29. září 1810, mělo dojít ke
schválení plánu na stavbu jiného obelisku, nazývaného
podle místní pověsti Facka, umístěného na půli cesty
mezi Valticemi a Lednicí, na vyvýšenině nedaleko
obce Hlohovec. S realizací se začalo o rok později,
tj. v roce 1811, a v roce 1867 došlo k jeho demolici, údajně
z důvodu zásahu bleskem. Z důvodu neznalosti všech
souvislostí byla pověst o knížecí facce později nesprávně
spojena do dnešního dne s jediným a stále existujícím
obeliskem.

Bc. Daniel Lyčka
www.katzelsdorfskyzamecek.webnode.cz

Úvaly u Valtic,
Úvaly 77, 691 42

telefon: +420 774 111 776, +420 776 245 851
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Vinařské Centrum Excelence
Vloni v září se otevřely dveře Centra Excelence
pro vinohradnictví a vinařství ve Valticích.
Jde o dvoupodlažní budovu, která je zázemím
pro vinaře, malý park s vinicemi a vinařskou naučnou stezku. V budově vzniklo výukové cent-

rum pro školní i celoživotní vzdělávání. Mohou
se zde pořádat vinařské kongresy, konference
a nominační výstavy ve spolupráci s Národním
vinařským centrem. V novém přednáškovém sále

se budou konat semináře a školení určená pěstitelům a výrobcům vína, ale také jeho příznivcům,
konzumentům a v neposlední řadě studentům
školy.
Pracovníci poskytnou veřejnosti služby v oblasti propagace i podpory vinohradnictví a vinařství. Nové centrum se nachází přímo ve Valticích
v blízkosti vinařské školy, která je majitelem budovy
z první republiky a navazující přístavby. Pro studenty vinařské školy je toto centrum velkým přínosem, a to nejen proto, že budou mít žáci přístup
na přednášky zahraničních lektorů i k nejnovějším
poznatkům z oboru vinohradnictví. Nejcennější
část původní budovy zůstala zachovaná, zbourána
byla pouze pozdější nekvalitní přístavba. K dispozici je velký sál s jevištěm, archiv, zasedací místnost
i kanceláře. Prostory jsou navržené tak, aby vyhovovaly nejen pro školení, degustace, ale i skladování vzorků vín a pořádání kulturních akcí, které jsou
zde plánovány již během roku 2018.
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PODZEMNÍ MĚSTO VÍNA - OTEVŘENO CELOROČNĚ

VALTICKÉ
É PODZEMÍÍ - Podzemní město vína je unikátní labyrint historických vinných sklepů v celkové délce 900 m, datoaných až k roku
1289. V tomto podzemním městě vína, vítězi ankety TOP Vinařský cíl
2015 zažijete snoubení vína a historie.

Studenti z Valtic žijí vínem

Valtice mají dlouholetou vinařskou historii, krom toho zde
ale také díky střední vinařské
škole vyrůstají nové generace vinařů. Škola, která byla založena
již v roce roku 1873, je jedinečnou školou v České republice
právě proto, že vychovala mnoho prestižních vinařů. Po sloučení s lednickým zahradnickým učilištěm
v roce 2003 došlo k dalšímu zvratu v osudu školy, protože po ukončení studia se neloučí „jen“ s budoucími
skvělými vinaři, ale také se zručnými a kreativními
aranžérkami květin. Pro svou výjimečnost z hlediska
oboru Vinohradnictví byla škola v roce 2015 zařazena
mezi 100 PAR EXCELLENCE středních škol v celé
České republice, na což mohou být všichni zaměstnanci hrdí.
Život na této škole je hektický a plný očekávaných
i neočekávaných příležitostí k neustálému zlepšování
nejen výuky, ale také praxe, kterou v průběhu studia
absolvují všichni žáci, ať už se jedná o maturitní obor
Vinohradnictví, kde praxe studentů probíhá nejen ve
vinohradě, v sadech, ale také v agrolaboratoři, ve školním sklepě nebo v pěstitelské pálenici, kterou škola
nově otevřela v září roku 2012, obor Agropodnikání
pak studenty učí připravit se na realitu všedních dnů
ve školní prodejně Rolnička, poté u koní, v turistických informačních centrech, v restauračních zařízeních, školní kuchyni a od jara roku 2015 také v nově
vzniklé malé školní ekofarmě, kde jsou chováni poníci, ovce a kozy. Žáci učňovského oboru Zahradník se
zaměřením na vinohradnictví absolvují svoji učební
praxi ve školních vinohradech a ve školním hospo-

dářství, ale také v úplně nových sklenících
v areálu Františkánské zahrady. Žákyně oboru
Prodavačka/aranžérka květin svoji praktickou
výuku zvládají v areálu školy, kde mají dílnu
a také v různých květinářstvích v Mikulově a
Břeclavi. Svá díla každoročně vystavují na tuzemských i mezinárodních soutěžích a slaví
velké úspěchy. Jejich výtvory můžete vidět na
Tradiční vánoční výstavě, kterou škola pořádá
vždy v prosinci v prostorách tělocvičny.
Součástí studia bývají také exkurze a praxe
v zahraničí. Každoročně odjíždějí studenti oboru Vinohradnictví a většinou i studenti oboru Agropodnikání na tří až čtyřtýdenní pobyt do Riscle ve Francii,
kde získávají praktické znalosti ze zpracování hroznů
a práce na farmě. V září tráví studenti týden na Střední vinařské škole v Modre na Slovensku. Na týdenní
exkurzi do Mariboru ve Slovinsku se jezdí jednou za
dva roky. Jarní mezinárodní zemědělské výstavy v Paříži spojené se soutěží mladých degustátorů se každý
rok zúčastňuje některý ze studentů, aby zazářil a přivezl do školy mezinárodní ocenění.
Vyvrcholením celoročního snažení zaměstnanců
i studentů bývá Valtické vinobraní, které připravuje
Město Valtice ve spolupráci s vinařskou školou. Studenti čtvrtého ročníku zajišťují mimo jiné výzdobu
areálu a průvod. Škola má i své stánky na náměstí,
kde se prodávají její produkty – burčák, víno i pálenky.
Ostatní studenti obléknou své nebo zapůjčené kroje
a stávají se nedílnou součástí
krojovaného průvodu, který jde za
zvuků dechové
muziky od školy k CHÂTEAU
Valtice, poté na
školní hospodářství a nakonec
na náměstí, kde
studenti předají hrozen úrody
panu starostovi a
ředitelce školy.

NAVŠTIVTE NÁS: Vinařská č. ev. 47, 691 42 Valtice
REZERVACE: tel.: +420 723 600 423
info@valtickepodzemi.cz

Aktuální program naleznete na

www.valtickepodzemi.cz
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Tři Grácie – (u)mění
Historické události kreslí do map křivky, rozdělující nejen území, ale i jejich obyvatele. Věci, které je
dříve spojovaly, bývají částečně potlačeny a mnohdy
i násilím potlačeny. Tak tomu bylo i v době, kdy nás
dělil od sousedního Rakouska neprostupný plot.
Myšlenka znovu navázat na dřívější soužití obou
národů a současně pokračovat v duchu lichtenštejnských krajinotvůrců, dala vzniknout projektu
Tři grácie – (u)mění. A protože charakteristickým
znakem umění je, že nezná hranice, stává se umění
tou nejlepší spojnicí.
Když Lichtenštejnové vybudovali Lednicko-valtický areál, svoji „zahradu poznání, neuzavřeli ji pouze pro vyvolené. Stavby, sochy i reliéfy měly všeobecně
lidi okouzlovat, povznášet, inspirovat. Stejného cíle chce dosáhnout i projekt
„Tři grácie – (u)mění. Do krajiny, přesahující památkou zónu LVA, budou osazena díla významných rakouských i našich tvůrců, sochařů. V dané trase, probíhající našim i rakouským územím, se bude možné setkat s plastikami, které
z mnohdy opomíjených míst učiní místa jedinečná a krajina tak bude obohacena
o nový estetický prvek.
„Touha potkat se s krajinou, nechat se jí okouzlit a překvapit, je v nás geneticky
zakódována. A je ještě více naplněna, když v ní nalezneme souznění člověka
s přírodou a s uměním“.
Ing. Petr Omelka				

nám. Svobody 4, Valtice - tel. +420 519 352 978

www.valtice.eu

www.reistna.cz

(48.741667° N, 16.756389° E)

5

VÝLETNÍ NOVINY LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU A OKOLÍ

/VALTICE/			

/6

Hudba ve Valticích
Stejně neodmyslitelně, jako k Valticím patří víno,
stává se jejich nedílnou součástí i hudba, která se
zde promítá v různých podobách a setkáte se s ní
na různých místech. Kouzlo města inspiruje k pořádání několika festivalů od jara do podzimu, ale
nejen vážná hudba přiláká do města své příznivce.
Takže ať už letos do Valtic zavítáte z jakýcholiv
důvodů, určitě byste si neměli nechat ujít některý
z úžasných koncertů, kterých se zde v kostelích,

divadle i na zámku koná během roku bezpočet.
Na výběr máte například některý z pravidelných
koncertů cyklu Henckeovy barokní varhany,
z koncertů festivalu Concentus Moraviae nebo
třeba na podzim z Lednicko-valtického hudebního festivalu. Spojení jízdy na kole s hudbou můžete zažít a užít i letos při třetím ročníku Hudby
na kole, která spojila Lednicko-valtický areál se
sousedním Dolním Rakouskem.

23. ročník festivalu
Concentus Moraviae
Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae
i letos v červnu nabízí možnost propojit jedinečné
hudební zážitky s návštěvou inspirativních míst
jižní Moravy a Vysočiny. Během tohoto měsíce se
každoročně koná více než třicet koncertů klasické
hudby s přesahy do jiných žánrů na zámcích, zámeckých nádvořích, v kostelích i synagogách dvou
desítek moravských měst. S populární sedmou Humoreskou Antonína Dvořáka coby svou ústřední
melodií se v tomto roce festival vydává zkoumat
fascinující propojení mezi hudbou a humorem.
čtvrtek 21. 6. 2018 / 19:30
Valtice, Zámecké divadlo
DRAMATODÍA ENSEMBLE
ALBERTO ALLEGREZZA / umělecký vedoucí
Program:
Adriano Banchieri: Barca di Venetia per Padova
Neváhejte a naloďte se na pravidelnou říční linku
Benátky – Padova! Společnost vám bude dělat hudebně divadelní boloňský ansámbl Dramatodía a jeho
výpravná inscenace rozverné madrigalové komedie,
kterou na počátku 17. století zkomponoval Adriano
Bancheri. Sám se na podobné bárce plavil a ve své
komedii mistrovsky popsal pestrou společnost cestujících: kupec, kurtizána, studenti, zamilovaný pár,

válečný veterán, šišlavý cizinec… každý z pasažérů se
představí ve svém madrigalu napsaném přímo na tělo.
Představení okrášlí nádherné renesanční kostýmy
i slavné kožené masky používané v komedii dell´arte.

foto: © CEMA - Jiří Sláma

neděle 10. 6. 2018 / 19:30
Mikulov, zámek, Velký zámecký sál
CRACOVIA DANZA
ROMANA AGNEL / umělecká vedoucí
COLLEGIUM MARIANUM
JANA SEMERÁDOVÁ / umělecká vedoucí
PATRICIA JANEČKOVÁ / soprán
JAROMÍR NOSEK / bas
Program:
Balet o kávě
Johann Sebastian Bach: Kaffeekantate BWV 211
Tančící kávové šálky, kávové konvice i kávová zrna.
Jako inspirace baletního představení polského souboru Cracovia Danza slouží nejen slavný míšeňský
porcelán, ale také tradice 18. století inscenovat tance
s fantazijními a exotickými předměty. Přirozeným
hudebním doprovodem humorného baletu o kávě je
Kávová kantáta Johanna Sebastiana Bacha. Premiéra
této skladby se odehrála v Café Zimmermann v Lipsku a popisuje scény z každodenního života, jejichž
ústřední zápletkou je samozřejmě… pití kávy.

Lednicko / Valtický hudební festival
2018 proběhne letos již potřetí

Druhý ročník hudebního festivalu v roce 2017
obohatil kulturní a společenské dění na jižní Moravě
a okolních regionech. Festival se již stává tradiční akcí
podzimu, kdy i Liechtensteinové v době lovecké sezony
žili kulturou nejvíce. Za vlády rodu Liechtensteinů byla
tato oblast kulturním centrem s mezinárodním věhlasem. Festival tuto tradici oživuje.
Spojení kouzla místní architektury s krásou vážné
hudby se ukázalo správným propojením a přivedlo do
těchto objektů během 8 festivalových koncertů velké
množství posluchačů.
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V dalším 3. ročníku 2018 by festival rád navázal svou
dramaturgií na kapelníka rodu Liechtensteinů Josefa
Triebenseeho. Tento skvělý hudebník, který premiéroval na druhý hoboj Mozartovu operu Kouzelná flétna,
byl kapelníkem u knížete Aloise I. Po rozpuštění kapely
v době napoleonských válek se stal od roku 1816 na třicet let ředitelem Stavovského divadla v Praze. Při tvorbě
dramaturgie se bude vycházet mimo jiné z faktur, které každoročně vystavil svým pánům a které dohledal
ve vídeňských archívech ředitel a dramaturg festivalu
MgA. Jiří Partyka. Tak po staleté odmlce zazní na zahajovacím koncertu v roce 2018 znovu jedna
z posledních skladeb Franze Josefa Haydna
„Insanae et vanae curae“.
LVHF si pohrává s drobnými detaily
a kombinuje tak genius loci s kulturním
odkazem rodu Liechtensteinů a se současným světem klasické hudby. Spolek
LVHF, který celý festival organzuje věří,
že právě tyto souvislosti diváka zaujmou
i v tomto ročníku.
V druhém ročníku byl poprvé zvolen
koncept osmi koncertů. Číslovka osm,
symbol nekonečna, byla číslem Zednářů, ke kterým se pravděpodobně i mnozí
Liechtensteinové počítali. Počet osmi koncertů bude zachován i letos.

www.valtice.eu

nám. Svobody 4, 69142 Valtice - tel. +420 519 352 978
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Nejlepší vína z Moravy i Čech najdete v expozici
Salonu vín ČR na zámku ve Valticích
Salon vín České republiky je místo, které
by měl aspoň jednou v životě navštívit každý
milovník vína. Čeká na něj pečlivě vybraných
100 nejlepších vín z celé republiky pro aktuální sezonu. K tomu, aby z něj na vás také něco
zbylo, stačí jediné – přijet a ochutnat ho.
Stálá degustační expozice Salonu vín ČR navazuje na naši nejvyšší národní soutěž vín. V té se formou náročného odborného hodnocení nejlepšími
degustátory vybere 100 nejlepších vín, oceněných
zlatou medailí Salonu vín ČR pro daný rok.
Vína přihlášená do Salonu vín musí nejprve
projít systémem nominačních oblastních soutěží
systému Národní soutěže vín, garantovaných Svazem vinařů ČR (ve vinařské oblasti Morava jsou
to 4 soutěže pro podoblast znojemskou, mikulovskou, velkopavlovickou a slováckou; dále je jedna
společná pro vinařskou oblast Čechy). Teprve na
základně nominace může přihlásit vinař své víno
k hodnocení ve finální soutěži - Salonu vín - národní soutěži vín ČR, kde je hodnoceni dvoukolové.
Po vybrání kolekce Salonu vín jsou tato vína
nakoupena v množství uvedeném ve statutu a uložena ve sklepních prostorách Salonu vín na Valtickém zámku. Zde jsou k dispozici veřejnosti, jež má
možnost ochutnat kterékoliv ze zde uložených vín.
Vína uložená v degustační expozici Salonu vín jsou
určena ke vzdělávání návštěvníků o víně a propagaci a podpoře našeho vinařství tím, že široká ve-

řejnost, včetně zahraničních návštěvníků, má možnost naše nejlepší vína ochutnat na jednom místě
a v důstojných podmínkách a zároveň se dozvědět
všechny podstatné informace o každém víně i vinařích, jejichž vína budou v Salonu vín České republiky zastoupena.
Každé víno má svůj prezentační box, ve kterém
jsou láhve uskladněny. Zároveň je na boxu kompletní popis vína, včetně analytických údajů, senzorické charakteristiky a také profilu mohutnosti
a struktury vína a aromatického profilu. Veškeré
údaje jsou vedeny také v katalogu.
V degustační expozici naleznete dokonce více,
než jen 100 vín se zlatou medailí Salonu vín. Nad
rámec této kolekce probíhají sezonní prezentace
například vín se stříbrnou medailí Salonu vín (vína,
která se v soutěži umístila na 101 – 200 místě za
předpokladu, že obdržela minimálně 83 bodů ve
stobodové stupnici), mladá růžová vína, vína oceněná na zahraničních soutěžích atd.)
Prezentovaná vína je možno samozřejmě
i zakoupit. Součástí sklepních prostor Salonu vín
je také naučná expozice o našem vinařství a vinařských oblastech, síň slávy vinařství ČR a také recepce s prodejnou dárkových obalů na láhve, vinařské
literatury, degustačních skleniček, sommelierských
potřeb, pochutin k vínu atd.
Návštěvník si může vybrat z několika typů degustačních programů. Nejoblíbenější je takzvaná „vol-

ná degustace“, kdy zájemce může volně individuálně
chutnat téměř všechna prezentovaná vína (mimo
vín sladkých a sektů). Další možností jsou degustace
provázené a komentované sommelierem. Tento typ
degustací je určen pro objednané skupiny. Další zajímavou možností je ochutnávka vín pomocí speciálního degustačního automatu značky „By the Glass“.

Otevřeno je celoročně (mimo měsíce ledna, kdy
probíhá příprava nového ročníku degustační expozice) ve dnech úterý až sobota; v turistické sezoně
(červen – září) také v neděli.
Degustační expozici je možno navštívit také zdarma bez degustace za účelem prohlídky nebo nákupu
prezentovaných vín.

Projděte si naučnou vinařskou stezku
Naučnou vinařskou stezkou v okolí Valtic vás provedou informační
panely, které informují o pěstování vinné révy, historii vinařství a také
o historických památkách vyskytujících se v blízkosti stezky. Její součástí je také naučná vinice se sortimentem odrůd révy vinné a různými
druhy vedení, kterou připravila Střední vinařská škola Valtice.
Stezka začíná v těsném sousedství zámku přímo na valtickém náměstí. Odtud vede trasa přes zámecký areál do rozsáhlých valtických vinic,
kde se dozvíte to nejpodstatnější o celoročních pracích ve vinohradech.
Texty na tabulích, doplněné obrázky, jsou připraveny ve třech jazykových mutacích (česky, anglicky a německy). Na nejvyšším místě naučné
stezky, na kopci Reistna nad Valticemi, můžete z romantické kolonády
shlédnout celý Lednicko-valtický areál. Dále cesta pak pokračuje vinicemi s několika dalšími zastaveními až k budově Střední vinařské školy
a dále zpět do historické části města. Procházku nebo projížďku na kole
ale můžete zakončit i v některém z řady vinných sklípků, které návštěvníky zvou svou pohostinností. Ať už se rozhodne stezku projít pěšky
nebo projet na kole, můžete to udělat v kterémkoliv ročním období. Její
délka je cca 5 km a projdete ji pěšky za 2 – 3 hodiny.

Víte že ...

K Lesíku 815
Valtice

+420 777 808 790
www.huranakolo.cz

Informační panely

• Největším sklepem v republice je Křížový sklep z roku
1640 a nazrávají zde vína ve 300 dřevěných sudech s kapacitou 400 000 litrů?
• Zámecký sklep z roku 1430 patří mezi nejstarší vinné
sklepy v Evropě ?
• Vinařská škola vyrábí své víno ve školním sklepě Venerie z hroznů vypěstovaných ve vlastních vinicích?
• Labyrintem obnovených částí historických měšťanských
sklepů je Valtické Podzemí?

nám. Svobody 4, Valtice - tel. +420 519 352 978

1. Vinařský dům
2. Zámecký sklep
3. Zámecký park
4. Umělá jeskyně Peklo
5. Zima na vinici
6. Jaro na vinici
7. Léto na vinici
8. Podzim na vinici

www.valtice.eu

9. Křížový sklep
10. Historie vinařství
11. Valtice
12. Rakousko - náš vinařský soused
13. Historie valtického vinařství
14. Vinařská oblast Mikulov
15. Ukázková vinice SOŠ vinařské
16. Pěstování révy vinné
17. Valtické podzemí
18. Venerie
19. Střední vinařská škola Valtice

(48.741667° N, 16.756389° E)
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LEDNICE

perla jižní Moravy
A

ť už se rozhodnete přijet do Lednice za vínem, památkami nebo
zrelaxovat do zdejších lázní, vždycky
vás přivítá s otevřenou náručí a pohostinností, která je jihu Moravy vlastní.
K zážitkům, na které se můžete těšit,
patří třeba prohlídka zámku, skleníku,
procházka parkem, nebo lázeňskou
kolonádou. Zámeckou Dyjí, plnou tajemných zákoutí, můžete plout lodí
k Janohradu i Minaretu anebo si park
prohlédnout z vozu kočáru, taženého

O zámku Lednice
Státní zámek Lednice je jednou z nejnavštěvovanějších památek v naší republice. Od roku 1945 je majetkem
státu a je spravován Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím Národního památkového ústavu Praha. Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo
obklopené jedním z největších evropských parků (téměř
200 ha), ve kterém najdete palmový skleník, benátskou
kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a umělou
zříceninu Janův hrad. Díky unikátnímu propojení stavebních památek s okolní, člověkem formovanou přírodou, byl

koňmi. Své zážitky můžete umocnit
dobrým jídlem a vínem, protože ani
o gastronomické speciality není v Lednici nouze. Domácí zabijačky, zvěřinové hody, svatomartinská husa – to
vše láká mlsné jazýčky k návštěvě této
moravské perly. Zahanbit se přirozeně
nenechají ani vinaři. Na koštech a výstavách vín představují to nejlepší ze
své práce.
Možností, jak si pobyt v Lednici užít
a zpříjemnit, zde najdete bezpočet.

v roce 1996 celý Lednicko-valtický areál zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Dnešní vzhled pochází tedy z let 1846-1858, kdy kníže
Alois II. z Liechteinsteina usoudil, že Vídeň je pro pořádání letních slavností nevhodná a nechal Lednici přebudovat na reprezentační letní sídlo v duchu anglické gotiky. Pro pořádání velkolepých setkání evropské šlechty
sloužily reprezentační sály v přízemí (dnes I. prohlídkový
okruh), které jsou vybaveny vyřezávanými stropy, dřevěným obložením stěn a vybraným mobiliářem. V 1. patře
zámku pak můžete navštívit soukromé pokoje Liechtensteinů. Ve 2. patře pak pokoje dětí a jejich guvernantek,
spolu s muzeem loutek Milana Knížáka.

Salonky na minaretu jsou již přístupné
V červnu loňského roku se téměř po 40 letech otevřely salonky v 1. patře minaretu. Tato unikátní stavba,
vybudovaná v letech 1797 až 1804 podle návrhů slavného architekta Josepha Hardtmutha,
prošla v posledních
10 letech nákladnou památkovou
obnovou. Nejdříve byla zajišťována
narušená
statika
objektu, poté došlo
k opravě venkovní
fasády věže a střech
a nyní byly dokončeny restaurátorské práce na malovaných stropech salonů a nádherných mozaikových
podlahách. Celý projekt s rozpočtem 30 milionů korun
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byl financován z prostředků Ministerstva kultury ČR
a k jeho úplnému dokončení chybí jen obnova spodní
části exteriérů, která je plánována na rok 2018.
Mimořádný prohlídkový okruh vám nabídne pohled
do prostor, které knížecí rodina Liechtensteinů a jejich
významní hosté využívala při procházce parkem jako
místo pro odpočinek a osvěžení. Tehdejší obliba romantických staveb se odrazila i na podobě vyhlídkové
věže a jejich salonů – architekt Hardtmuth se inspiroval orientálními stavbami a tomuto vkusu přizpůsobil
i interiér salonů. K vidění je i část původního vybavení
z počátku 19. století, a dozvědět se můžete i podrobné
informace nejen o stavbě samotné, ale i o nádherném
parku, který je právě z minaretu nejlépe viditelný.
Na tento okruh je nutná rezervace, doporučujeme
však nákup lístku předem přes odkaz „Koupit lístek“
u detailu prohlídkového okruhu.

www.lednice.cz

Zámecké náměstí 68, 691 44 Lednice - tel. +420 519 340 986
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Mrtvé moře na dosah ruky
Věděli jste, že v Lednici mají moře? Ano, čtete
dobře. V Lázních Lednice využívají k léčbě přírodní
léčivý zdroj, jodobromovou minerální vodu, která svým složením připomíná Mrtvé moře. Je to
jedna z nejkvalitnějších léčivých vod svého druhu
v Evropě. Využívá se k léčbě pohybového ústrojí,
neurologických a gynekologických nemocí či cévních onemocnění.
Jodobromová solanka, jak se jí také říká, má vynikající protizánětlivé a hojivé účinky a v lázeňském
domě ji aplikují formou koupelí. Ponořte se do hojivé lázně a nechte na sebe působit blahodárné účinky
lednické solanky, a to nejen ty léčebné, ale i preventivní, regenerační a omlazující.

V lázeňském domě Perla se můžete nechat rozmazlovat i jinými procedurami, kterých je v nabídce
více než sto. Pestrou nabídku procedur doplňují pobytové balíčky od víkendových až po týdenní. Je jen
na Vás jak intenzivní a dlouhý Váš pobyt bude. Vždy
se o Vás postarají zkušení profesionálové a díky téměř rodinné atmosféře se zde bude cítit jako doma.
Lázeňští hosté jistě ocení komfortní dvoulůžkové
pokoje, možnosti využití bazénu a županu zdarma
po celou dobu pobytu, které jistě přispějí k většímu
pohodlí. Pro letní měsíce jsou vybrané pokoje vybaveny klimatizací. Do všech částí budovy je pak zajištěn bezbariérový přístup.
Novinkou pro rok 2018 je rozšíření nabídky kosmetického ošetření, které ocení především dámy.
Ostatní mohou vyzkoušet třeba masáž horkým voskem či tělový zábal vegetal, které jsou letošním hitem.
Patříte-li mezi jednodenní návštěvníky Lednice, jistě oceníte možnost využití ambulantních
procedur, na které se můžete objednat telefonicky a zpříjemnit si svůj výlet hodinkou či dvěma
v lázních. Věřte, že i krátký relax Vám pomůže
načerpat nové síly. A svůj den můžete zakončit
v lázeňské kavárně při dobré kávě, třeba mandlové, kterou si můžete vychutnat společně
s ohřívaným pravým lázeňským oplatkem. Nejlepší čas na lázně? Ano, v Lázních Lednice je to
možné po celý rok.

KALENDÁŘ AKCÍ 2018
DUBEN
TRADIČNÍ VÍTÁNÍ JARA
– ZAHÁJENÍ XX. PLAVEBNÍ SEZÓNY

Zahájení další plavební sezóny s velikonočním jarmarkem a bohatým
kulturním programem

ČERVENEC
LÁZEŇSKÁ PÁRTY

Lázeňská kolonáda Lednice

Lázeňská párty v areálu lázeňské kolonády, bohatý doprovodný
program
VELIKONOČNÍ ZASTAVENÍ NA RYBNIČNÍM ZÁMEČKU

Květinová výzdoba, výstava, pro širokou veřejnost

VÝSTAVA VÍN LEDNICE LVA 2018

LEDNICKÉ KROJOVANÉ HODY

Zámecké náměstí Lednice

Tradiční krojované hody s dechovou muzikou a předtančením
besedy

Multifunkční sál zámeckých jízdáren

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

Rybářské závody pro děti a dospělé

ZÁŘÍ

KVĚTEN

LÁZEŇSKÉ VINOBRANÍ

XI. VÝSTAVA VÍN LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU
autokemp Apollo, pátek ve 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu
od 10.00 do 22.00 hod. , cimbálová muzika

Lázeňská kolonáda Lednice

Tradiční lázeňské vinobraní s bohatým programem

MÁJOVÁ SLAVNOST
Lázeňská kolonáda
Slavnostní zahájení lázeňské sezóny

LETNÍ KINO NA KOLONÁDĚ

ČERVEN

SRPEN

ČERVNOVÁ NOC
Lázeňská kolonáda Lednice
HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČR

Čestné nádvoří zámku Lednice

Hudba hradní stráže a Policie České republiky, akce se koná
pod záštitou pana radního Ing. Leoše Tržila

PODVEČERNÍ KONCERTY NA KOLONÁDĚ

Obecní úřad Lednice
Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
tel., fax: +420 519 340 112, e-mail: kancelar@lednice.cz

PROSINEC

Obecní policie
Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
tel.: +420 733 373 655
e-mail: op.lednice@gmail.com

Centrální parkoviště Lednice
Ochtunávka gulášů, vyhlášení nejlepšího guláše

MIKULÁŠSKÉ ZPÍVÁNÍ

Lázeňská kolonáda Lednice

PRÁZDNINOVÝ KONCERT

Akce pro děti i dospělé s Mikulášskou nadílkou na lázeňské kolonádě

Lázeňská kolonáda Lednice

Akce pod širým nebem na lázeňské kolonádě

ADVENTNÍ JARMARK

Zámecké náměstí Lednice

LETNÍ KINO NA KOLONÁDĚ
PODVEČERNÍ KONCERTY NA KOLONÁDĚ

Zámecké náměstí 68, 691 44 Lednice - tel. +420 519 340 986

GULÁŠFEST

Jarmark tradičních řemesel a vánoční tématiky, bohatý kulturní
program

www.lednice.cz

Výdej povolenek pro rybáře (revír Dyje 4D)
Místní rybářský svaz Lednice,
Bohuslav Benada, Lednice - místopředseda, tel.: +420 725 690 452
Alena Kučeříková, tel. +420 776 089 849
Prodej rybářských potřeb Lednice, Hana Cupalová,
tel.: +420 724 096 080, www.mrslednice.cz

(48.799919° N, 16.803394° E)
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VÝLETNÍ NOVINY LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU A OKOLÍ

Letem lednickým světem
aneb Procházka pěti světadíly

5

Zvládnout Procházku pěti světadíly za pár desítek minut
a s minimálními náklady? Proč ne! Lednice, konkrétně zámecký
areál se zahradou a parkem jsou k tomu ideální příležitostí.
Namažte si chodidla a vzhůru do zemí Evropy, Afriky, Asie,
Ameriky a Austrálie.
TROPICKÝ A SUBTROPICKÝ SKLENÍKOVÝ SVĚT
Je téměř 93 metrů dlouhý, 13 metrů široký a 10 metrů vysoký. V době vzniku se
jednalo o zcela mimořádnou stavbu, která dnes patří mezi významné technické
památky. Zpočátku sloužil k zimování teplomilných rostlin, později se začal využívat celoročně jako zimní zahrada.
Stavba z roku 1848 je unikátní hlavně lehkou a samonosnou konstrukcí, jedinečná jsou i žebra a šupinové krytí 65.000 skleněnými tabulkami.
V průběhu let se většina z nich vyměnila, ale lze mezi nimi najít i ty původní.
Náročná rekonstrukce před několika lety přinesla nečekaná odhalení. Zjistilo se,
že portály byly šedočerné, ozdoby hráškově zelené a žebra bílá. Později se sice vše
barevně sjednotilo, ale nyní mohou návštěvníci obdivovat původní škálu barev. Ve
skleníku je v současné době asi 205 druhů rostlin a jejich kultivarů, a to okrasných
květem i listem, jedovatých, užitkových, původem z tropů a subtropů celého světa.
Nejstarším exemplářem je cykas Encephalartos altensteinii (píchoš Altensteinův)
z jižního Japonska, kterému je odhadem 300-500 let a je nejstarším českým cykasem a snad i skleníkovou rostlinou vůbec. Cykas Zamia furfuracea (keják otrubnatý) pochází z jihovýchodního Mexika.
Bougainvillea glabra (bugenvilea lysá) je doma v Brazílii a Anthurium upalaense
(toulitka) ve střední Americe. Za palmami Howea forsteriana, označovanými jako
doškové palmy či palmy Kentia, bychom museli na Ostrov Lorda Howea (malý ostrov v jižním Pacifiku asi 700 km severovýchodně od australského města Sydney).
Washingtonia robusta roste v severozápadním Mexiku, Caryotu mitos, které se říká
palma s rybím ocasem, najdeme v jihovýchodní Asii, Phoenix canariensis (kanárskou datlovou palmu), kde jinde než na Kanárských ostrovech.
Kdo má zájem, dostane seznam latinských jmen rostlin a může si je podle čísel najít.
Mezi listy palem a banánovníků nepřehlédněte bustu posledního zámeckého
zahradníka, který sloužil Lichtenštejnům.
Vždy v lednu je oranžérie veřejnosti uzavřena. Životnost některých rostlin
totiž končí a musejí být vyměněny, jiné vytvářejí tak bohaté trsy, že je třeba
je rozsadit.

5

MINARET ALIAS TURECKÁ VĚŽ
Je údajně škodolibou pomstou knížete
Aloise Josefa I. místním za to, že se
s nimi nedohodl na stavbě kostela.
Místo něj nechal postavit islámskou modlitebnu. Jiná teorie vychází
z toho, že Josefa Hardmutha k rozhledně v maurském stylu jednoduše
inspiroval jeho životní vynález –
moderní tužka. Stavba stojí na pohyblivých píscích a bažinách na olšových
pilotech. Při výstavbě bylo zapotřebí
speciální spirálovité lešení, z něhož
měli dělníci strach. Jeho bezpečnost
demonstroval jezdec, který na koni
vyjel až na samotný vrchol, aniž by
se lešení pohnulo. Na nejvyšší ochoz
60 metrů vysoké památky, která je
členěna třemi prstencovými galeriemi, vede 302 schodů. Odměnou je
výhled do širokého okolí.

4
3

2
10

Otevírací doba: duben a říjen denně
mimo po 9–16, květen–září denně
mimo po 9–17 hodin. Polední přestávka
12–13 hodin.

6

ZEDNÁŘSKÁ ZAHRADA. Zámecký park v Lednici vydal další ze
svých tajemství - dávno zapomenutou zednářskou zahradu.
Členství ve spolcích jako byli
svobodní zednáři, řády rytí6
řů a podobně, bylo po staletí
výsadou bohatých a vlivných
osobností. Nešlo o žádné kulty a mystická tajemství, byly to
společnosti, které řešily ekonomické a politické záležitosti
v kruhu vyvolených. Ve spolku svobodných zednářů se
aktivně angažovali i Lichtenštejnové a jejich architekti. Na fasádách zámku i na kapli sv. Huberta
jsou určité znaky, donedávna považované za kamenické značky. Nyní
se předpokládá, že se jedná o zednářské symboly.
Zahrada vznikla na základě barokní kompozice, která se dále rozvíjela. V letech 1791-1799 vyvrcholila realizací zahrady s prvky zednářských symbolů - do kruhů vysázenými stromy a klikatými cestičkami
s palouky a zastaveními, z nichž každé mělo svůj význam.
Zahrada, dnes zakletá v porostu stromů, se probouzí jednou za rok,
kdy v parku rozkvetou jírovce, tedy kaštany. Pro nalezení potřebujete
zasvěceného průvodce. Od něho se dozvíte mnohé na komentovaných procházkách zámeckým parkem, jehož součástí je i vliv zednářství na koncepci parku. Více na www.pruvodceparkem.cz

8

1

11
2 3

12

1
ANGLICKÝ PARK
První cizokrajné dřeviny sem byly přivezeny na konci 18. století a postupně vznikla ojedinělá sbírka severoamerických dřevin. Park byl často zaplavován řekou
Dyjí, proto se majitelé panství rozhodli vybudovat mimořádné meliorační dílo.
Vyhloubili ohromný rybník a vytvořili soustavu ostrůvků. V hlavní pohledové ose
je průhled parkem zakončen minaretem. Samotný park s bohatou sbírkou rostlin
a dřevin ze čtyř světadílů navazuje na zámecký areál a je organicky propojen
s okolní krajinou. Veřejnosti je zdarma přístupný celoročně. V celém zámeckém parku platí přísný zákaz jízdy na kole!

9
4
1

7

ŘÍMSKÝ AQUADUKT.
Je jednou z mnoha romantizujících
staveb v zámeckém parku. Má připomínat torzo antického zavlažovacího
systému. Stavba o osmi obloucích
byla vystavěna v letech 1805-1811 ze
zbytků skutečných antických staveb
přivezených z Itálie. Přes akvadukt
opravdu tekla voda, která přes poslední, jakoby zřícený oblouk, padala zpět
do koryta a tvořila tak imitaci vodopádu do rybníka. Ten se spouštěl při
návštěvě knížete a jeho hostů.

2

JESKYNĚ PEKLO A BRÁNA
NEBE. Pod těmito názvy jsou známy kamenná brána a umělá jeskyně
na cestě mezi zámkem a minaretem. Názvy jsou lidové, jeskyně připomínala peklo a kamenná brána
bránu do nebe. Oficiálně se stavby
nazývaly Grotta. Jeskyně přiléhá
k římskému akvaduktu a všechny tři
stavby najdete na Grottovém ostrově cestou přes zámecký rybník.
Jeskyně postavená v první polovině
19. století navršením velkých kamenů měla zámeckému parku přidat
trochu tajemství a romantiky. Měla
četná okénka s barevnými skly, jimiž
do ní vnikalo světlo a na stěnách
tvořilo neobvyklé optické kresby.
Jeskyně je veřejnosti nepřístupná.

BENÁTSKÁ KAŠNA. Překrásná
barokní kašna byla po letech zprovozněna. Osmibokou benátskou fontánu
od italského architekta Giovanniho
Giacoma Tencally z roku 1635 zdobí
litinové labutě. Je poslední z devíti kašen v zámeckém parku. Voda
z Dyje, která z ní tryskala po několik
století, zanesla řasami a nečistotami
potrubí i samotnou kašnu.
Nyní je kašna napojena na filtrovanou vodu, aby se těmto problémům
předešlo. Funkční jsou i vodotrysky.

4

3

MAURSKÁ VODÁRNA. Původní stavba čerpací stanice byla jako
nepraktická zrušena a v roce 1785
byl schválen nový projekt v maurském slohu. Technická stavba
sloužila částečně jako parní lázně
a zavlažovací systém parku.
V maurském domku byla potom na
začátku 20. století umístěna první vodní turbína, kterou instaloval
Viktor Kaplan, a která elektřinou
zásobovala zámek a hospodářské budovy. V šedesátých letech
20. století byla postavena nová
vodárna na protějším břehu, původní Kaplanova turbína je uložena
coby jedno z nejstarších zařízení
svého druhu v Technickém muzeu
v Brně. Objekt je dodnes využíván
k zavlažování parkových ploch parku.

7
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Ubytování v soukromí
Podškubková Radana
Centrální parkoviště
300m od zámku

Přebalovací pult
na WC

• nový apartmán s výhledem na zámeckou Dyji,

I. okruh + skleník

v klidné části Lednice 300 m od vstupu do
zámeckého parku
• 1 x dvoulůžkový pokoj (2 samost. postele)
• 1 x trojlůžkový pokoj (manželská + 1 postel)
• kuchyně, sprcha, WC, WIFI, televize, terasa
www.ledniceapartman.cz

výroba a prodej vína
Přísný zákaz jízdy v celém areálu
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(48.799919° N, 16.803394° E)

V parku na vodítku

Poddoší 48 | Lednice | tel.: +420 775 274 887

www.lednice.cz

|

tel.: +420 724 274 887, email: ravaro@seznam.cz

Zámecké náměstí 68, Lednice - tel. +420 519 340 986

VÝLETNÍ NOVINY LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU A OKOLÍ
ZERAV OBROVSKÝ
Též označovaný jako zerav řasnatý či
túje obrovská. Vždyzelený jehličnatý strom ze západu Severní Ameriky. Byl velmi důležitý pro indiánské
kmeny severozápadního pobřeží
Pacifiku. Původní obyvatelé ho ctili
jako „prodlužovač“ života. Největší
světový exemplář je 55 metrů vysoký a má průměr šest metrů.
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CHUŤ ČÍNY, HOLANDSKA, BENÁTEK A ANTIKY
V polovině 19. století se kromě přestavby zámku a skleníku změny dotkly i okolí. V parku byly opraveny a přebudovány četné romantické objekty, které tvořily
rozsáhlý komplex krajinotvorných prvků, z nichž se mnohé nedochovaly.
U Růžového ostrůvku stávalo čínské přístaviště s hrází, čínskými džunkami a benátskou
gondolou, která byla umně „zaparkovaná“ v loděnici uprostřed schodů. Stávaly tam
i lázně, jejichž průčelí zdobily čtyři sloupy. Dnes z nich zůstaly jen přístupové
schody k vodě. Byla tam i romantická, tzv.
holandská rybárna, jejíž vchod tvořila dvě
žebra z velryby. Přímo na Růžovém ostrůvku pak stával čínský stan a nad plantáží oranžovníků zahradní domek.
Čínský pavilon byl postaven na
konci 18. století. Vybaven byl pravým čínským porcelánem, ori9
entálními zbraněmi a četnými
tapetami z hedvábí, dopravenými
z královského zámku ve Versailles.
Pavilon byl zhruba r. 1892 odstraněn.
Nenávratně zmizel i antický Dianin
chrám, označovaný někdy též jako
chrám Slunce. Malá stavba s osmi
dórskými sloupy sloužila k odpočinku
při procházkách. Padla za oběť úpravám parku na konci 19. století. Chrám
10
byl centrální stavbou v průsečíku tzv.
lednické hvězdy v oboře a tvořily ji
průseky v lese a aleje, které směřovaly
k významným bodům, jako byl zámek,
minaret, Janohrad... Chrám měl být
zbořen v roce 1838, přesto se ale v plánech od roku 1820 nevyskytuje. Z jeho
cihel byl postaven seník Ovčárna, jehož
základy můžete vidět dodnes na louce
6
Hubertce v zámeckém parku.

1

JERLÍN JAPONSKÝ
Opadavý listnatý strom, výjimečně
keř, z čeledi bobovitých. Navzdory
druhovému jménu není tento druh
původní v Japonsku, kam byl jen
zavlečen. Původní areál rozšíření
zahrnuje oblasti Dálného východu,
především Čínu a Koreu. Okrasný strom se v Evropě pěstuje od
18. století, v Česku od roku 1835.
Jeden z nejstarších exemplářů
nejen v Česku, ale i ve střední Evropě, je strom vysazený v roce 1910
v zámeckém parku ve Valticích.
Přestože obsahuje jedovatý cytisin,
který může způsobit nevolnosti, na
Dálném východě se květy a mladé
lístky používají k přípravě čaje a listy,
předem několikrát spařené, se vaří
podobně jako špenát.
V čínském lékařství patří jerlín
k 50 nejvýznamnějším léčivým
rostlinám. V minulosti byly květy a
zejména lusky zdrojem přírodního
žlutého barviva.

4
LAPINA JASANOLISTÁ
Je doma v horských lesech Kavkazu až po severní Írán. Již asi 150 let
se však tento výslovně dekorativní
strom vysazuje také mimo svou přirozenou oblast rozšíření v parcích
a velkých zahradách.

2

STÁTNÍ ZÁMEK LEDNICE 11
S rozlehlou zahradou a parkem patří
mezi nejkrásnější komplexy v České
republice. Lednické panství získali
roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo
jim bezmála 700 let. Tento šlechtický rod se také výrazně podepsal na
tváři dnešního přírodně-krajinářského Lednicko-valtického areálu.
Tato zahrada Evropy o rozloze téměř
300 km2 je od roku 1996 zapsána na
seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Dnešní podobu získal zámek při
rozsáhlé rekonstrukci v polovině
19. století ve slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Původní
renesanční zámek z 16. století, kolem
něhož byla již tehdy rozsáhlá zahrada,
prošel významnou úpravou koncem
17. století, kdy byl barokně upraven
podle plánů významného italského
architekta Domenica Martinelliho
a Jana Bernarda Fischera z Erlachu.
Zámek byl honosným letním sídlem
knížat z Lichtenštejnu. Přízemí (dnešní I. prohlídkový okruh) sloužilo jako
reprezentační sály. První patro (nyní
II. prohlídkový okruh) bylo zařízeno
k obývání, ve druhém patře (dnešní
III. prohlídkový okruh a muzeum
loutek Milana Knížáka) měly své
pokoje děti a jejich guvernantky.

Vína zrozená v Lednici

Vinařství obnovilo slavnou tradici výroby
vína v Lednici s odkazem na šlechtický
rod Lichtenštejnů. Ve spolupráci s univerzitou Mendedu zpracovává hrozny z téměř
200 hektarů vinohradů. Vlajkovou lodí jsou
odrůdy Rulandské šedé a modré, Tramín,
Pálava, Hibernal a Ryzlinky.

FRANCOUZSKÁ ZAHRADA. Historie zahradnických úprav areálu trvá už
polovinu tisíciletí a je výsledkem úsilí knížecí rodiny Lichtenštejnů o vybudování
dokonalého a harmonického světa. První zmínka o okrasné zahradě je ze 16. století. V 19. století byl park upraven do dnešní podoby. Je na ní typické geometrické
uspořádání. Úprava je založena na často mnohostranné symetrii vzorů a je vybudována s co nejdokonalejší přesností. Její plocha je pokračováním architektury
hlavní stavby, úprava je nákladná a výsledek posuďte sami. Její krása vyniká i díky
kontrastu s přirozeností anglického parku, který na ni bezprostředně navazuje.

ZMARLIKA JIDÁŠOVA
Je běžně známá i jako Jidášův strom,
protože podle pověsti se na něm
oběsil Jidáš Iškariotský. Zajímavé na
tomto listnatém opadavém stromu
původem ze Středozemí je, že květy rostou i na kmeni, a to ještě před
olistěním. Květy připomínají kapky
krve, jsou fialově červené nebo purpurově růžové.

Navštivte nás!
VINAŘSTVÍ LEDNICE
ICE ANNOVINO a Vinařské
Vi ř
náměstí na Nejdecké 714:
• celoroční ochutnávka a prodej vín zrozených v Lednici a v Lednicko-valtickém areálu
• řízené degustace vín až pro 50 osob najednou, pohodlný nákup vína za ceny vinařství
• dárková balení vín a sommelierských potřeb, delikatesy k vínu a regionální potraviny
• vinařské informační a výukové centrum

12
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VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s.
Nejdecká 714, 691 44 Lednice • info@vinarstvilednice.cz

www.vinarstvilednice.cz
inzerce valticke noviny 130x160 mm vinarske namesti_2.indd 2

9.1.2018 19:01:23

www.tripomerance.cz

stylová kavárna a pivnice
přímo na náměstí TGM v Břeclavi

příjemné prostředí i s venkovním posezením,
kapacita 35 míst, zahrádka 32 míst

®

výborná káva, pivo Pilsner Urquell 12o, široký sortiment WHISKY
a nápojů, domácí limonády, milkshake, zákusky, a jiné

Zámecké náměstí 68, 691 44 Lednice - tel. +420 519 340 986

www.lednice.cz

(48.799919° N, 16.803394° E)
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Galerie vín a penzion ONYX Lednice

www.galerievinlednice.cz

tel.: +420 608 574 370

Nejdecká 176, Lednice

Zámecké jízdárny
nabízí výstavu o vývoji
zahrad a parků nejen v Lednici
Ať už při návratu z procházky zámeckým parkem od Minaretu nebo při cestě k Zámku Lednice, nikdy nemůžete minout rozsáhlý objekt
zámeckých jízdáren. Historie jízdáren sahá do
17. století – období baroka – kdy symbolem bohatství a
moci byli koně. Jinak tomu nebylo ani v Lednici, letním
sídle knížecího rodu Liechtensteinů. Objekt sestává ze
tří křídel a vzájemně protilehlých výběžků ve formě rizalitů, které uzavírají nádvoří koníren ze severní strany.
Konírny patří k nejstarším, v původní podobě nejlépe
zachovalým, částem komplexu státního zámku v Lednici, které ve své historii neprodělaly radikální stavební
proměnu.
Sdružení Multifunkční centrum zámek
Lednice se od roku 2007 do roku 2014
rozhodlo provést vzorovou památkovou obnovu objektu. Při
použití maximálního množství dobových technologií,
zachování nejvíce původních
prvků a případně vytváření
přesných kopií dle původních
předloh bylo dosaženo znovuoživení této významné památky.
Ze stavebně-historického hlediska
byly při rekonstrukci jízdáren objeveny skvosty evropského významu – jedny
z největších barokních jízdárenských podlah, fasádu
krášlí původní barokní iluzivní malby a mnohé další.
Právě vzorové památkové obnově je věnována nově
otevřená expozice - Obnova jízdáren. Nahlédnete do
technických výkresů nejzajímavějších stavebních prvků a prohlédnete si dokument, který zachycuje nejvýznamnější části celé rekonstrukce. To vše ve vstupní
části expozic – bývalé Kočárovně – kde i dnes můžete vidět kočár. Ten lednický je ale jiný – zkuste do něj
vstoupit a film vás provede po místní pohádkové krajině.
Krajinou zahrad – výstava věnovaná přetváření
přírodní krajiny člověkem. Je zde na rozsáhlých animacích modelu znázorněn vývoj krajiny Lednicko-valtického areálu – od doby ledové a prvotního osídlování –
po současnost. V expozicích je na mnoha fotografiích,

mapách a modelech popsán vliv konkrétních prvků
světového vývoje na místní vytváření krajiny, realizované zejména rodem Liechtensteinů. A proto zde uvidíte
portréty těch nejvýznamnějších. Fakt, že se nacházíte v
barokních konírnách, vám kromě nádherných původních mramorových žlabů připomene rovněž ukázka
koňského stání a modely koní, jež si knížecí rod vyšlechtil. Podíváte se na vývoj zámku a parku v Lednici – od
relativně malé barokní vily se zahradou italského stylu
s vodními prvky po dnešní nádherný anglický park se
spoustou malých staveb – saletů. U nás mnohé můžete
navštívit v případě nepříznivého počasí “suchou nohou”,
můžete vidět i ty již zaniklé a u modelu Minaretu se podívat, jak asi probíhala jeho výstavba.
Pro dětské návštěvníky je připraven
zvukový průvodce - pohádkový princ
Jan, který je provede částí expozic
a také hry, při nichž se zabavíte
nejen v případě nepříznivého
počasí. Expozice jsou přístupné
pro ZTP i rodiny s kočárky.
Multifunkční centrum zámek Lednice rovněž nabízí
výukové programy pro všechny
druhy škol. Výuka probíhá ve výše
uvedených expozicích, ale některé programy rovněž v další expozici o Biosférické rezervaci Dolní Morava. Pro skupiny návštěvníků je tato
expozice dostupná jako samostatný okruh.
Program přednášek, workshopů, koncertů a divadel
pořádaných v zámeckých jízdárnách v Lednici najdete
na stránkách www.mczl.cz nebo facebook.com/jizdarnylednice. Prostory jsou přístupné po celý rok denně,
včetně pondělí.

•
•
•
•
•
•
*
*
*

4 dvoulůžkové pokoje
1 dvoulůžkový pokoj s bezbariérovým přístupem
1 třílůžkový pokoj
rodinný pokoj - dva pokoje, po dvou lůžkách s vlastní tv a kuchyňkou
apartmán až pro 5 osob, s kuchyňkou včetně jídelny a koupelny
s rohovou vanou
kapacita penzionu je 20 osob.
všechny pokoje mají: klimatizaci, vlastní sociální zařízení, LCD televizor,
wiﬁ připojení
restaurace v penzionu Harmonie - v provozu: duben – říjen,
v ostatních měsících pouze soukromé akce dle domluvy
vinný sklep - degustace a wellness

Penzion Harmonie | Slovácká 735 | Lednice na Moravě 69144 | www.harmonielednice.cz | harmonielednice@seznam.cz | +420 519 326 039
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Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
odborné poradenství, analytické služby, zpracovávání
studií či testování a vývoj nových produktů. Pro partnery
ve výzkumné sféře nabízí zkušenosti s rámcovými projekty EU, národními projekty NAZV, NAKI, TAČR, GAČR,
SZIF a projekty dalších poskytovatelů. Výsledky vědecko-výzkumné a umělecké činnosti zahrnují rozmanité
výstupy od impaktovaných publikací v renomovaných
v periodikách přes odborné příspěvky pro praxi a monografie až po užitné vzory, patenty, certifikované metodiky
či realizovaná autorská díla a projekty.

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici
je institucí s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu a
vzdělávání v České republice. Uskutečňuje bakalářské,
magisterské a doktorské studium v denní i kombinované formě v kreditním systému ECTS (European Credit Transfer System). Bakalářské studium (Bc.) probíhá
v oborech Zahradnictví, Jakost rostlinných potravinových zdrojů, Vinohradnictví a vinařství, Floristická tvorba, Správa zeleně, Zahradní a krajinářská architektura a
Zahradní a krajinářské realizace. Navazující magisterské
studium (Ing.) je uskutečňováno v oborech Zahradnictví,
Řízení zahradnických technologií, Zahradní a krajinářská
architektura a Management zahradních a krajinářských
úprav. Doktorské studium (Ph.D.) pak probíhá v oborech
Zahradnictví, Horticulture a Zahradní a krajinářská architektura. V současné době zde každoročně na všech
oborech studuje více než 1100 studentů pod odborným
vedením téměř 60 akademických pracovníků.
Instituce se může pochlubit rozsáhlým moderním
kampusem. Pro výuku jsou k dispozici kvalitně vybavené
učebny, oborová knihovna, laboratoře a skleníky, rozsáhlé
sortimenty okrasných i užitkových rostlin, případně unikátní kolekce genofondů ovocných dřevin, révy vinné,

zelenin a léčivých rostlin. Pozemky pro praktickou výuku
a výzkum zahrnují téměř 27 hektarů sadů, 6 hektarů vinic
a 10 hektarů polí. Za zmínku stojí zcela jistě i Akademická
zahrada v samotném srdci kampusu. Využívá se rovněž
vědecko-výzkumné pracoviště fakulty Mendeleum či
jedinečný zámecký park a krajina Lednicko-valtického
areálu. Ten je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a v roce 1996 byl zapsán na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Studium na Zahradnické fakultě MENDELU
se sídlem v Lednici uplatňuje moderní pedagogické
a didaktické prvky, vyvíjející se pro současné potřeby
a požadavky praxe. Těží z rozvinuté spolupráce s odbornými školami, ústavy a předními odborníky domácími
i zahraničními. Zdejší laboratoře jsou vybaveny moderními analytickými přístroji, je možné využívat zařízení
pro kultivaci rostlin in vitro, molekulární genetiku a další
specializované zázemí. Zahradně-architektonická pracoviště fakulty se zaměřují na rozvoj kulturní zemědělské
krajiny, ochranu a péči o památky zahradního umění,
rozvoj městského prostředí i venkova, nové formy zakládání zeleně, systémovou péči o zeleň nebo efektivní využití vody v krajině. Pro firemní výzkum je poskytováno

Adresa a sídlo instituce:
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Valtická 337, 691 44 Lednice
tel.: +420 519 367 220
email: info@zf.mendelu.cz
www.zf.mendelu.cz
www.zahradnickafakulta.cz

Zahrada a její poslání /
Zahrada je jedinečným prostorem, kde člověk aktivně či pasivně odpočívá a čerpá
energii z přírody. Zahrada tak spoludotváří kvalitu jeho života. Představuje
multidimenzionální prostor, ve kterém se odehrávají dynamické přírodní procesy.
I v srdci kampusu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně taková zahrada
vyrostla a je přístupná široké veřejnosti.
Akademická zahrada v Lednici vychází z trendů soudobé globální zahrady a svým
způsobem je unikátní laboratoří Zahradnické fakulty MENDELU. Slouží k výuce
i odpočinku studentů, je inspirací pro pedagogy či vhodným poučením a potěšením
pro laickou veřejnost. Roste v ní široké spektrum domácích i exotických druhů
rostlin a zároveň je i prostorem sloužícím ke vnímání základních kompozičních
prvků zahrady. Je místem, kde mohou nejen studenti oboru Zahradní a krajinářská
architektura diskutovat o důležitých oborových otázkách, o jednotlivých zahradních
prvcích, kompozičních principech atd. Dennodenně zde mohou pozorovat vývoj
a růst rostlin, neboť v každém ročním období je zde něco zajímavého k vidění.

V roce 2018 připravujeme pro širokou veřejnost na Zahradnické fakultě MENDELU řadu zajímavých akcí. Nejvýznamnější je Víkend otevřených zahrad (9. – 10.6. 2018), kdy budou moci návštěvnící osobně navštívít jedinečný zahradní komplex „Labyrint přírody a ráj zahrad“ v lednickém
kampusu.
Důležité informace o termínech konání všech dalších pořádaných akcí a podrobnosti o jejich programu najdete na našich průběžně aktualizovaných webových stránkách „Labyrintu“
(lva.mendelu.cz), Zahradnické fakulty MENDELU (www.zf.mendelu.cz) nebo na fakultním
Situace Akademické
zahrady
/
profilu Facebook
– www.facebook.com/zahradnicka.fakulta.MENDELU.
The Academic Garden is a multidimensional space, which reflects trends
in contemporary global garden. Covering area of 5565 m2, the garden solves not
only basic communication, residential or recreational functions, but also offers
educational program. It serves students, it is an inspiration for teachers as well
as pleasure for general public.

„

prof. Ing. Jiří Damec, CSc.:

“

Posláním Akademické zahrady je poskytnout
návštěvníkům prostor k vnímání, studiu
a klidové relaxaci v kulturním prostředí, které
je nositelem forem a ducha soudobé globální zahrady.

Penzion Včelařský dvůr
• pořádání ﬁremních akcí, svatby, degustace ve vinném sklípku,

opékání selátka, zážitková gastronomie

• ubytování v krásných dvoulůžkových pokojích
v příjemném prostředí, možnost apartmánů
pro rodiny s dětmi
• vlastní půjčovna luxusních kol, kajaků
vše na našich stránkách

www.vcelarsky-dvur.cz
Zámecké náměstí 68, 691 44 Lednice - tel. +420 519 340 986

www.lednice.cz
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BŘECLAV
M

Synagoga

První písemné zmínky o židovském obyvatelstvu
v Břeclavi spadají do 15. století. Od 16. století je již
v pramenech zmiňována i břeclavská synagoga a židovský hřbitov. V roce 1670 získává židovská obec
povolení ke stavbě nové synagogy na místě starého
templu. Tato budova byla několikrát poškozena požáry, následně přestavěna a zvětšena. O jejím vzhledu
však bohužel nemáme žádné podrobnější informace.
Na synagogu navazovala židovská čtvrť rozprostírající se na ulicích Templová, Lázeňská a Jateční.
Ghetto tvořila hustá bloková zástavba menších patrových domů, které byly těsně přimknuté k sobě a
neměly dvorky ani zahrádky.
Životní podmínky židů byly nevyhovující, byli zatíženi daněmi a omezujícími nařízeními. V roce 1726
byl navíc pro Břeclav omezen počet židovských rodin
na číslo 66. Neutěšenou bytovou situaci židovského obyvatelstva dokazuje i údaj z r. 1828, kdy těchto
66 rodin (celkem cca 323 osob) obývalo pouhých 21
domů.
Změny, ke kterým došlo v polovině 19. století, výrazně ovlivnily i židovské obyvatelstvo. V letech 18491919 byla židovská komunita v Břeclavi samostatnou
politickou obcí. Židé se mohli zapojit do veřejného
života, výrazně obohatili hospodářský a kulturní rozvoj měst, začali se politicky angažovat a prosazovat
své podnikatelské záměry. Nejinak tomu bylo také
v Břeclavi, kde Kuffnerové zakládají cukrovar, Löbl
Goldreich provozuje železářství, Moritz Hölländer
palírnu a likérku, Heinrich Künstler pilu a dřevařství,
firma Hoffmann a Bittner mlýn a pivovar atd.
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Bohatí židé se začali stěhovat do domů mimo
židovskou čtvrť, kde se koncentrovalo spíše chudobnější obyvatelstvo. Zvyšujícím se nárokům stále
rostoucí břeclavské židovské obce přestal vyhovovat
i starý templ, který byl zbořen. Na témže místě byla
v roce 1868 z prostředků starosty židovské obce Davida Kuffnera vybudována nová synagoga, která byla
o dvacet let později stavebně upravena v novorománském slohu dle návrhu vídeňského architekta Maxe
Fleischera.
V interiéru synagogy jsou užity maurské prvky.
Ženskou tribunu v druhém podlaží nese deset sloupů
s dórskými hlavicemi a vstupuje se na ni z předsíně
dvěma bočními vchody. V předsíni je v současnosti
také kamenná pamětní deska věnovaná zaniklé břeclavské židovské komunitě. Synagoga byla elektrifikována kolem roku 1930 a nyní sál osvětluje několik
dekorativních lustrů. Dominantou celého prostoru je
plochý trámový strop s působivou výmalbou.
Až do okupace byla synagoga využívána k bohoslužebným účelům. Po skončení 2. světové války
židovská náboženská obec v Břeclavi nebyla obnovena. Synagoga tedy přestala sloužit svému účelu a
dlouhá léta byla využívána jako skladovací prostor,
což se na jejím stavu velmi negativně podepsalo.
S náročným procesem rekonstrukce břeclavské
synagogy se započalo v roce 1997 a 28. září 2000
byla zpřístupněna veřejnosti. V současnosti je tato
chráněná kulturní památka, nacházející se na ulici
U Tržiště, využívána jako galerie, prostor pro koncerty a společenské akce. Ve druhém podlaží je
umístěna stálá expozice mapující historii židovské
komunity v Břeclavi a blízkém okolí.

ěsto Břeclav leží na hranici tří států – České republiky, Slovenska a
Rakouska. Po vstupu České republiky do
schengenského prostoru se tak nabízejí široké možnosti v oblasti přeshraniční spolupráce, turistiky, společenského života
i podnikání.
Ve městě žije necelých 25 tisíc obyvatel. Břeclav je však také obcí s rozšířenou
působností pro dalších šestnáct obcí, ve
kterých žije spolu s Břeclaví téměř 59 tisíc
obyvatel. Samotné město má tři další místní části – Poštornou, Charvátskou Novou
Ves a Starou Břeclav.
Břeclav nabízí návštěvníkům hned několik památek a zajímavostí. Za zhlédnutí
stojí kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné včetně školy a fary, moderní kostel
svatého Václava v centru města, synagoga s Lichtenštejnským domem, židovský
hřbitov, historický vodojem z roku 1928,
kaple sv. Cyrila a Metoděje a další církevní stavby. V nádražní budově je vystaven
model lokomotivy Moravia, která jako
první vlak přijela na české území. Dominantou města je zámek, který na svou celkovou rekonstrukci teprve čeká. Zatím je
zpřístupněná alespoň jedna z věží, která
nabízí kouzelný pohled na město a okolí.
V jednom ze zámeckých sklepů funguje
oblíbená vinotéka. Nedaleko od města,

www.breclav.eu

v místě bývalého slovanského hradiska,
stojí lovecký zámeček Pohansko. Velkou
devizou města je těsná blízkost unikátních lužních lesů, které na mnoha místech
pronikají až do zastavěné části. Řeka Dyje
a okolní vodní plochy jsou vyhledávaným
cílem rybářů. Spojení památek s krásnou
přírodou tvoří z Břeclavi a jejího nejbližšího okolí oblíbený cíl především cykloturistů.
Břeclav má vynikající podmínky také pro
sportovce. V centru města je koupaliště
s krytým bazénem, sportovní hala, atletický
stadion, zimní stadion, k dispozici jsou také
dva tenisové areály, volejbalové kurty, šest
fotbalových hřišť a řeka Dyje nabízí vyžití
veslařům i vodákům. V závěru roku byla
na několika místech otevřena nová hřiště
s venkovními posilovacími stroji.
Město má vlastní muzeum s několika
výstavními prostorami. Výstavy výtvarného umění se odehrávají také v několika
soukromých galeriích.
Turistická sezona začíná v Břeclavi
v květnu otevíráním Lichtenštejnských
stezek. V červnu se do programu akcí
vrátily Moravské dny, září patří tradičně
Svatováclavským slavnostem. Stále větší
oblibě se těší Slavnosti rajčat a také Slavnosti břeclavského piva, které pořádá znovuzrozený pivovar.
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HLAVNÍ AKCE ROKU
2018
ÚNOR
RETROGAMING

- Muzeum pod vodárnou, interaktivní výstava potrvá do března

9. 6.
SLAVNOSTI BŘECLAVSKÉHO PIVA

- oblíbená gastroakce

23. 6. – 24. 6.
MORAVSKÉ DNY

1. 9. – 2. 9.
SLOVÁCKÁ REGATA 2018
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CHILLIFEST

- sobota přehlídka minipivovarů s kulturním programem,
neděle moravský den

- tradiční veslařské závody na řece Dyji

28. 9. – 30. 9.
XXVII. BŘECLAVSKÉ SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

VÝSTAVA K VÝROČÍ SYNAGOGY

- tradiční městské slavnosti v areálu pod zámkem

- synagoga, výstava potrvá do dubna

10. 2.
FAŠANK V POŠTORNÉ

5. 12.
MIKULÁŠSKÁ METELICE
7. – 8. 12.
JARMARK SV. LUCIE V POŠTORNÉ
15. – 23. 12.
BŘECLAVSKÉ VÁNOCE 2018

18. 2.

ŠOHAJKA

ŘÍJEN

- sokolovna Charvátská Nová Ves, koncert dechové hudby

JULIE VOJTKOVÁ – KRESBA

- synagoga, výstava potrvá do listopadu

BŘEZEN

7. 10.

PRVNÍ REPUBLIKA

- Kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

- Lichtenštejnský dům – Galerie v podkroví, výstava potrvá do června
16. 3.

XIX. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BŘECLAV

- KD Delta

14. – 15. 10.

23. 6.
BŘECLAVSKÝ DRAK 2018

HODY V POŠTORNÉ

- závod dračích lodí na řece Dyji v areálu Slováckého veslařského klubu

25. 3.

VELIKONOČNÍ INSPIRACE V SYNAGOZE

LISTOPAD

ČERVENEC

HISTORIE CHORVATŮ

1. 7.
LETNÍ HODKY V POŠTORNÉ

DUBEN

- Muzeum pod vodárnou

VÝSTAVA PATCHWORKU

JOSEF FRÖHLICH – DŘEVOŘEZBY

OD 4. 7.
HUDEBNÍ STŘEDY U KAPRA

- synagoga

PAVLA CHLÁDKOVÁ – FOTOGRAFIE

14. 7.
BOBŘÍ NECKYÁDA

HUDECKÉ DNY

- KD Stará Břeclav

28.7.
3. SETKÁNÍ PŘÁTEL JIŽNÍ MORAVY
- areál pod zámkem, folklorní akce s bohatým programem

17. 11.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

- Muzeum pod vodárnou, výstava potrvá do května
- synagoga, výstava potrvá do května

KVĚTEN
VÝSTAVA K 50. VÝROČÍ BŘECLAVSKÉHO SKAUTINGU

28. 7.
XIV. BŘECLAVSKÉ KLOBÁSKOBRANÍ

1. 5. – 28. 9.

28. 7.
BABSKÉ HODY V POŠTORNÉ

- synagoga, výstava potrvá do června

NA VÝLET DO LEDNICE HISTORICKÝMI MOTOROVÝMI
VLÁČKY

5. 5.

16. 12.
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V POŠTORNÉ
1. 1. 2019
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
- Kuffnerovo nábřeží

Změna programu vyhrazena
Více informací na: www.breclav.eu
		www.dobreclavi.cz
		www.muzeumbv.cz

18. 11.
KONCERT DECHOVÉ HUDBY
- KD Poštorná

24. 11.
ADVENTNÍ INSPIRACE V SYNAGOZE

SRPEN

BŘECLAV DĚTEM

KAŽDOU STŘEDU

HUDEBNÍ STŘEDY U KAPRA

11. 8.

SLAVNOSTI RAJČAT

- pátý ročník gastroakce s kulturním programem

Turistické informační centrum Břeclav
U Tržiště 8, Břeclav
telefonní číslo: +420 519 326 900
e-mail: tic@ticbreclav.cz

19. 5.

OTEVÍRÁNÍ LICHTENŠTEJNSKÝCH STEZEK

PROSINEC

ČERVEN
LETNÍ VÝSTAVA

- Muzeum pod vodárnou, interaktivní výstava potrvá do září

ANNA ŠIMONOVÁ – OBRAZY

JAN HUŇAŘ – DŘEVOŘEZBY

- synagoga, výstava potrvá do září

JAROSLAV HUŤA

ZÁŘÍ

- Lichtenštejnský dům, výstava potrvá do srpna

ZIMA NA SLOVÁCKU

- Muzeum pod vodárnou

FRANTIŠEK ŠULÁK

- Muzeum pod vodárnou, výstava potrvá do října

- synagoga

FRANTIŠEK VARGA – DŘEVOŘEZBY

2. 12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

- synagoga, výstava potrvá do října

otevírací doba – hlavní sezona
říjen – duben
Po – pá 8:00 – 16:00
květen – září
Po – pá 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
So, ne, svátky 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
červenec a srpen bez polední pauzy

Komenského nábř. 3a
690 02 Břeclav
tel.: 519 326 118
e-mail: hotelimos@hotelimos.cz

www.hotelimos.cz

PŘÍJEMNÉ UBYTOVÁNÍ V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA | NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ POKOJE | KLIMATIZACE | SAUNA | HLÍDANÉ PARKOVIŠTĚ | RESTAURACE S VÝHLEDEM NA ŘEKU | VINÁRNA |
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Prohlídkový okruh Břeclaví
Jízda na kole je ideální způsob přesunu
po Břeclavi. Všude jste za pár minut. Nabízíme vám prohlídkovou trasu městem, kterou začneme na nádraží. Pokud přijedete
autem, doporučujeme zdarma zaparkovat
v bývalém areálu cukrovaru nebo u zimního stadionu v podzámčí a trasu místu startu přizpůsobit. Máte-li tedy chuť, pojďte se
projet!

Na břeclavském nádraží najdete v infocentru model lokomotivy Moravia, která 6. 6. 1839 přivezla po
právě dokončené trati z Vídně první vlak do českých
zemí. Před nádražím si prohlédněte novogotickou
kapli Cyrila a Metoděje z roku 1856 a hned na začátku parku u nádraží určitě navštivte cyklopavilon se
zajímavou expozicí historických kol. Na konci parku u gymnázia zaujme novogotická kaple sv. Rocha
z roku 1892 postavená z červených cihel.
Ulicí J. Palacha nebo po pěší zóně přijedete na
křižovatku k tzv. „žluté škole“. Tu postavili v letech
1886 – 1896 italští stavebníci jako německou obecnou a občanskou školu. Před budovou stojí socha

Vraťte se kousek na ulici Křížkovského k Základní
umělecké škole, jejíž fasádu zdobí malba se slováckými motivy. Autorem je akademický malíř Rudolf
Gajdoš, jeden z nejvýznamnějších malířů regionu.
Pokračujte proti proudu řeky po nábřežní cyklostezce, která vás dovede k cukrovarskému mostu bý-

valé vlečky pocházející z roku 1870. Most je kulturní
památkou a nyní slouží jako lávka pro pěší. Zajímavostí je, že v roce 1945 po něm přešla frontová linie,
protože jako jediný městský most přes Dyji vydržel
německý odstřel.
Přejeďte lávku do areálu bývalého cukrovaru. Původní hlavní budovy bývalého cukrovaru jsou jednou z městských dominant a slouží nyní firmě Ra-

T. G. Masaryka. Socha byla za minulých režimů několikrát stržena a znovu postavena. Dnešní podoba
je z roku 2000.
Dále se vydejte vpravo ulicí Sovadinovou k nepřehlédnutelné vodárenské věži z let 1926 – 1928.

pravděpodobně již v polovině 17. století, ale
k jeho dokončení došlo až v roce 1892. Zeď hřbitova, obřadní síň a dům hrobníka jsou postaveny
z režného zdiva. Areál hřbitova je upraven do podoby parku a je zde k vidění na 300 náhrobků.
Cestou ulicí Veslařskou minete letní koupaliště
s krytým bazénem a sportovní areál TJ Lokomotiva. Pokračujte ulicí Za Bankou, projeďte
Zámeckým náměstím a po dřevěném mostku
vjeďte na nádvoří zámku. Na tomto místě byl
v roce 1041 založen hraniční strážní hrad,
v 16. století jej Žerotínové přebudovali na renesanční zámek, který následně Lichtenštejnové
v 19. století částečně upravili do dnešní podoby
umělé zříceniny. Zámek byl naposledy sídlem
šlechty za vlády Žerotínů, Lichtenštejnové jej využívali jen jako správní budovu. Po druhé světové
válce zde sídlilo vojsko, potom pohraniční stráž a
různé organizace, zámek bohužel postupně chátral, až zůstal opuštěn.

cio. V polovině 19. století zde byl jeden z největších
cukrovarů na Moravě založený v roce 1862 významnou židovskou rodinou Kuffnerů. V areálu se můžete pobavit na dětském či dopravním hřišti a potom
pokračujte dále proti proudu řeky.
Dostanete se k železobetonovému splavu, který
v 50. letech 20. stol. nahradil původní jez dřevěný.
V roce 2005 na něm byl vybudován moderní rybí
přechod.

V současné době můžete na zámku navštívit
zámeckou vinotéku a určitě si nenechte ujít vyhlídku do okolí ze střední zámecké věže. V podzámeckém parku se můžete zastavit v Cyklosféře,
můžete pokračovat Kančí oborou a lužním lesem
do Lednice, nebo se vrátit zpět do centra města na
náměstí TGM.
Na náměstí vás již z dálky upoutá kostel sv. Václava, stojící na místě původního barokního kostela,
zničeného za 2. světové války. Nový kostel byl podle

Na pravém břehu nad splavem se v areálu veslařského klubu nachází přístaviště, odkud celoročně vyplouvají výletní lodě k Janovu hradu
u Lednice. Z paluby lodi je neopakovatelný pohled
na krajinu lužního lesa.
Z přístaviště se vraťte zpět k ulici Haškova
a dál pokračujte ulicí Veslařskou. Hned vpravo za prvním rodinným domem se vydejte po
úzké cestě k židovskému hřbitovu. Byl založen

návrhu brněnského architekta Ludvíka Kolka postaven až v letech 1992 – 1995. V červenci a srpnu je
možné si jej prohlédnout s průvodcem.
Nedaleko je bývalá židovská synagoga. Byla postavena v novorománském slohu s použitím maurských prvků. Na sklonku 20. století prošla celkovou
rekonstrukcí. V patře je stálá výstava o místní židovské komunitě, přízemí je využíváno pro výstavy a ke
kulturně-společenským účelům.

Je vysoká 41 metrů. Svému účelu slouží dodnes a
občas bývá zpřístupněna veřejnosti jako vyhlídková věž. Pod vodojemem stojí kaple Vzkříšení Páně
z roku 1875, vedle ní pak litinový kříž z roku 1866.
Obojí připomíná, že v těchto místech kdysi stával
obecní hřbitov.
Naproti vodárenské věže se nachází Městské muzeum a galerie Břeclav, kde určitě naleznete zajímavou výstavu.
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VSTUP

DO OBJEKTŮ
MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE BŘECLAV
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www.breclav.eu

Proti synagoze stojí Lichtenštejnský dům,
původní židovská škola. Nacházíme se totiž
v bývalé židovské čtvrti, která byla téměř zničena
při bombardování v roce 1944. V budově je Turistické informační centrum a unikátní expozice

o budování Lednicko-valtického areálu. Najdete zde miniatury lednického a valtického zámku a
všech saletů Lednicko-valtického areálu.
Další místní skvosty, které byste neměli minout,
jsou poněkud vzdálené od centra města.
Jedná se o zajímavou přírodní a archeologickou
lokalitu a zámeček Pohansko. Leží v lužních lesích
v oboře Soutok a je vzdálena asi 4 km od nádraží.
Architektonickým skvostem je unikátní kostel
Navštívení Panny Marie z roku 1898 v Poštorné.
Je postavený stejně jako několik okolních staveb
z režných cihel. Po domluvě s průvodcem můžete

vystoupat až na vrchol kostelní věže. Ke kostelu pojedete z nám TGM cca 1 km po třídě 1. máje směr
Mikulov.
Atraktivní novinkou je nově zrekonstruovaný
ocelový železniční most OSKAR ležící na železničním koridoru mezi Břeclaví a Vídní.

Chcete spatřit boží muku, kterou znáte z lidové
písničky „Za Starú Breclavú u tej boží muky“? Najdete ji asi 4 km od náměstí u letiště u kraje silnice
vedoucí směrem k obci Ladná.
Provedli jsme vás nejzajímavějšími místy Břeclavi, ale vězte, že je mnoho dalších důvodů, proč
naše město navštívit. Proto vítejte !
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Břeclav láká na hry a sport
pro děti i dospělé, nejvíce
však na kolo
Každoročně navštíví Břeclav a okolí mnoho rodin
s dětmi. Při poznávání přírodních a architektonických
krás Lednicko-valtického areálu často volí jako svou
základnu právě okresní město, z něhož vyjíždějí za
jednotlivými památkami. Právě nabídka volnočasových aktivit a vybavenost města dětskými hřišti je často rozhodující u volby místa dovolené na jihu Moravy.
Pokud budete chtít během dovolené zabavit své potomky, můžete navštívit některé z dětských hřišť. Jedno z nejoblíbenějších najdete v centru města v areálu
TJ Lokomotiva. Další větší hřiště bylo vybudováno ve
Staré Břeclavi v parku přiléhajícímu k sídlišti U Jánského dvora. Děti ocení i hřiště za kostelem v městské části Poštorná nebo v Tyršově sadu u sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Rákosníčkovo dětské hřiště najdete
v areálu bývalého cukrovaru na Kuffnerově nábřeží.
Městské muzeum a galerie Břeclav pořádá pro
děti každoročně spoustu akcí, z nichž nejvýznamnější je Břeclav dětem (5. 5. 2018), Lampionový průvod
(17. 11. 2018) a Adventní inspirace (24. 11. 2018). I pro
dospělé je každoročně připraveno mnoho zajímavých
akcí, bližší informace naleznete na novém turistickém
webu www.dobreclavi.cz.
K novinkám v nabídce pro rodiny s dětmi patří stále se rozvíjející areál pod zámkem s relaxační zónou,
venkovními cvičebními prvky a zázemím pro děti a
cyklisty v podniku Cyklosféra. Další skvělou možností
pro vyplnění volného času je lanové centrum Hájenka
v městské části Poštorná.
Město Břeclav se snaží vycházet vstříc také cyklistům,
kterých každoročně do LVA přijíždí velké množství.
K dispozici je spousta cyklostezek s příjemně rovinatým

www.hotelimos.cz
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Komenského nábř. 3a, 690 02 Břeclav, tel.: 519 326 118, e-mail: hotelimos@hotelimos.cz

terénem. Pravidelně se v květnu koná hojně navštěvovaná akce pro cyklisty Otevírání Lichtenštejnských stezek,
na podzim se tyto stezky opět uzavírají. Kola si s sebou
na dovolenou brát nemusíte, půjčit si je můžete v půjčovně Turistického informačního centra Břeclav, které
sídlí v Lichtenštejnském domě. Na výlet se dá vyrazit
také na dvoukole nebo koloběžce.
Sportuchtivým návštěvníkům je k dispozici nově
zrekonstruovaný krytý bazén a letní koupaliště, využít mohou také zimní stadion ICE BORS aréna
s ledovou plochou na bruslení a další z pestré nabídky sportovišť.

PORT RESTAURANT
ITALSKÁ RESTAURACE

MODERNÍ RESTAURACE S VÝHLEDEM NA ŘEKU | NEVŠEDNÍ GOURMETSKÝ ZÁŽITEK
CATERING | VINNÝ SKLÍPEK | LETNÍ ZAHRÁDKA

Navštivte místo
s pivovarnickou tradicí
Folklor a tradice
Břeclav je považována za přirozené centrum národopisného regionu Podluží.
Různé podoby staré lidové kultury, zvyků a tradic zde mají své nezastupitelné místo a proslulá
pohostinnost místních lidí dotváří jeho příjemnou
atmosféru.
Tradiční bohatě vyšívané kroje, stavění máje, hody,

Podluží je kraj vína i piva. Nenechte si ujít
místo s pivovarnickou tradicí sahající až
do roku 1522 a nahlédněte do tajemství
výroby poctivého piva ze Zámeckého
pivovaru Břeclav.

fašanky, besedy u cimbálu, zručnost místních lidových řemeslníků – to vše můžete spatřit právě zde.
A pokud toto vše chcete prožít, určitě si nenechte ujít největší přehlídku podlužáckého folkloru
v našem městě – Břeclavské svatováclavské slavnosti, které se v letošním roce uskuteční ve dnech 28. až
30. září v areálu u břeclavského zámku.

REZERVACE NA
TEL.:
724 412 910

Provedeme Vás historickou budovou
pivovaru a vysvětlíme Vám postup vaření
tohoto lahodného moku. V jedinečné
atmosféře těchto prostor potěšíme
Vaše chuťové pohárky ochutnávkou
našich piv. Vyzkoušet můžete skvělé ležáky Kanec a Podlužan, nebo
pivní speciály, které se v pivovaru
vaří v průběhu celého roku.

ČEKÁ VÁS
• komentovaná prohlídka
s ochutnávkou
• stylové posezení u pivovaru
• široká nabídka piv a pivních
speciálů
• originální suvenýry

/pivokanec

www.breclav.eu

/podluzan
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BULHARY

KALENDÁŘ AKCÍ
2018
ÚNOR
4. 2.

DĚTSKÝ KROJOVANÝ PLES

10. 2. FAŠANK

26. 10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD

24. 3. MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍN

LISTOPAD

DUBEN

24. 11. KOŠT MLADÝCH VÍN

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC

PROSINEC

KVĚTEN

1. 12. ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

MUŽÁCKÉ KOSENÍ LÚKY

ČERVEN
23. 6. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY ŽEN 		
- MEMORIÁL KAPRA ŠUPINÁČE
30. 6. HASIČSKÉ ZÁVODY + 130 LET
VÝROČÍ SDH

ČERVENEC
5. 7.
7. 7.

ZPÍVÁNÍ U CIMBÁLU

Mateřská škola Bulhary
je škola s dlouholetou tradicí a historií. První paměti budovy spadají již
do roku 1830, kdy byla postavena zděná budova, která je dodnes zachována
v původní podobě.
Česká obecná škola
Tato škola byla zřízena v roce
1922 jako dvoutřídka české obecné
školy. Třídy byly nejdříve zřízeny v
německé obecné škole až do roku
1925, kdy byla dokončena novostavba moderní školy pro podle úmluvy
menší počet českých žáků. S připo-

Vinařství Nad Sklepy | Bulhary | tel. 777 172 297 | www.nadsklepy.cz

Na návsi obce, na cyklostezce, na viděnou u pohárku.

(48.831467° N, 16.748739° E)

SETKÁNÍ ŽENSKÝCH SBORŮ

8. 12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
25. 12. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE

27. 12. PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
OBCE VE STOLNÍM TENISE
27. 12. SVĚCENÍ VÍN

Podrobnější informace o akcích najdete na

www.bulhary.cz

Obecní úřad Bulhary,
Bulhary č. p. 88, 691 89
tel.: +420 519 340 722
e-mail: starosta@bulhary.cz

va vinařství, vinných sklepů
či vinoték, účast na různých
kulturních akcích, návštěva
dětského hřiště nebo prostě
jen relaxování v krásné okolní
přírodě lužních lesů. Věříme,
že se vám u nás bude líbit, a že
se k nám rádi budete vracet.

PREZENTAČNÍ VINOTÉKA A SKLEP

18

25. 8. KROJOVANÉ HODY

BŘEZEN

20. 5. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MLÁDEŽ

vinařská tradice sahá až do
13. století, a která vám nabízí výbornou vybavenost (restaurace, penziony, vinařství).
Dovolenou si můžete zpestřit
i různými volnočasovými aktivitami, jako jsou například rybolov, cykloturistika, návště-

24. 8. HODOVÉ TÚLÁNÍ PO 		
PULGÁRSKÝCH SKLEPECH

ŘÍJEN

19. 5. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - DOSPĚLÍ

a nahradil původní středověký kostel. Mezi další kulturní
památky patří například Boží
muka, brána hřbitova s ohradní
zdí, márnice nebo venkovský
dům. V současné době má obec
781 obyvatel.
V obci kvete bohatý společenský život a působí zde aktivně 10 společenských organizací, a to sbor dobrovolných
hasičů, myslivecké sdružení,
TJ Sokol, klub aktivního stáří,
český svaz žen, český zahrádkářský
svaz, místní rybářský svaz,
národopisný soubor
Hrozének ,
mužácký
sbor
Pulgárčané
a
v
neposlední
řadě i spolek vinařů. Místní organizace
pořádají spoustu kulturních
akcí, mezi které patří například
tradiční krojové hody, dětský
krojový ples, posezení u cimbálu, rybářský ples, výstavy vín,
setkání ženských pěveckých
sborů, vánoční koncerty, otevřené sklepy, neboli Túlání po
pulgárských sklepech, soutěže
hasičů a rybářů.
Přijměte tedy pozvání do
malebné vinařské obce, jejíž

11. 8. DOŽÍNKY

17. 2. RYBÁŘSKÝ PLES

5. 5.

Malebná vinařská vesnička
Bulhary se nachází mezi obcemi Lednice a Milovice nedaleko Novomlýnských nádrží pod
Pálavskými vrchy v nadmořské
výšce 170m.
Název obce prošel mnoha
přeměnami od názvů Bulgarn,
Puligarn, Pulkař, Pulgram, Pulgáry a od roku 1949 Bulhary.
Okolí obce bylo od nepaměti
osídlováno pro velmi úrodnou
půdu a blízkost vodního toku.
První písemná zmínka o obci je z roku
1244 a je spojována s mlýnem
na řece Dyji.
Obec
spadala nejprve
pod Lednické
panství Lichtensteinské, od
roku 1575 pak
pod panství Mikulovské rodu Dietrichsteinů.
Bulhary patřily mezi nejbohatší a nejvýznamnější obec panství i díky knížecímu poplužnímu dvoru, zaměřenému na
živočišnou výrobu, největšího
svého druhu v panství. Dietrichsteinský dvůr je dodnes
neopomenutelnou dominantou obce.
Další významnou dominantou je kostel sv. Jiljí, který byl vybudován v letech 1769 – 1773

SRPEN

www.bulhary.cz

jením jižní Moravy na Dolní Dunaj/
Německou říši byla v roce 1938 zrušena a sloužila od té doby jako německá celnice. Ředitelem školy byl
řídící učitel Josef Driml.
První třída mateřské školy zde byla
zřízena v roce 1940.
V roce 1983 zde začíná velká
rekonstrukce a třída mateřské školy
byla přemístěna dočasně do budovy
školy základní. Po celkové rekonstrukci a modernizaci všech prostor
v roce 1985 mohl být provoz MŠ
v plném rozsahu obnoven.
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HLOHOVEC
KALENDÁŘ AKCÍ
2018

BŘEZEN

31. 3. CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ
CENA HLOHOVCE

DUBEN
1. 4.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA VÍN

KVĚTEN
19. 5. MÁJOVÉ KROJOVÉ HODKY

ČERVEN

ČERVENEC - SRPEN
DIVADELNÍ SEZÓNA
DVORNÍHO DIVADLA
26. a 27. 8.
BARTOLOMĚJSKÉ KROJOVÉ HODY

ZÁŘÍ
KROJOVÉ HODKY

15. 9. XII. HLOHOVECKÉ 		
VINOBRANÍ

Hlohovec – obec obklopená rybníky a vinicemi
Najdete ji přímo uprostřed
nádherného chráněného území
a spadá do krajinné památkové
rezervace Lednicko-valtického
areálu, který byl v roce 1996 zapsán do Seznamu UNESCO jako
součást světového kulturního
dědictví.
Ves vznikla patrně už ve 13.
století jako ves kolonizační, založená pasovským biskupstvím.
Odsud se odvozuje také její německé jméno - Bischofswarth,
tedy biskupská stráž protože
jejím katastrem vedla původní
moravsko-rakouská hranice.
Tuto hranici dodnes připomíná klasicistní Hraniční zámeček,
významná historická památka,
postavená v roce 1826.
V jeho průčelí můžeme číst nápis
„Zwischen Österreich und
Mähren“ a
osou zámečku skutečně
hranice
až
do roku 1920
procházela.
Hraniční zámeček

byl postaven jako letní sídlo pro
panstvo rodu Lichtenštejnů. Jednopatrová budova se třemi pavilony a altány stojí na pilotech a
roštech na břehu Hlohoveckého
rybníka.
Současný Hlohovec žije čilým
národopisným ruchem. Dvakrát
ročně zde můžete zažít tradiční
slovácké krojované hody, které
se konají ve svátky jak bývalého,
tak současného patrona zdejšího
kostela. Májové hodky probíhají
v neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého (16. května) a tradiční hody vždy v srpnu v neděli a
pondělí po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna). Cimbálová muzika
zaznívá o přehlídce vín, pravidelně konané na velikonoční neděli
v místním kulturním
domě. Za podívanou jistě stojí i
každoroční
výlov Hlohoveckého rybníka, který
bývá zpravidla začátkem
listopadu.
Chov ryb patřil
po staletí k jedné

z nejvýznamnějších hospodářských činností Lichtenštejnů.
Hlohovec, ležící na břehu Hlohoveckého rybníka, byl původně
rybářskou osadou. Říká se, že
knížecí rod nechal usadit Chorvaty prchající z Balkánu
před Turky a založit
jimi novou ves
před téměř
čtyři sta padesáti lety,
aby pracovali na rybnících. Právě zde zřídili
Lichtenštejnové rybí sádky,
pod hrází největšího rybníka Nesyt chovali zase pstruhy v nádržích se
studenou vodou. Zatímco sádky
slouží ve vsi dodnes, pstruhárna
v padesátých letech minulého
století zanikla a zbyl po ní pouze místní název Forele. Kromě
Hlohoveckého rybníka zasahují
do katastru obce také Prostřední
rybník a Nesyt – největší rybník
na jižní Moravě. Všechny tři a s
nimi ještě Mlýnský a Zámecký
rybník pak tvoří národní přírodní rezervaci Lednické rybníky,

28. 10. FAZULAFEST 2018

LISTOPAD
11. 11. DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
2018
MYSLIVECKÝ VEČER

PROSINEC
27. 12. SVĚCENÍ VÍNA

Více informací naleznete na:

23. 6. BENÁTSKÁ NOC
27. 6. ŠKOLNÍ AKADEMIE

1. 9.

ŘÍJEN

www.hlohovec.cz

Obecní úřad Hlohovec
Hlavní 75, 691 43 Hlohovec
starostka:
tel.: +420 519 354 103
e-mail: obec@hlohovec.cz

Kulturní dům
Dolní konec 29, 691 43 Hlohovec
tel.: +420 519 354 103
Sportovní areál
Lednická 217, 691 43 Hlohovec
tel.: +420 775 138 366

která byla vyhlášena již v roce
1953. Rybníky jsou významným
hnízdištěm vodního a bažinného
ptactva a jejich okolí láká k dlouhým procházkám nebo projížďkám na kole.
Kromě tradic,
folkloru a vinařství, ale
láká obec
na jaře návště vník y
i na jedinečný závod silniční
c y k l i s t k y,
který navazuje
na bohatou minulost ze 70. – 80. let,
kdy do Hlohovce jezdila kompletní československá špička
cyklistů k jarním nominačním
závodům na Závod Míru. Bývá
úvodním závodem sezony a
kromě profesionálních závodníků závodí na poloviční vzdálenost také amatéři, nechybí ani
závod pro děti a mládež.
Pohostinná atmosféra a místní
přátelští lidé jsou neopomenutelnou součástí této malebné vesnice a tohoto koutu jižní Moravy.

www.hlohovec.cz

(48.774167° N, 16.766667° E)
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PODIVÍN
KALENDÁŘ AKCÍ 2018
DUBEN
VÝSTAVA VÍN

ŘÍJEN
VÝSTAVA EXOTICKÉHO PTACTVA

ARMSPORT

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR

KVĚTEN

PROSINEC

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

SVĚCENÍ VÍNA

DĚTSKÉ HODY

ČERVEN
HUDBA NA KOLE
PYTLÁCKÁ NOC

ČERVENEC
HODY A HODKY
TRAKTORIÁDA

ZÁŘÍ

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Více informací naleznete na:

www.podivin.cz

Město Podivín
Masarykovo nám. 180/20
691 45 Podivín
tel.: +420 519 344 203
e-mail: podatelna@podivin.cz

MODRÁ ÚTERÝ

PODIVÍN
Podivín je jedno z nejstarších míst na Moravě, které je uváděno v Kosmově kronice již
z letech 1063 – 1067 jako hrad Podiuin. Město, pyšnící se svojí štíhlou, bílou kostelní věží kostela sv. Petra a
Pavla, jehož historie sahá do první poloviny 13 století. Dokladem této
datace je pozdně románský portál na západní straně kostela, který
byl objeven při opravě fasády v roce 1927. Věž se svým netradičním
zastřešením je dominantou nejenom samotného Podivína, ale také
širokého okolí.

NÁRODNÍ DIVADLO
A aby těch oslav nebylo málo,
přidáme ještě 150. výročí položení základního kamene Národního
divadla v Praze. Jedním z oněch
kamenů je totiž cihla z hlíny, z níž
v Podivíně před téměř pěti sty lety
vyráběli Habáni svoji keramiku. Vodou, ze které byla cihla uhnětena,
zde křtili před více než 11 stoletími
věrozvěstové Cyril a Metoděj.
Oslava proběhne 3. července
2018 přímo na půdě a prknech
Národního divadla, kam se probojoval podivínský ochotnický spolek PODIVA jako vítěz celonárodní přehlídky sokolských divadel v Toušeni.

RYBÁŘI
Vzpomněli-li jsme výročí Janova hradu ve spojení s Janem z Lichtenštejna, nemůžeme opomenout 300. výročí založení Rybářského
cechu v Podivíně, stejně tak spojené s tímto rodem. Před

Historii hradu a města Podivína provází řada tajemství. Kosmas ve
své kronice říká, že hrad ležel uprostřed řeky Svratky. Dnes se zdá
opravdu podivné (i když takto název města nevznikl), že by hrad stál
v řečišti, které je vzdáleno více než dvacet kilometrů!

osmdesáti lety se z důvodu úmrtí Františka I. z Lichtenštejna nepodařilo podivínským rybářům předat mu listinu, potvrzující jeho čestné
členství v cechu. Dokument, který se uchoval do dnešních dnů, převzali a svými podpisy potvrdili zástupci rodu princezna Gabriella a
kníže Wolfgang z Lichtenštejna.

JANOHRAD
Podivín je členem Dobrovolného svazku deseti měst a obcí lednicko
– valtického areálu, zapsaného na seznamu památek UNESCO. Jedním
z historických skvostů této památky, kam v poslední době míří na kole,
pěšky, či lodí stovky návštěvníků, je Janův hrad.
Zřícenina, kterou najdete ukrytou v lese na cyklostezce Podivín –
Lednice, v tajuplných meandrech řeky Dyje svým vzhledem odkazuje
k 13. století, ve skutečnosti však pochází ze století devatenáctého. Kníže Jan z Lichtenštejna ji nechal v letech 1807-1810 postavit jako myslivnu a lovecký zámeček. V letošním roce, stejně jako i v několika dalších
letech, budeme tedy stavit 210. výročí vzniku této prapodivné stavby.
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(48.825556° N, 16.846111° E)

www.podivin.cz

ČSR 100 LET
V sestupné, nikoliv však méně významné řadě oslav je nutné
zmínit se o stém výročí založení Československé republiky a setkání podivínských občanů, spolků a organizací, které se pravidelně
28. října každého roku scházejí u pomníku obětem 1. světové války v Tyršově sadě. Tyto oslavy mají v našem městě dlouholetou
tradici a připomínají hlavně těm mladším a mladým T. G. Masaryka, legionáře, Sokolskou obec a všechny ostatní, kterým vděčíme za vznik našeho státu.
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LADNÁ
lým obětem 1. světové války s bustou T. G. Masaryka.
Ranč Ladná
Pokud chcete jezdit na koních,
poznat krásy Lednicko-valtického
areálu z koňského sedla, nebo se jen
v příjemném prostředí pobavit s přáteli, jste vítáni na ranči v Ladné.
Součástí ranče jsou
koně, hovězí dobytek,
psi, kočky a další domácí zvířectvo.

Obec Ladná se nachází na rovině mezi městy Břeclav a Podivín.
První zmínka o obci je z roku 1334,
obec byla založena německou kolonizací z Rakouska a počeštěna byla

v 15. století.
V současné
době zde žije
1250 obyvatel.
Do katastru
obce zasahuje oblast
Biosférické rezervace Dolní Morava,
přírodní park Niva Dyje, Lednicko-valtický areál a chráněné území
Natura 2000.

dodávala knížecí cihelna
v Poštorné.
Mezi další památky
patří Kaple sv. Michala,
u které se sloužily bohoslužby v době, kdy v obci ještě
nestál kostel. Za zmínku také
stojí Poklona sv. Anny či Poklona
sv. Vendelína pocházející z 19. století.
U základní školy je památník pad-

Projížď ky na
Dyji
Obec Ladná leží
poblíž důležitého železničního koridoru Břeclav
– Brno a zároveň na okraji Lednicko-valtického areálu (LVA), kterým protéká řeka Dyje. Ze železniční zastávky
se lze na kole snadno dopravit k Janohradu, odkud v letních měsících jezdí
pravidelně lodní doprava po Dyji do
Břeclavi. Řeka Dyje zde nabízí vše ze
svého úžasného repertoáru.

Aktivity
Po osamostatnění obce v roce
2006, kdy se Ladná oddělila od
Břeclavi, v obci začal bohatý společenský život. Byla postavena
sportovní hala, která slouží široké
veřejnosti nejen ke sportovním,
ale i kulturním účelům. Rozvrh
obsazenosti je k dispozici na
webových stránkách obce.
Nejvýznamnější akcí
jsou hody a hodky,
které se konají v druhé polovině září.
Předchází jim tzv.
Předhodovní zpívání
mužského sboru Lanštorfčané. Novou tradicí,
která byla v obci založena jen
před několika lety, je Lanštorfský
fašank s obecní zabíjačkou. Tato
akce se těší velké přízni místních
občanů i návštěvníků obce. Dalšími oblíbenými akcemi je Setkání
harmonikářů, Pálení čarodějnic,
Fotbalový turnaj, Adventní neděle
a mnoho dalších.

KALENDÁŘ AKCÍ
2018
LEDEN
13. 1. IV. OBECNÍ PLES
26. 1. PLES REGIONU PODLUŽÍ
28. 1. DĚTSKÝ KARNEVAL

ÚNOR
10. 2. LANŠTORFSKÝ FAŠANK
		
A OBECNÍ ZABIJAČKA

BŘEZEN
17. 3. III. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

DUBEN
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC

ČERVEN
23. 6. GULÁŠ CUP

ČERVENEC
14. 7. FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC

ZÁŘÍ
21. 9. PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ
22. a 23. 9. KROJOVANÉ HODY
29. 9. KROJOVANÉ HODKY

ŘÍJEN
23. 10. DRAKIÁDA

Místní památky
Dominantou obce je novorománský kostel od architekta Karla
Weinbrennera, financovaný Janem
II. z Lichtenštejna, v roce 2014 slavil stoleté výročí. Základní kámen
byl položen 24. září 1911, materiál na stavbu, která trvala tři roky,

PROSINEC
5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
		
U KOSTELA
2. 12., 9. 12., 16. 12., 23. 12.
		
ADVENTNÍ NEDĚLE S ...
Podrobnější informace najdete na:

www.obecladna.cz
http://facebook.com/obecladna

PŘÍTLUKY

Útulná vinařská vesnička leží na
úpatí Přítlucké hory a její součástí
jsou od roku 1960 i Nové Mlýny.
Obec je součástí rozsáhlého krajinářského komplexu umělých
rybníků, lužních lesů a úrodných
polí a je neodmyslitelně spjata s
vinařstvím. Již ve 14. a 15. století
byla proslavená svými vinicemi
a kvalitním vínem. Místní vinaři
každoročně lákají návštěvníky na
otevřené sklepy, kdy prezentují to
nejlepší ze své úrody. Nad návsí ve
svahu říční terasy byl postaven kostel, který je zmiňován jako farní již
od roku 1222. V té době patřila ves
velehradskému klášteru. Na sklonku 16. století získali obec Přítluky
Lichtenštejnové, kdy ji Rudolf II. zastavil a poté prodal bratrům Karlu a
Gundakarovi z Lichtenštejna. Ti ji

v roce 1617 připojili ke svému lednickému panství a od té doby jsou
Přítluky a místní část Nové Mlýny
jeho součástí.
Na území obce byla takédoložena existence pravěkých kultur pozdní doby kamenné, doby
bronzové a železné.
V jižní části katastru
obce se rozkládá
sídliště velatické
kultury a sídliště
z období římského. U slepého ramene Dyje
byla pod vedením
profesora
Poulíka
prozkoumána staroslovanská mohylová žárová pohřebiště
s keramikou pražského typu
z 5. - 7. století.

(48.805278° N, 16.872222° E)

Nejkrásnější pohled na okolí
Nad obcí se tyčí dřevěná rozhledna s ocelovou konstrukcí vysoká
26,5 metru. Byla dokončena na jaře
roku 2012 a nabízí krásné výhledy na
svahy osázené úrodnými vinicemi,
na nedaleké Novomlýnské nádrže,
Pálavu a Bílé Karpaty. U rozhledny je umístěna informační tabule a pamětní
deska. Rozhledna je
celoročně přístupná
a vede sem značená
turistická stezka a cyklostezka.
Nové Mlýny
Z historie víme, že v místech
starého mlýna, který příslušel k Děvičkám na levém břehu řeky Dyje,
dovolili majitelé lednického panství

novokřtěncům, aby si zde postavili nový mlýn a založili svou osadu,
v níž by mohli realizovat život podle svých náboženských představ.
Vznikla tak dnešní ves Nové Mlýny.
V obci na návsi se nachází vzácná
barokní socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1731. Zachovalá budova školy
na návsi, zdobená secesními prvky, je
z roku 1910. Do této doby je také řazena cihlová zvonička, která ohlašovala jak požáry, tak i jiné mimořádné
události.
Nedaleko vsi je u řeky Dyje postaven památník tragického výletu dětí
z rakvické školy, během něhož dne
26. května 1936 ve vlnách rozvodněné Dyje utonulo 31 dětí. Letos
uplyne od této tragické události
81 let. Na památku rodinám i dětem této události sám pan prezident
T. G. Masaryk nechal vystavit kamenný pomník.
V katastru obce se nachází Národní přírodní rezervace Křivé jezero. Rezervace
o rozloze 123,97 ha se rozkládá
v pravobřežní části Dyjsko - moravské nivy mezi řekou Dyjí a Mlýnským náhonem jižně od Nových
Mlýnů. Představuje zbytky původního lužního lesa pod Pálavou, hostí
řadu chráněných a vzácných druhů
rostlin a je významným hnízdištěm
mnoha druhů ptáků. Rezervace je
součástí mezinárodně významného
mokřadu – Mokřady dolního Podyjí.

Relaxace u vody
Kaskáda přehradních nádrží pod
Pavlovskými vrchy tvoří významné
dílo protipovodňové ochrany, které
vznikalo v letech 1975 – 1989 a dnes
je oblíbeným cílem turistů i rybářů.
Horní nádrž slouží pro závlahy a
rekreaci, střední je vyhlášena přírodní rezervací s umělými ostrůvky
pro hnízdění ptáků - na jednom
z nich je zachován románsko gotický kostel sv. Linharta, který je
jediným pozůstatkem zatopené vsi
Mušov. Dolní nádrž je využívána
k rekreaci, závlahám a výrobě elektřiny. Nové Mlýny slouží ke koupání,
k rybolovu, windsurfingu či lodní
dopravě. Jejich okolí je vhodné pro
pěší výlety i cykloturistiku.

www.obecladna.cz www.pritluky.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
2018
LEDEN
26. – 28. 1. VÍKEND ZABÍJAČKOVÝCH
SPECIALIT S OCHUTNÁVKOU VÍN

ÚNOR

16. – 18. 2. VALENTÝNSKÝ VÍKEND S
PROHLÍDKOU SKLEPA A DEGUSTACÍ

BŘEZEN

16. – 18. 3. JARNÍ VÍKENDOVÝ KURZ
DEGUSTACE VÍN S PROCHÁZKOU
VINICÍ

DUBEN

30. 3. – 2. 4. VELIKONOČNÍ VÍKEND
VE VINAŘSTVÍ PŘÍTLUKY

KVĚTEN

5. 5. MÁJOVÝ KOŠT VÍN
S FOLKLORNÍM PROGRAMEM

ČERVENEC

7. 7. OTEVŘENÉ SKLEPY PŘÍTLUKY
S VEČERNÍ TANEČNÍ ZÁBAVOU
28. 7. FOLK FESTIVAL POD PŘÍTLUCKOU
HOROU S OCHUTNÁVKOU VÍN

SRPEN

12. 8. KROJOVANÉ HODY

ZÁŘÍ

29. 9. BURČÁKY V PŘÍTLUKÁCH

LISTOPAD

9. – 11. 11., 16. – 18. 11.
SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ
17. 11. KOŠT MLADÝCH VÍN
23. – 25. 11. PUTOVÁNÍ ZA MLADÝMI
VÍNY

PROSINEC

5. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU S MIKULÁŠEM

Obecní úřad: Obecní 11, 691 04 Přítluky
tel.: +420 519 349 303

(48.848611° N, 16.7725° E)
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RAKVICE
KALENDÁŘ AKCÍ
2018

DUBEN
1. 4.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA VÍN

28. 4. DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

ČERVEN
9. 6.

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠŮ

23. – 25. 6. KROJOVANÉ HODY
30. 6. HODKY

ČERVENEC
7. 7.

PŘEHLÍDKA DECHOVEK 		
TÚFARANKAFEST

28. 7. MYSLIVECKÁ NOC

Na jihu Moravy,
v jednom z nejteplejších míst v České
republice, můžete
najít obec Rakvice.
Leží v nadmořské
výšce 166 m a díky
klimatu a poloze
obce se tady daří
pěstování révy vinné.
První písemná zmínka
o Rakvicích pochází z roku
1248. Obec, jako součást Lednicko-valtického areálu, je svojí
polohou vhodná pro podnikání
výletů do okolí. Můžete využít i
vinařské stezky, které propojují
Lednici – Rakvice – Přítluky –
Zaječí – Nové Mlýny. Na trase
vás čekají kromě informačních
tabulí i odpočinková místa.
Přímo v obci jsou k vidění
kulturní památky, jako například farní kostel sv. Jana Křtitele.
Původně zde stála kaple sv. Ondřeje postavená v období 14301434. Kostel pochází z roku
1700, v roce 1875 byl z důvodu
kapacity rozšířen, věž kostela
včetně báně je vysoká 33,66 m.
Mezi místní kulturní památky
patří také socha sv. Jana Nepomuckého, kterou vytvořil sochař Tomáš Schweigel v roce
1775 a barokní kříž – misijní
kříž z roku 1803 s kryptogramem.
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Zajímavou přírodní památkou je jezero Kutnar (0,6 ha)
nebo krajinný prvek, mokřad
Rybníčky (50 ha), který je významným biocentrem živočichů a rostlin. V roce 2009 byly
Rybníčky vyhlášeny přírodní
památkou.
Od roku 2012
se můžete rozhlédnout po
kraji z rozhledny Maják. Jedná
se o společný projekt
obcí Rakvice, Přítluky a
Zaječí. Z téměř
28 metrové rozhledny na Přítlucké hoře
se vám otevře krásný výhled
na lužní lesy, Lednicko-valtický

(48.858333° N, 16.813333° E)

areál a přilehlá města a vesničky.
Rakvice jsou ale především obcí vinařskou
a k jejich katastru patří
viniční tratě Kozí horky, Krefty a Trkmansko.
V obci můžete navštívit
desítky velkých i malých
vinařů ve více jak stovce
vinných sklepů, z nichž nejstarší pocházejí ze 17. století.
Tradice vinařství sahá do dávné
minulosti, až do dob Římanů.
Rakvické bílé víno se objevilo
dokonce na korunovaci českých králů. Od té doby se technologie zmodernizovala, ale
rakvická vína stále patří mezi
nejlepší, o čemž svědčí i nejvyšší ocenění z celosvětových
výstav. Každoročně
zde můžete nahlédnou asi
do dvacítky sklepů,
které vinaři pro
vás otevírají vždy
v dubnu a
listopadu.
V ráji milovníků vína však
mohou najít útočiště
i rybáři, kteří sem přijíždějí za
úlovkem ze širokého okolí. Mo-

hou se usadit u Jezer, Trávníků
nebo na Novomlýnských nádržích pod Palavou. Na Trávníkách se každoročně konají
rybářské závody pro dospělé a
děti. V obci ale působí mnohem
více spolků, než jen rybářský a
navštěvují je členové od nejútlejšího až do seniorského věku.
K udržování lidových tradic
v obci napomáhají i krojované
hody a hodky, které pořádají
stárci a chasa vždy v červnu po
Janovi, jemuž je zasvěcen místní kostel. Mája se staví stále ručně bez použití techniky, průvodem chodí kolem 20 krojových
párů a přidává se i početná sestava mužáků. Na hodky mají
děti přichystané vždy sladké
sólo. V listopadu můžete navštívit i Kateřinské hody.
Pokud se rozhodnete strávit
v Rakvicích dovolenou, najdete tady vše pro vaše pohodlí,
a to nejen rozsáhlé služby a
množství ubytovacích možností. Kulturních a vinařských
akcí, ale rozjet se můžete na
výlety i do okolí. Ať už k nedalekým Novomlýnským nádržím, nebo pak například do
Lednice. K putování za zážitky
a relaxem mezi vinohrady tady
najdete spoustu možností a
přijet můžete v každém ročním období.

www.rakvice.cz

LISTOPAD
17. 11. SVATOMARTINSKÝ
DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
23. 11. KATEŘINSKÁ VÝSTAVA VÍN
24. 11. KATEŘINSKÉ HODY

Podrobnější informace a aktualizace akcí,
možnostech ubytování a stravování naleznete
na internetových stránkách obce:

www.rakvice.cz

Obecní úřad
Obec Rakvice, Náměstí 22,
691 03 Rakvice
tel.: +420 519 349 100
+420 519 349 204
Fax:+420 519 349 205
E-mail: podatelna@rakvice.cz
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VELKÉ BÍLOVICE
KALENDÁŘ AKCÍ 2018
DUBEN

ZÁŘÍ

7. 4.
PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM „ZE SKLEPA
DO SKLEPA“

9. – 11. 9.
TRADIČNÍ HODY

26. 4. – 5. 9.
ZA VINAŘEM DO VELKÝCH BÍLOVIC

KVĚTEN

ŘÍJEN
27. 10.
VINAŘSKÝ MARATÓN

LISTOPAD

5. 5.
VÝSTAVA VÍN

17. 11.
SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST

ČERVENEC
7. 7.
ZPÍVÁNÍ PRO RADOST

27. – 29. 7.
LETNÍ SLAVNOST AUTENTICKÝCH
VÍN

SRPEN
4. 8.
SETKÁNÍ POD PŘEDNÍMA
12. 8.
ZAHRÁVÁNÍ HODŮ
25. 8.
ZARÁŽENÍ HORY

24.11.
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ ZELŇAČEK

Bližší informace:

www.velkebilovice.cz

Město Velké Bílovice:
+420 519 367 111
Informační centrum:
+420 519 367 111, +420 774 918 315
Sportovní areál na Fabiáně:
+420 776 251 904
Sportovní přírodní areál Křástelka:
+420 723 820 221
Městské vlastivědné muzeum:
+420 519 367 119

Velké Bílovice – nejmladší město a největší vinařská obec v ČR
Kraj slunce a vína vyhlášený
svou pohostinností a folklorem.
Od nepaměti zde přetrvává příležitost k vzájemnému setkávání s dotekem dávných časů a
kořenů.
Proto se mohou i turisté při
své návštěvě města s místními
tradicemi setkat a vinařských,
kulturních i společenských
akcí se zúčastnit během celého
roku. Každé jaro se o prvním
dubnovém víkendu zvyšuje počet návštěvníků z ČR i ze zahraničí více než dvojnásobně.
Důvodem je tradiční vinařské
putování s názvem „Ze sklepa
do sklepa“, kdy je otevřeno a
místními vinaři nabízeno k degustaci víno ve více jak padesáti
vinných sklepích a provozovnách. Má vynikající ohlasy
a stává se nejvyhledávanější akcí tohoto druhu v regionu i v ČR.
Velkobílovické hodynejvětší svátek v roce,
který se slaví
nepřetržitě
tři dny. Krojovaný průvod více než
60 krojovaných párů, dechová hudba, stavění máje, tanec,

burčák, víno, tradice ... to vše
k nim patří.
Vedle těchto dvou hlavních
akcí, které jsou hojně
navštěvovány, se
po celou turistickou sezonu
konají i menší vinařské
akce pořádané přímo
mezi vinnými sklepy jako
je „Zpívání pro
radost“, „Večer při
cimbálu“, „Zarážení
hory“ nebo „Svatomartinská
slavnost“, která se letos koná
v sobotu 17. listopadu.
Novou tradicí se stává Vinařský maraton. Běží se na podzim
mezi vinicemi převážně po
cyklostezkách mezi
obcemi Velké Bílovice, Čejkovice a Vrbice,
kdy je vinná
réva zbarvena do barev
stejně opojných jako je
mok, který proslavil tento kraj.
Další, stále více vyhledávanou akcí je soutěž
ve vaření zelňačky na náměstí,

Nám. Osvoboditelů 1363, Velké Bílovice - tel. +420 728 752 173

která každoročně přiláká do
města davy návštěvníků. Po
jarním vinařském putování se
stává druhou nejnavštěvovanější
kulturní akcí.
Její devátý
ročník se
letos koná
24. listopadu.

Ve městě je možné navštívit
vlastivědné muzeum, tenisové kurty na sportovním areálu
nebo se vydat lovit na rybník
Velký Bílovec.
Velké Bílovice, město lidových tradic, vína a ovoce jsou
ideálním místem pro rodinnou
dovolenou, poznávací výlety
i zážitkovou vinařskou turistiku.

Hradištěk
Bílovský Hradišťku, kdo by tě neměl rád?
Jsi stále samý květ, zelený vinohrad.
Hlaváček jarní zlatem se třpytí,
kam oko pohlédne, všude je kvítí.
Pod šípkovým keřem skromná fialka voní,
v zelené trávě sasanka bílá hlavičku k zemi kloní.
Na vrchu k modrým oblakům posvátná kaplička stojí,
kytice vonného katránu drobné své květy kapličce podávají.
Stůj tady na věky, kapličko kamenná,
ozdobo celého kraje jak symbol pravdy a světla,
těch našich moravských patronů, svatého Cyrila a Metoděje.
Hradišťku zelený, mateřídouškou, šalvějí voníš,
když z Pálavy červánky tě líbají a bouře se žene,
ty pořád pevně stojíš.
Z kostela zvoní klekání, tichý je vinohrad,
na který mlha opadá,
tvá stráň je dál plná květů,
kéž by ta kaplička posvátná
dala mír, lásku celému světu.
Dívej se na věky do rodného kraje,
kde z jara katrán voní, na podzim víno zraje.

www.velkebilovice.cz

(48.849167° N, 16.892222° E)
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STÁLÉ VÝSTAVY, EXPOZICE A MUZEA
LEDNICE

EXPOZICE OBNOVA JÍZDÁREN A KRAJINOU ZAHRAD

Otevírací doba: červenec, srpen Po – Ne, svátek 9.00 – 17.00,
květen, červen, září Po – Pá 9.00 – 17.00, víkendy 10.00 – 17.00
leden až duben, říjen až prosinec Po – Pá 9.00 – 16.00, víkendy 10.00 – 16.00
Vstupné: 60,- Kč, snížené 30,-Kč, děti do 6-ti let vstup zdarma.

STÁTNÍ ZÁMEK LEDNICE

Zámek 1, 691 44 Lednice , tel.: +420 519 340 128, fax: +420 519 340 210,
e-mail: lednice@brno.npu.cz, www.zamek-lednice.com
Zámek I. okruh (přízemí – Reprezentační sály)
Max. 45 osob ve skupině (délka prohlídky 45 min)
Otevírací doba:
duben, říjen – So a Ne 9.00 – 16.00, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob)
září – denně mimo Po 9.00 – 16.00, květen, červen – denně mimo Po 9.00 – 17.00,
červenec, srpen – denně 9.00 – 18.00
Vstupné: dospělí: 190,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP: 130,- Kč, rodinné: 510,- Kč
Prohlídka v cizím jazyce: dospělí: 330,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP: 230,-Kč; rodinné 890,- Kč
Zámek II. okruh (1. patro – Soukromé apartmány)
Max. 25 osob ve skupině (délka prohlídky 45 min)
Otevírací doba:
duben a říjen – So a Ne 9.00 – 16.00, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob)
září – denně mimo Po 9.00 – 16.00, květen, červen – denně mimo Po 9.00 – 17.00,
červenec, srpen – denně 9.00 – 17.00
Vstupné: dospělí: 150,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP: 110,- Kč, rodinné: 410,- Kč
Prohlídka v cizím jazyce: dospělí: 260,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP: 190,- Kč; rodinné 710,- Kč
Zámek III. okruh - Dětské pokoje a Muzeum loutek Milana Knížáka
Otevírací doba:
duben a říjen – So a Ne 9.00 – 15.15, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob)
září – denně mimo Po 9.00 – 15.15, květen, červen – denně mimo Po 9.00 – 16.15,
červenec, srpen – denně 9.00 – 16.15
Vstupné: dospělí:150,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP: 110,- Kč, děti do 12 let v doprovodu rodičů
zdarma, rodinné: 410,- Kč
Prohlídka v cizím jazyce: dospělí: Kč 260,-, děti, studenti, důchodci, ZTP: 190,- Kč, děti do 12 let v doprovodu
rodičů zdarma, rodinné: 710,- Kč

SKLENÍK

Otevírací doba:
únor, březen, listopad, prosinec - So a Ne 10.00 – 16.00, duben, říjen – denně mimo Po 9.00 –16.00
květen, červen, září – mimo Po 9.00 –17.00
červenec, srpen – denně 9.00 –17.00
Vstupné: dospělí: 60,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP: 40,- Kč, rodinné: 160,- Kč

Slevy ze vstupného mají držitelé karty mládeže EURO, držitelé karty ISIC nebo obdobného dokladu prokazujícího, že jeho držitel je frekventantem řádného denního studia (index apod., max. do
26-ti let věku), dále držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí, držitelé průkazu ZTP a senioři nad 65 let
(na základě předložení průkazu totožnosti).

EXPOZICE BIOSFERICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA

Vstupné: 40,-Kč
Přístupné pro skupiny min. 10 osob po předchozí objednávce, tel.: +420 773 737 697.

Více na: www.mczl.cz

MINARET – VYHLÍDKA

Otevírací doba: duben – 9.00 – 16.00, květen, červen, září – 9.00 – 17.00 mimo Po,
červenec, srpen – 9.00 – 17.00

Vstupné: plné 60,-Kč, snížené 40,- Kč

SÁLY MINARETU

Otevírací doba: květen až červen So, Ne 10.00 – 16.00, červenec, srpen Po – Ne 10.00 – 16.00, září So,
Ne 10.00 – -16.00

Vstupné: plné 150,-Kč, snížené 110,- Kč, rodinné 410,- Kč

MUZEUM HRAČEK LEDNICE

Pekařská 13, Lednice, www.muzeum-hracek-lednice.cz, www.facebook.com/muzeum.hracek.lednice
Expozice je rozdělena do několika částí, v nichž si návštěvníci mohou prohlédnout hračky z let
1860–1980. Návštěvníci muzea se prostřednictvím výstavy seznámí s vývojem hraček i hračkářských
materiálů a poznají nejznámější hračkářské firmy a osobnosti minulých dvou století.
Otevírací doba: duben, květen, červen, září, říjen, denně 10.00 –17.00, červenec, srpen, denně – 9.00 –
19.00, listopad – So, Ne – 10.00 – 17.00
Mimo sezónu možno otevřít i na zavolání.
Vstupné: dospělý 60,- Kč, děti, studenti, senioři, ZTP 45,- Kč (děti do 2 let zdarma),

rodinné vstupné 150,- Kč (2 rodiče + 1-2 děti), fotografování 20,- Kč

LEDNICE DÁVNÁ – JAK SE ŽILO ZA TATÍČKA MASARYKA

Zámecké náměstí 68 (budova TIC), Marie Létalová, tel: +420 776 759 811, www.muzeum-lednice.cz
Stálá expozice znázorňující život za první republiky v Lednici. Prohlédnout si můžete například četnickou stanici, holičství, krejčovství nebo se vyfotografovat v ateliéru s dobovými rekvizitami.
Otevírací doba: duben, květen, červen, září, říjen: 9.30 – 17.00, červenec, srpen: 9.30 – 18.00

Vstupné: dospělí: 50,-Kč, děti od 6 let, studenti, důchodci, ZTP: 30,-Kč

SVĚT DIVOČINY

Mikulovská 106, tel: +420 777 992 023, www.svetdivociny.cz
Otevírací doba: duben až květen, So, Ne 9.00 – 20.00, červen až srpen Po – Pá 16.00 – 20.00,
So, Ne 9.00 – 20.00, září, říjen So, Ne 9.00 – 20.00

Vstupné: dospělí: 60,-Kč, děti 3-15 let: 30,-Kč, rodinné: 140,-Kč

VALTICE
STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE

GROTTA (UMĚLÁ KRÁPNÍKOVÁ JESKYNĚ) S VÝSTAVOU STRAŠIDEL

Otevírací doba:
duben a říjen – So a Ne 9.00 – 15.15, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob)
září – denně mimo Po 9.00 – 15.15, květen, červen – denně mimo Po 9.00 – 16.15,
červenec, srpen – denně 9.00 – 16.15

Vstupné: dospělí: 60,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP: 40,- Kč

PRŮVODCE ZÁMECKÝM PARKEM

Zámek 1, 691 44 Lednice
Tel.: +420 604 834 527
e-mail: pruvodceparkem@gmail.com, www.pruvodceparkem.cz
Prohlídka probíhá s odborníkem - zahradním architektem, který vás seznámí s vývojem parku a na grafických listech vám přiblíží, jak park vypadal v historii. Průvodce vás upozorní na významné rostliny na
trase prohlídky, ukáže významné pohledy a představí probíhající obnovu parku.
Otevírací doba: duben, květen, září – So, Ne 14.00 a 15.00
červenec a srpen, denně od 14.00 a 15.00
Doba prohlídky cca 50 minut (jiné termíny možno objednat).
Vstupné: jednotlivé vstupné 100,- Kč., rodinné vstupné 300,- Kč
Vstupenky se kupují v pokladně zámku, nebo ve skleníku.
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Zámek 1, 691 42 Valtice, tel.: +420 519 352 423, e-mail: valtice@brno.npu.cz
Základní prohlídkový okruh, Křižáci, Zimní prohlídky barokní kaple, Kult koně a zimní jízdárna.
Podrobné informace o cenách a otevírací době najdete na www.zamek-valtice.cz

RENDEZ-VOUS (DIANIN CHRÁM)

tel.: +420 603 867 966
Otevírací doba: červenec – srpen 9.00 – 18.00, květen, červen a září 9.00 – 17.00,
duben, říjen 9.00 – 16.00, pondělí zavřeno.
Vstupné: plné 50,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 120,- Kč
				

BYLINKOVÁ ZAHRADA

Otevírací doba: květen, červen, sobota a neděle 10.00 – 18.00, Po – Pá 14.00 – 18.00,
červenec, srpen 10.00 – 18.00, září – Po – Pá 14.00 – 18.00, So, Ne 10.00 – 18.00,
říjen Pá 14.00 – 17.00, So, Ne 10.00 – 17.00.
Vstupné: plné 40,- Kč snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč, roční permanentka 200,- Kč

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM

náměstí Svobody 8, 691 42 Valtice, tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz
Otevírací doba: březen, duben, září, listopad, So, Ne, svátky 10.00 – 17.00,
květen, červen, září, Pá – Ne 10.00 –17.00, červenec, srpen, Po – Ne 10.00 – 17.00

Vstupné: základní 60,- Kč, snížené (děti, důchodci, studenti) 30,-Kč

stálé výstavy, expozice a muzea
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MĚSTSKÉ MUZEUM VALTICE

náměstí Svobody 4, 691 42 Valtice, tel.: +420 728 578 719 nebo 723 553 978,
e-mail: mestskemuzeum@seznam.cz
Otevírací doba: květen – říjen, St – Pá: 13.00 – 17.00, listopad So, Ne, svátky 10.00 – 14.00
Vstupenky do Zámku Valtice platí i pro vstup do muzea
Vstupné: plné – 30,- Kč, snížené (děti, důchodci, studenti) – 20,-Kč, děti do 12 let zdarma
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EXPOZICE HISTORIE VLAKOVÉ POŠTY A POŠTOVNÍ PŘEPRAVY

V historickém, památkově chráněném poštovním voze z roku 1949 si prohlédnete expozici historie

poštovnictví a poštovní přepravy.
Prohlídky: květen až červen – Břeclav, Sady 28. října 13.00 – 17.00, červenec až září – nádraží Lednice
9.30 – 16.00, říjen až listopad – břeclavské nádraží 13.00 – 17.00
Vstupné: plné 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč, děti do 6 let zdarma
Podrobné informace: http://www.postovni-vuz.cz/o-expozici/

PODIVÍN
JANOHRAD

MUZEUM TORTURY

Expozice mučení v Žabím sklepě zámeckého parku
Otevírací doba: duben, Pá – Ne: 10.00 – 18.00, květen Po – Ne 10.00 – 18.00,
říjen Po – Ne 10.00 – 17.00
Vstupné: plné – 80,- Kč, snížené (děti, důchodci, studenti) – 60,-Kč, vstupenky zakoupíte v muzeu

Podivín 691 45
tel: +420 519 355 134, e-mail: janohrad@brno.npu.cz, www.januv-hrad.cz
Otevírací doba: duben – říjen, So a Ne 9.00-16.15, květen až září denně mimo Po 9.00 – 16.15
Vstupné: dospělí: 60,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP: 40,- Kč, rodinné: 160,- Kč, fotografování 100,- Kč.

MUZEUM ŽELEZNÉ OPONY

Hraniční přechod 483, 691 42 Valtice, tel.: +420 777 003 032, 519 340 130, e-mail: info@muzeumopony.cz
Otevírací doba: duben So a Ne, 10.00 – 17.00, květen, červen Pá – Ne, 10.00 – 17.00,
červenec, srpen a státní svátky: Po – Ne, 10.00 – 17.00, září Pá – Ne, svátky 13.00 – 17.00,
říjen, listopad So, Ne, svátky 10.00 – 17.00
Pro skupiny po předchozí dohodě kdykoliv.
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice – Schrattenberg
Vstupné: plné – 70,- Kč, snížené – 40,- Kč, rodinné – 170,- Kč, slevy pro skupiny

VALTICKÉ PODZEMÍ

Vinařská 34, tel. +420 723 600 423, email: info@valtickepodzemi.cz, www.valtickepodzemi.cz
Podrobné informace o otevírací době: www.valtickepodzemi.cz, infolinka: +420 723 600 423
Prohlídkové vstupné: 50.- Kč, děti do 15 let zdarma.

BŘECLAV
POHANSKO – EXPOZICE VELKOMORAVSKÉ POHANSKO

Kontakt: Pavel Gajda, kastelán, tel.: +420 519 374 248, mobil.: + 420 739 236 640

Otevírací doba: duben – říjen, Út – Ne, 10. 00 – 18. 00, listopad – březen zavřeno.
Vstupné: plné 50,- Kč, poloviční (děti od 6 do 15 let, studenti středních a vysokých škol po předložení
průkazu – ISIC, OP, senioři nad 65 let) 25,- Kč.
Parkování je možné před vjezdem do obory. Trasu k zámečku pak můžete zdolat pěšky, na kole nebo
bruslích po cca dvou kilometrech dlouhé asfaltové lesní cestě.

SYNAGOGA - EXPOZICE ŽIDOVSKÁ BŘECLAV

Otevírací doba: celoročně, mimo pondělí (leden-prosinec) 10.00 – 17.00
Kontakt: Průvodci synagoga (objednávky zájezdů a školních skupin), tel.: +420 731 428 260
Vstupné: plné 50,- Kč, poloviční (děti od 6 do 15 let, studenti středních a vysokých škol po předložení
průkazu – ISIC, OP, senioři nad 65 let) 25,- Kč
* Společná vstupenka (opravňuje pro jednorázový vstup do synagogy a Lichtenštejnského domu)

LICHTENŠTEJNSKÝ DŮM

Navštivte stálou expozici o historii rodu Lichtenštejnů, miniatury jednotlivých staveb Lednicko-valtického areálu, galerii výtvarného umění.
Otevírací doba: celoročně Út – Ne 10.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

Vstupné: plné 50,- Kč, poloviční (děti od 6 do 15 let, studenti středních a vysokých škol po předložení průkazu – ISIC, OP, senioři nad 65 let) 25,- Kč

CYKLOMUZEUM

Velopavilon v parku před nádražím Velo Faťa Břeclav, tel.: 777 595 502 (Josef Grbavčic),
e-mail: velo.fata@seznam.cz. Muzeum bicyklů – k vidění cca 62 kol, letité koloběžky, kočárky, motocykl
Puch či vysoké kolo Coventry z r. 1885.
Otevírací doba: celoročně, denně 14.00 – 17.00, po telefonické domluvě i mimo tuto dobu.

stálé výstavy, expozice a muzea
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TIPY NA CYKLOAKCE
Cykloakce 2018
31. 3.
Velká cena Hlohovce

Jedinečný závod silniční cyklistiky.
Více na:
www.sportcomplex.cz/vchlohovce/

19. 5.
Otevírání
Lichtenštejnských stezek

29. 9.
Author valtické cyklobraní

Sraz u Vinařské 100doly v areálu
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy
Valtice a.s., cyklozávod plus bohatý doprovodný program - ochutnávky místních specialit včetně čerstvého burčáku.
Po závodu zábava s cimbálem ve Vinařské 100dole.
Více na:
www.cyklobrani.cz

Břeclav, více info na: www.tereza.cz,
www.lichtenstejnske-stezky.cz

Půjčovny a opravny kol:
Půjčovna kol Lednice
Břeclavská 366, Lednice
tel.: +420 776 625 817
Půjčovna kol na vlakovém nádraží
Nádražní 336, Lednice
tel.: 777 245 292
Cykloservis LUMA
Komenského 506 Lednice
tel.: +420 519 340 456, +420 731 724 124
Cykloráj Valtice
Petra Bezruče 1125, Valtice
tel:+420 605 983 978
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Hudba na kole

Sobota 16. 6. 2018 od 10 hodin
Lednicko-valtický areál
& Weinviertel (Dolní Rakousko)
hudební zastávky s hudbou různých žánrů
Již počtvrté se letos v rámci festivalu
13 měst Concentus Moraviae uskuteční akce
HUDBA NA KOLE. Akce probíhá v nádherné krajině Lednicko-valtického areálu
a dolnorakouského Weinviertelu.
Na osmnácti „hudebních zastáv-

Půjčovna kol
Hurá na kolo
K Lesíku 815, Valtice
tel.: +420 777 808 790, +420 737 435
673
TIC Břeclav
U Tržiště 8, Břeclav
tel.: +420 731 428 235, +420 731 428 250
Cyklosféra
Pod Zámkem 3096/3, Břeclav,
tel.: +420 731 657 980, +420 774 027 549
Půjčovna kol ČD
nádraží Břeclav
tel.: +420 725 885 638

cykloakce 2018

kách“ bude znít lidová hudba, jazz všech
historických období, klasická hudba, ale
také bluegrass, folkrock, klezmer, středověké písně, šanson či crossoverová verze
echtovního vídeňského šramlu. Trasu si
zvolíte sami podle svého hudebního vkusu, atraktivnosti koncertní destinace nebo
podle počtu kilometrů, na který si troufnete v sedle svých bicyklů. K dispozici bude
letos opět shuttle bus, všechna hudební
vystoupení jsou zdarma a probíhají od
10 do 17 hodin.
Přijeďte se svými přáteli a rodinnými příslušníky a užijte si spojení živé hudby
a krásné přírody bohaté lahodným vínem.
Více informací na www.hudbanakole.cz

foto: © CEMA - Jiří Sláma

VÝLETNÍ NOVINY LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU A OKOLÍ
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ROZHLEDNY A VYHLÍDKY

Vybraná vyhlídková
místa

HRADIŠTĚK
návrší u Velkých Bílovic

APOLLONŮV CHRÁM
vyhlídková terasa u Mlýnského rybníka (Apollo)
cca 2,5 km od Lednice

Nové místo pro Váš relax v centru Břeclavi
KOSTEL V POŠTORNÉ
Kostel Navštívení Panny Marie. Prohlídka s průvodkyní
na základě telefonické domluvy.

POSEZENÍ POD VELKOU PERGOLOU S BAREM
grill / víno / pivo / fresch juice / hudba / letní kino
PŮJČOVNA, PRODEJ, VÝROBA, SERVIS KOL
A ELEKTRO KOL
nákladní kola / skládačky / městská a retro kola / MTB
fat bike / e-bike / business&PR bike
SPOUSTA MÍSTA PRO RELAX A ZÁBAVU
trampolíny / šlapadla / dětské hřiště / veřejné grily
UBYTOVÁNÍ NA CYKLOSFÉŘE
3 apartmány / 14 lůžek / 3 přistýlky / snídaně/ polopenze

•••

KOLONÁDA REISTNA
Více informací na TIC Valtice.

NABÍZÍME TAKÉ K OSLAVÁM, PŘEDNÁŠKÁM,
FIREMNÍM A SOUKROMÝM AKCÍM

ZÁMEK BŘECLAV
Věž zámku Břeclav - přesné informace o cenách a otevírací době najdete na: www.muzeumbv.cz/zamecka-vez/

Neváhejte a přijďte nás navštívit ještě dnes!!
Kontakty:
731 657 980, 737547847, 774027549
info@cyklosfera.cz www.cyklosfera.cz
fb: @cyklosferabreclav

rozhledny a vyhlídky
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PUTOVÁNÍ ZA ZÁŽITKY

Stezka bosou nohou
Okružní trasa o délce necelých 5 km vede
z rakouské obce Schrattenberg k Valticím
- k romantické stavbě Reistna, nejvyššímu
bodu Lednicko-valtického areálu. Po cestě
je umístěno celkem 12 zastávek, na kterých
se návštěvníci můžou projít bosi třeba po
kůře a šiškách, nebo balancovat na vratkém
mostě z dřevěných trámů, odpočinout si na
dřevěných lehátkách a kochat se výhledem
do okolí. Chůzí bosou nohou po různých
přírodních materiálech mají být zprostředkovány zvláštní smyslové vjemy. Z Valtic se
na stezku můžete napojit u Kolonády nebo
u Muzea železné opony na hraničním přechodu Valtice - Schrattenberg. V letních měsících je na stezce navíc otevřena „Bertiho
chata“ s občerstvením.

Zastávky:
1.
Houbová překážková dráha
2.
Paměťová stezka
3.
Místo pro odpočinek
4.
Kolonáda Reistna
5.
Muzeum železné opony
6.
Vyhlídka do tří zemí
7.
Tři duby
8.
Zastávka druidů
9.
Visutý most
10. Schod pocitu
11. Dům ze sudu
12. Místo smyslů

Schrattenberg – Valtice

Valtice

Schrattenberg bei Poysdorf

P

Příjmné ubytování přímo ve vinařském areálu
Domácí vyhlášená kuchyně a gril ve starobylé stodole
Venkovní zahrada s jezírkem a 10 m slaným bazénem
CYKLISTÉ VÍTÁNI - sezonní menu, OCHUTNÁVKY VÍN
150 LET STARÉ VINNÉ SKLEPY o rozloze 300 m2 - PROHLÍDKY
Půjčovna scooterů HONDA pro 2 osoby !!!

Telefon: +420 774 111 776, +420 776 245 851
Úvaly u Valtic, www.villadaniela.cz
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okud se rozhodnete strávit v Lednicko–valtickém areálu víkend nebo dovolenou, vždy si přímo tam nebo
v blízkém okolí najdete to své. Ať
už si vyberete z nepřeberného
množství akcí třeba vinařskou turistiku, cyklistiku,
procházku nebo projížďku po památkách za historií nebo třeba zážitkovou Stezku bosou nohou
na hranici s Rakouskem,
vždy je na co se těšit. Milovníci lodí a plavby po Dyji
si také přijdou na své. Plout můžete po Zámecké Dyji v lednickém
parku, nebo zátokami meandrů řeky Dyje
z Břeclavi. Do divočiny vstoupíte při návště-

Projděte se z Lednice
do Valtic
Tato 15km trasa začíná u zámku v Lednici. Nejdříve nás vede zámeckým parkem po
naučné stezce k Minaretu. Odtud se vracíme druhou cestou zpět k zámku. Od zámku
pokračujeme na náměstí a odtud po červené turistické značce k lednickým rybníkům.
Rozcestí nás po červené značce přivede
k Novému Dvoru, kde je možné prohlédnout
si koně, a dále ke kolonádě Tří Grácií. Pokračujeme stále po červené Ladenskou alejí kolem
kaple sv. Huberta až k monumentální stavbě
Rendez-vous. Po několika stovkách metrů se
dostaneme opět do Ladenské aleje a kolem kapličky Svaté Anny přijdeme k železniční stanici
ve Valticích. Pokračujeme na náměstí a kolem
kostela k zámku, kde trasa končí.

putování za zážitky

vě Světa divočiny v Lednici, zadovádět si můžete v Lanovém centru v Břeclavi, nebo můžete
navšítivt nedaleký Archeopark v Pavlově.
Odpočívat pak můžete třeba v lednických lázních, nebo v relax
hotelech a wellness centrech.
Skvělá vína, gastronomie,
spousta vinařských a kulturních akcí, které jsou spojeny
s tradicemi a folklorem tohoto regionu, jsou základem
pro váš odpočinek a pohodovou náladu při návštěvě tohoto
koutu jižní Moravy.
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PUTOVÁNÍ ZA ZÁŽITKY
LANOVÝ PARK BŘECLAV

H

ájenka park byl vybudován na jaře roku 2016. Park
se i nadále bude rozrůstat, připravujeme pro Vás
další možnos� spojené s �mto areálem. Na celkové
ploše více než 8 000 m2 si můžete užít nejen lanové centrum,
ale také dětské hřiště, program, balanční prvky,
lukostřelbu, chůdy…Do budoucna chystáme
atrakce svým rozsahem jedinečné v České republice.

R

odinný park Hájenka nabízí také jediný lanový park
v Lednicko-val�ckém areálu.
Nacházíme se v nádherném
prostředí panenské přírody val�ckého lesa.Naše poloha je v bezprostřední blízkos� města Břeclav,
6km od města Val�ce a 7 km od navštěvované Lednice.

A

reál Parku Hájenka a lanového centra
nabízí rovněž občerstvení a sociální zázemí.

odpočinek • zábava
• adrenalin • relaxace
Díky své poloze a propojenos� s dalšími
atrakcemi Vám může nabídnout celou řadu
dalších služeb např:
• Lanový park s vysokými překážkami
• Lanáček pro dě�
• Novinka 2018 : Big Swing – obří
houpačka 30m
• Dětské hřiště
• Balanční prvky
• Lukostřelba
• Chůdy
• Občerstvení s možnos� zakoupení
alkoholických i nealkoholických
nápojů, teplé i studené občerstvení,
speciality z grilu i udírny
• Animační programy pro dě�
• Jednodenní tábory pro dě�
• Příměstské tábory pro dě�
• Oslavy a svatby
• Školní výlety,výlety pro školky
• Adaptační kurzy
• Teambuildingové akce
• Velké parkoviště
přímo u areálu

J!
A SOBOTU PÁRTY S D
K
TE
PÁ
U,
D
ŘE
ST
U
O
KAŽD

OD
OTEVŘENO 18 - 04 H

SLOVÁCKÁ 152, 690 02 BŘECLAV

OTEVŘENO: ST-ČT 18:00-04:00 • PÁ-SO 18:00-05:00

tel.: +420 774 581 144
cornerbreclav@gmail.com

Po cestě vás navedou viditelné šipky na sloupech

Kontakt: Telefon: 776 736 747
Email: info@hajenkabreclav.cz
Hájenka Park, Tovární kolonie 45, Břeclav 4 - Poštorná

TY NEJLEPŠÍ PÁRTY
POŘÁDANÉ NA BŘECLAVSKU!

www.hajenkabreclav.cz

facebook: Lanové centrum Hájenka Park Břeclav

putování za zážitky
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TIPY NA VÝLETY DO OKOLÍ

Hraniční zámeček – Chateu de Frontiere
Klasicistní stavba byla postavena v letech 1816 až 1819 na hranici mezi Markrabstvím moravským a Dolním Rakouskem. Středem zámečku jako symbol
hranice protéká potůček.
Hraniční zámeček je zapsaný do seznamu světového dědictví UNESCO
stejně jako celý Lednicko – valtický
areál. Zámeček je dnes v soukromých
rukou a žije poměrně rušným životem.
Celý areál prochází rekonstrukcí, můžete
se těšit na krásy historického komplexu
v cela novém kabátu.
Areál Hraničního zámečku slouží jako
odpočinkové místo pro mnoho českých
i zahraničních turistů, nebo jako místo
pro školení, firemní semináře, oslavy

narozenin, promoce, výročí a svatební
hostiny. V restauraci pro vás kuchaři připravují pokrmy z čerstvých a regionálních
surovin.
Součástí areálu Hraničního zámečku je Restaurace s letní terasou, Vinárna, Hotel ****,
Chaplin caffee s bowlingem a venkovním bazénem nejen pro hotelové hosty.

Kontakty

HOTEL Hraniční zámeček
Hlohovec 16, 691 43
Hlohovec u Břeclavi
RESTAURACE

CHAPLIN CAFÉ

•

+420 731 401 456

•

+420 602 728 292

•

info@hranicnizamecek.cz

•

info@hranicnizamecek.cz

www.hranicnizamecek.cz

S K L E P • V I N O T É K A • K AV Á R N A
VEDLEJŠÍ SEZONA 15:00 - 19:00
26.4. - 2.5.

15. VINAŘSTVÍ SING WINE

14. RODINNÉ VINAŘSTVÍ SPĚVÁK

42. VÍNO HROMEK

10. VINAŘSTVÍ DALIBOR OSIČKA

3.5. - 9.5.

51. VINAŘSTVÍ SILVESTR PÁLKA

50. VINAŘSTVÍ FABIKOVIČ s.r.o.

39. VINAŘSTVÍ - JAN STROUHAL

02. HABÁNSKÉ SKLEPY SPOL. s.r.o.

10.5. - 16.5.

45. VINNÉ SKLEPY ZAPLETAL

33. VINAŘSTVÍ SVOBODA

20. VINAŘSTVÍ ZAPLETAL FRANTIŠEK

03. RODINNÉ VINAŘSTVÍ HRABAL

17.5. - 23.5.

53. PELVINS

37. VINAŘSTVÍ U SVATÉHO MARTINA

22. VINAŘSTVÍ ZAPLETAL

52. VINAŘSTVÍ LUKÁŠ PŘIKRYL

24.5. - 30.5.

47.VINAŘSTVÍ NA ŠPIČÁKU

43. VINAŘSTVÍ ZBYNĚK OSIČKA

23. RODINNÉ VINAŘSTVÍ ZEMÁNKOVI

25. VELKOBILOVICKÁ VÍNA

31.5. - 6.6.

35. RODINNÉ VINAŘSTVÍ
ZDENEK POLACH

13. VINAŘSTVÍ PETR SKOUPIL

44. VINAŘSTVÍ OSIČKA JAROSLAV

11. VINAŘSTVÍ DAVID OSIČKA

7.6. - 13.6.

38. VINAŘSTVÍ VINOVIT

14. RODINNÉ VINAŘSTVÍ SPĚVÁK

29.VINAŘSTVÍ VÁCLAV FABIKOVIČ

12. VINAŘSTVÍ JIŘÍ RUSNOK

32. VINAŘSTVÍ KACHYŇA s.r.o.

01. VINAŘSTVÍ MILAN BAUMAN

41.VINAŘSTVÍ JIŘÍ ZECHMEISTER

18. VINAŘSTVÍ NESTAREC

34. VINAŘSTVÍ JAROSLAV SPĚVÁK

19. RODINNÉ VINAŘSTVÍ IGOR VYHŇÁK

14.6. - 20.6. 30.VINAŘSTVÍ ROMAN VALENTA
21.6. - 27.6.

05. VINAŘSTVÍ LANŽHOTSKÝ

HLAVNÍ SEZONA 14:00 - 19:00
28.6. - 4.7.

46. ARTVIN

03. RODINNÉ VINAŘSTVÍ HRABAL

5.7. - 11.7.

41. VINAŘSTVÍ JIŘÍ ZECHMEISTER 13. VINAŘSTVÍ PETR SKOUPIL

45. VINNÉ SKLEPY ZAPLETAL

14. RODINNÉ VINAŘSTVÍ SPĚVÁK

33. VINAŘSTVÍ SVOBODA

12. VINAŘSTVÍ JIŘÍ RUSNOK

15.VINAŘSTVÍ SING WINE

42. VÍNO HROMEK
43. VINAŘSTVÍ ZBYNĚK OSIČKA

12.7. - 18.7. 39. VINAŘSTVÍ - JAN STROUHAL

16. VINAŘSTVÍ – VLADIMÍR TETUR

17. VINAŘSTVÍ PETR VANĚK

25. VELKOBILOVICKÁ VÍNA

19.7. - 25.7. 01. VINAŘSTVÍ MILAN BAUMAN

40. RODINNÉ VINAŘSTVÍ BÍLKOVI

44. VINAŘSTVÍ
OSIČKA JAROSLAV

36. VINAŘSTVÍ JAROSLAV OSIČKA 28. VINAŘSTVÍ KNÁPEK&MACHŮ
10. VINAŘSTVÍ DALIBOR OSIČKA

26.7 - 1.8.

47.VINAŘSTVÍ NA ŠPIČÁKU

53. PELVINS

29.VINAŘSTVÍ VÁCLAV
FABIKOVIČ

2.8. - 8.8.

24. JOSEF DAMBORSKÝ

15.VINAŘSTVÍ SING WINE

52. VINAŘSTVÍ LUKÁŠ PŘIKRYL 22. VINAŘSTVÍ ZAPLETAL

50. VINAŘSTVÍ FABIKOVIČ s.r.o.

9.8. - 15.8.

10. VINAŘSTVÍ DALIBOR OSIČKA

04. VINAŘSTVÍ KUBÍK

23. RODINNÉ VINAŘSTVÍ
ZEMÁNKOVI

35. RODINNÉ VINAŘSTVÍ
ZDENEK POLACH

34. VINAŘSTVÍ JAROSLAV SPĚVÁK

16.8. -22.8.

32. VINAŘSTVÍ KACHYŇA s.r.o.

06. FRANTIŠEK A HANA MÁDLOVI

27. JAN STRÝČEK

11. VINAŘSTVÍ DAVID OSIČKA

37. VINAŘSTVÍ U SVATÉHO MARTINA

02. HABÁNSKÉ SKLEPY SPOL. s.r.o.

20. VINAŘSTVÍ ZAPLETAL
FRANTIŠEK

18. VINAŘSTVÍ NESTAREC

51. VINAŘSTVÍ SILVESTR PÁLKA

30.VINAŘSTVÍ ROMAN VALENTA

19. RODINNÉ VINAŘSTVÍ
IGOR VYHŇÁK

38. VINAŘSTVÍ VINOVIT

45. VINNÉ SKLEPY ZAPLETAL

23.8. - 29.8. 05. VINAŘSTVÍ LANŽHOTSKÝ
30.8. - 5.9.
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48. RODINNÉ VINAŘSTVÍ
OTÁHALOVI

54. ELWINE VELKÉ BÍLOVICE

• vína lahvová i sudová
• v sezóně burčák a italská kopečková zmrzlina
• občerstvení
• výborné kávy
• posezení ve sklepě
• vaše etiketa na láhvi s vínem
• otevřeno denně
Vinařství V & M Zborovský, v.o.s.
Dlouhá 2
691 06 Velké Pavlovice
tel.: 519 429 989
mob.: 731 141 878

www.zborovsky.cz

tipy na výlety
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Čejkovické

bylinkové
slavnostií
Vždy prvn
neděli v září

ZÁŽITKOVÁ EXKURZE VE VÝROBĚ ČAJŮ
PRODEJNA BIOČAJŮ A BIOKOŘENÍ
ČAJOVÝ SALON S KAVÁRNOU ČAS NA ČAJ
VYHLÍDKA NA VÝSLUNÍ
BYLINKOVÁ ZAHRADA SV. HILDEGARDY

PROVOZNÍ DOBA ČAJOVÉHO SALONU,
PRODEJNY A VYHLÍDKY
po–pá: 9.00–17.00 hod.
so–ne a státní svátky: 10.00–18.00 hod.
Zavřeno: velikonoční a vánoční svátky

#tadyrosteradost
www . sonnentor . cz

ZÁŽITKOVÁ EXKURZE VE VÝROBĚ ČAJŮ
Skupinky od 10 osob - po předchozí rezervaci
na telefonu či emailu, po–ne 10.00–16.00 hod.
Jednotlivci a skupinky do 10 osob - bez rezervace
Víkendy a státní svátky
vždy v celou hodinu mezi 10.00–16.00 hod.

Bylinky i koření,
jejichž vůně si vás
získá již při
příjezdu a exkurze
ve výrobě čajů jso
u jedněmi
z mnoha dalších zá
žitků, díky kterým
se k nám
návštěvníci Bylin
kového ráje SON
NENTOR
stále rádi vracejí.
Areál naší firmy,
která patří
k předním výrobc
ům biočajů a bioko
ření v
České republice,
se nachází na nejvy
šším kopci
malebné vinařské
obce Čejkovice a
je
atraktivním místem pro ro
diny s dětmi, cyklo
tu
risty,
školní výlety nebo
firemní exkurze.
Těšíme se na vaši
návštěvu, na kter
ou si
rezervujte minim
álně dvě hodiny.

VSTUPNÉ pro rok 2018
Dospělí 60 Kč
Skupiny od 30 osob 40 Kč
Důchodci, studenti a ZTP 40 Kč
Děti od 6 do 15 let 10 Kč
Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma

V pracovní dny pouze v tyto vyhrazené termíny:
červenec, srpen: po–pá v 10.00, 12.00 a 14.00 hod.
červen, září a říjen: čt–pá ve 12.00 a 14.00 hod.

KONTAKTUJTE NÁS
BylinkovyRaj@sonnentor.cz
nebo na tel.: 702 056 505

Zavřeno: velikonoční a vánoční svátky
Exkurze trvají cca 60 min.

ADRESA
Příhon 943, 696 15 Čejkovice (u Hodonína)

Hledáte wellness služby
a komfort?
Hledáte hotel v klidném
a pěkném prostředí?
Nabízíme bazén, vířivku, masáže,
klimatizaci ve všech pokojích

Tel: +420/519 440 940, T-mobile: +420/733 133 833, Fax: +420/519 440 950
Čechova 272, 691 44 Lednice na Moravě, recepce@relaxhotelstork.cz, www.relaxhotelstork.cz

tipy na výlety
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RYBIČKY 48/DYMYTRY
XINDL X/COCOTTE MINUTE
SKYLINE/JOHN WOLFHOOKER

STREET FOOD

PIVNÍ SPECIÁLY PROHLÍDKY PIVOVARU

DAVID STYPKA & BANDJEEZ/PSH
Vstupenky koupíš na slavnostibreclavskehopiva.cz
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Děkujeme starostům všech obci Dobrovolného svazku za spolupráci na tvorbě Výletních novin LVA 2018 – starostovi Lednice Liboru Kabátovi, manažerce Adrianě Škrlové, starostovi
Valtic Pavlu Trojanovi, Městskému muzeu a galerii Břeclav, paní Editě Rišicové, starostovi Bulhar Jiřímu Osičkovi, starostce Hlohovce Marii Michalicové, starostovi Podivína Stanislavu
Machovskému, starostce Ladné Renátě Priesterrathové, starostovi Přítluk Františku Kadlecovi, starostovi Rakvic Radku Průdkovi, starostce Velkých Bílovic Marii Vlkové.

Česká republika • jižní Morava •

www.lva .cz

Dobrovolný svazek obcí LVA

