
Znojemské vinobraní - 

Klubový sraz očima účastníka 

Předpokládám, že pořadatelé Lenka a Franta 

Vídenští o klubovém srazu ve Znojmě článek 

napíší, ale chtěl bych napsat pár postřehů, jak je 

vidí účastník.  

Především bych chtěl pořadatelům poděkovat, a 

doufám, že i za ostatní naše členy, za dobrý nápad uspořádat sraz v době 

„Znojemského historického vinobraní“. Cena vstupného pro důchodce 300,- 

Kč se mi zprvu zdála drahá, ale nabídka programu celého vinobraní byla tak 

široká, že je až spodivem, že pořadatelům této akce tato cena stačí. Jen za 

sobotu jich bylo 66. Stihli jsme tak maximálně 7. Na programu byli různé 

koncerty od populární hudby po historickou, různí kejklíři, divadla, vystoupení 

taneční, šermířské a hlavně průvod krále Jana Lucemburského s družinou a 

večerní ohňostroj. Návštěvnost vinobraní obrovská. Při ohňostroji bylo 

Masarykovo náměstí zcela napěchované. Popularitě vinobraní odpovídaly i 

ceny služeb, a tak burčák byl všude za 80,- Kč/litr apod. 

Bydleli jsme v kempu u Louckého kláštera. Měli jsme zvláštní prostor, tak 

s místem nebyl problém. Normální plocha kempu byla ale zcela zaplněná 

především stanaři. Pro tak vysoký počet návštěvníků bylo místní sociální 

zařízení malé. Sociálky jsou ale nové a pěkné a někdy malou frontu jsme 

přežili. Teplá vody tekla stále, a toaletní papír také nechyběl. Cena kempu 

odpovídala této akci. 

Mimo vlastní vinobraní jsme stačili absolvovat dva cyklovýlety v okolí Znojma. 

Tentokrát do méně známých končin na východní stranu. Počasí nám přálo, tak 

byla i spokojenost s výlety. Jeden byl od zámku v Lechovicích k zřícenině tvrze 

v Žerotici a kolem vodní nádrže Těšetice zpět do Lechovic. Druhý pak v pátek 

ze Znojma kolem Dyje do Tasovic, odtud k vodnímu mlýnu ve Slupi, na zámek 

a k zámeckému rybníku v Jaroslavicích, bývalou vojenskou pohraniční cestou 

na hrádek Lamperberk a zpět do Znojma. 

Na závěr ještě jednou poděkování a uznání Lence a Frantovi za zorganizování 

srazu, za péči a průvodcovskou službu. Bylo nás z Rožnova celkem 20 a pro 

napěchovaný program jsme bohužel ani společně v kempu nestačili posedět. 
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