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AKCE NA VRANOVSKU ČERVENEC, SRPEN 2012 

DATUM NÁZEV AKCE Místo konání, kontakt 

Ne 1.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady:        
„Muži v naději“-cz komedie – přístupnost od 12 let   

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA 115 min. 

Ne 1.7. PIZZA „U VODNÁŘE“  za 88 Kč od 12.00  – 21.00 h Restaurace na  hrázi přehrady 604 335 305 

Po 2.7.  LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„ŠMOULOVÉ“-animovaná rodin. komedie, dabing 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, 103 min. 

Po 2.7. Inferno…, aneb peklo jak ho neznáte, 21 hodin Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Út 3.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„Kamarád taky rád“-romant.komedie od 12 let    

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, 109 min. 

St 4.7. Varhanní koncert duchovní hudby v 19 hod. Kostel ve Vranově nad Dyjí www.fatym.com 

St 4.7. DIVADLO PRO DĚTI „O princezně Rozmařilce“ 
15,30-16,30 vstup zdarma 

Dětská herna Vojenské zotavovny  
vzdyje@seznam.cz 515 291 293 

St 4.7. Na Stojáka - stand up comedy show   
V loňském roce velmi oblíbená stand up comedy 

show NA STOJÁKA se po roce opět vrací na 

Vranovskou pláž!!! Vystoupí  Daniel Čech, Dominik 

Heřman Lev, Petr „Nasty“ Cerha (moderátor Evropy 

2 a mistr republiky v beat boxu). Konkrétní 

vystupující budeme průběžně aktualizovat.  

Vranovská pláž 
www.vranovska-plaz.cz +420 724 101 725  
recepce@vranovska-plaz.cz   www.nastojaka.cz 
Show bude probíhat v restauraci a pizzerii             

„U Karličky“  

 

Čt 5.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„Tintinova dobrodružství“, anim.  dobrodružný film, 
český dabing, přístupnost neomezená 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, 110 min. 
www.vranovska-plaz.cz 

Čt 5.7. Rytířský turnaj na Cornštejně v 19 hodin Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Pá 6.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady:        
„Půlnoc v Paříži“, roman.komedie,  české titulky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, 94 min., od 15 let 

Pá 6.7. Inferno…,aneb peklo jak ho neznáte, 21 hodin Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Pá 6.7. Recitál Vladimíra Mišíka, vstupné 120 Kč Zámek Vranov n/Dyjí od 19,30 hodin  

Pá  
6.7. 

6.7.2012 – Oslavy k 700. Výročí od založení obce 
Uherčice. 15:00 historický průvod obcí, 16:00 
vystoupení divadelní skupiny Libertas v zámeckém 
parku.Od 17:00 hodin vystoupení Cimbálové muziky 
Antonína Stehlíka (vstupné 50,- Kč, děti do 15-ti let 
zdarma).Místo konání – nádvoří Státního zámku 
Uherčice. Lidová řemesla, výstava starých fotografií, 
 občerstvení, večerní ohňostroj 

Obec Uherčice (u Znojma) Mgr. Zuzana Vyskočilová,                      
515 298 570     www.obec-uhercice.cz 
ouuhercice@volny.cz 

So 7.7. UHERČICE – Oslavy k 700. Výročí od založení obce. 
14:00 hodin – zábavné odpoledne pro děti i dospělé, 
vystoupení aerobiku, mažoretek, hraje Malá Jemnická 
kapela (vstupné zdarma). Kolotoče a atrakce pro děti 
Prezentace SDH. 20:00 hodin taneční zábava se 
skupinou Habakuk (vstupné 70,- Kč) – KD Uherčice 

Místo konání: sportovní hřiště v Uherčicích 
Obec Uherčice Mgr. Zuzana Vyskočilová,                      
515 298 570     www.obec-uhercice.cz 
ouuhercice@volny.cz 

So 7.,8.7.  DEN PRO MILOVNÍKY PIVA- Kozel 11° 2+1 zdarma Zámecký hotel, 515 296 101, info@zameckyhotelvranov.cz 

Ne 8.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady:       – 
„Lorax“, animov. rodin. film, 86 min., český dabing 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA 

Ne 8.7. Rytířský turnaj historického šermu, v 19 hodin Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Po 9.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady:       
„Líbáš jako ďábel“, česká komedie,113 min. 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA 

Po 9.7. Inferno…,aneb peklo jak ho neznáte, 21 hodin Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Út 10.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Alvin a 
Chipmunkové 3“, animovaná hudební komedie, 87 
min., český dabing 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA 

Út  
10.-15.7. 

STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ: ukázka středověkého 
dobového ležení s představením zbraní, zbroje, 

HRAD BÍTOV – Státní hrad Bítov, Bítov 671 07  
www.hradbitov.cz   +420 515 294 622   +420 

mailto:recepce@vranovska-plaz.cz
http://www.obec-uhercice.cz/
mailto:ouuhercice@volny.cz
http://www.obec-uhercice.cz/
mailto:ouuhercice@volny.cz


mučicích nástrojů s možností vyzkoušení a 
fotografování.  

515 294 736 fax +420 515 

 
St 11.7. 

Na Stojáka - stand up comedy show   
V loňském roce velmi oblíbená stand up comedy 
show NA STOJÁKA se po roce opět vrací na 
Vranovskou pláž!!! Těšit se můžete na Karla Hynka, 
Lukáše Pavláska, kouzelného kouzelníka Ríšu 
Nedvěda a spoustu dalších... Konkrétní vystupující 
budeme průběžně aktualizovat.  

Vranovská pláž 
www.vranovska-plaz.cz +420 724 101 725  
recepce@vranovska-plaz.cz   www.nastojaka.cz 

St 11.7. Rytířský turnaj historického šermu, 19 hodin Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

St 11.7. DIVADLO PRO DĚTI „Když se čerti ženili…“  
15,30-16,30 vstup zdarma 

Dětská herna Vojenské zotavovny  
vzdyje@seznam.cz 515 291 293 

Čt 12.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„Poupata“, drama, 94 min., česky, od 12 let 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA 

Pá 13.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„ŠMOULOVÉ“-animovaná rodin. komedie, dabing 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, 103 min. 

Pá 13.7. Inferno…,aneb peklo jak ho neznáte, 21 hodin Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

14. – 15. 7. Volejbalový turnaj smíšených družstev  
Na pláži Vranovské přehrady se pravidelně koná 
mezinárodní seriál turnajů s dnes již zažitým 
názvem Vranovské léto. Tato atraktivní sportovní 
událost konající se v malebném prostředí nedaleko 
Vranova nad Dyjí má letos na programu celých 6 
sportovních dnů a bohatý doprovodný program. 
Tímto vzniká jedinečná možnost setkání 
neregistrovaných a závodních hráčů na jedné akci 
za účasti mnoha tisíc diváků. 

„Vranovské léto 2012“ 
 
Organizátoři: 
Mgr. Jiří Bílek, tel.: +420 773 516 161 
Martin Veselý, tel.: +420 606 676 777 
info@vranovskeleto.cz 

So 14.7. Bitva o Bítov" jedná se o rekonstrukci bitvy z 2. svět. 

války. V rámci této akce bude projíždět kolona 

historických vozidel touto trasou -  Bítov-Vranov nad 

Dyjí-Šumná-Bítov dne 14.7. mezi 

Šmíd Roman  Tel.: +420 777 604 836 
rsmid@seznam.cz 

Ne 15.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Twilight 
sága: ROZBŘESK-I.část“, dobrodružný fantasy film, 
116 min., české titulky, od 12 let 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA 

Po 16.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Bitevní 
loď“, akční sci-fi thriller, 131 min., české titulky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, od 12 let 

Po 16.7. ČARODĚJKY s.r.o.-DIVADLO,Robina Hoodová, 19 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Po 16.7. Uherčice Pavlíny Senić – 4. dobročinný koncert v rámci 
„Hudebního festivalu Znojmo“, jehož výtěžek jde na 
konto SZ Uherčice. V banketním sále uherčického 
zámku zazpívá operní pěvkyně Pavlína Senić, na klavír 
ji doprovodí Karel Košárek a hostem jejich večera bude 
herec Ondřej Vetchý. 
Po koncertu uspořádá hlavní organizátor akce Mgr. Jiří 
Ludvík dražbu unikátních vín. Její výnos bude věnován 
na obnovu oken banketního sálu, případně na jiné 
dohodnuté akce v rámci památkové obnovy  SZ 
Uherčice. 

Státní zámek UHERČICE 
 
 +420 515 298 396 nebo  
607 650 192 
E-mail: uhercice@brno.npu.cz 
http://  www.zamek-uhercice.cz  a  www.npu.cz  
 

Út 17.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Vrtěti 
ženou“, romant.komedie, 100 min.,české titulky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, od 15 let 

St 18.7. DIVADLO PRO DĚTI „Kašpárek v pekle “ 
 15,30-16,30 vstup zdarma 

Dětská herna Vojenské zotavovny  
vzdyje@seznam.cz 515 291 293 

St 18.7. Meč a pantofel,ČARODĚJKY s.r.o.-DIVADLO 20 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

St 18.7. Koncert Ireny Budweisserové, 19,30 hod.,  120 Kč Zámek Vranov n/Dyjí www.zamek-vranov.cz 

St 18.7. Šermířské vystoupení – OHŇOVÁ SHOW   
Tančící víla se stane nástrojem temného rituálu 

Vranovská pláž 
 

mailto:recepce@vranovska-plaz.cz
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obětování starým bohům. Za třeskotu magické 
esence ohně a erupce ohnivých kouzel se z její 
vyprchávající fyzické podstaty stane démon. Osm 
účinkující na jevišti, souhra fire-poi, ohnivých tyčí a 
dalších ohnivých nástrojů vás 20 minut nenechá ani 
na vteřinu chladnými. Zobrazit plakát k akci. 
 

www.vranovska-plaz.cz +420 724 101 725  
www.bastyri.cz 
recepce@vranovska-plaz.cz   www.nastojaka 

Čt 19.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: Perfect 
day-I ženy mají své dny“,komedie, 108 min.,česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, od 12 let 

Čt 19.7. 19.7. Na Stojáka – stand up comedy show                 

V loňském roce velmi oblíbená stand up comedy 

show NA STOJÁKA se po roce opět vrací na 

Vranovskou pláž!!! Karel Hynek, Lukáš Pavlásek, 

Pepa Polášek.  

Vranovská pláž 
www.vranovska-plaz.cz +420 724 101 725  
www.bastyri.cz 
recepce@vranovska-plaz.cz   www.nastojaka Show 
bude probíhat v restauraci a pizzerii   „U Karličky“ 

Pá 20.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Kung Fu 

Panda 2“, animovaná komedie, 91 min, dabing 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA 

Pá 20.7. Robina Hoodová, ČARODĚJKY s.r.o.-DIVADLO,19 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Pá 20.7. Koncert barokní hudby, 19,30 hod., 70 Kč Zámek Vranov n/Dyjí www.zamek-vranov.cz 

So 21.7. 21.7.2012, od 11:00 vyhrávka po vsi a od 20:00 hodin 
taneční zábava v KD Lančov. Kontakt- Děkuji Jitka 
Kalandrová 

515 297 953 
ou.lancov@tiscali.cz 

21.7.  2. Ročník Nohejbalového turnaje „O putovní pohár obce 
Uherčice“- 3 členných družstev 
Startovné: 150,- Kč za team  
Začátek v 9:00, víceúčelové hřiště v Uherčicích 

Místo konání: sportovní hřiště v Uherčicích 
Obec Uherčice Mgr. Zuzana Vyskočilová,                  
515 298 570     www.obec-uhercice.cz 
ouuhercice@volny.cz 

21.-22.7. 
 

Nohejbalový turnaj 
Na pláži Vranovské přehrady se pravidelně koná 
mezinárodní seriál turnajů s dnes již zažitým 
názvem Vranovské léto. Tato atraktivní sportovní 
událost konající se v malebném prostředí nedaleko 
Vranova nad Dyjí má letos na programu celých 6 
sportovních dnů a bohatý doprovodný program. 
Tímto vzniká jedinečná možnost setkání 
neregistrovaných a závodních hráčů na jedné akci 
za účasti mnoha tisíc diváků. 

„Vranovské léto 2012“ 
Organizátoři: 
Mgr. Jiří Bílek, tel.: +420 773 516 161 
Martin Veselý, tel.: +420 606 676 777 
info@vranovskeleto.cz 

Ne 22.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„Probudím se včera“, sci-fi komedie, 120 
min.,česky, přístupnost neomezená 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA 

Ne 23.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Tady 
hlídám já“, rodinná komedie, 110 min., česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, příst. neomezená 

Po 23.7. Večerní šermířský program 17-18,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Út 24.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Moje 
krásná učitelka“, dramat. komedie, 98 min., česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, od 12 let 

Út 24.7. Večerní šermířský program 17-18,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Út 24.7. Duchovní hudba v podání neobvyklých hudebních 
nástrojů v 19.00 hodin 

Kostel ve Vranově nad Dyjí www.fatym.com 

St 25.7. DIVADLO PRO DĚTI „Kašpárek a čaroděj “ 
 15,30-16,30 vstup zdarma 

Dětská herna Vojenské zotavovny  
vzdyje@seznam.cz 515 291 293 

St 25.7. Na Stojáka – stand up comedy show               
V loňském roce velmi oblíbená show se po roce 
opět vrací na Vranovskou pláž!!! Těšit se můžete na 
Karla Hynka, Lukáše Pavláska, kouzelného 
kouzelníka Ríšu Nedvěda a spoustu dalších… 
Konkrétní vystupující budeme průběžně 
aktualizovat.  

Vranovská pláž 
 
www.vranovska-plaz.cz +420 724 101 
725 recepce@vranovska-plaz.cz   www.nastojaka.cz 
Show bude probíhat v restauraci a pizzerii „U 
Karličky“ 
 

mailto:recepce@vranovska-plaz.cz
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St 25.7. Večerní šermířský program na zřícenině, 17-18,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Čt 26.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Muži 
v černém 3“, sci-fi komedie, 104 min., česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, příst.neomezená 

Čt 26.7. Ohňová show na zřícenině Cornštejn, 21:15 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Čt  
26.7.,27.7.  

„HRABĚ  MONTE  CHRISTO„  Vystupuje divadelní a 
šermířská společnost EXULIS z Brna. Šerm, tanec a 
kontakt s diváky, návštěvníky po  loňském úspěchu jistě 
zaujmou.  

NOČNÍ PROHLÍDKY na hradě BÍTOV  
Vstupenky je třeba si zarezervovat na tel. 515 294 622, 
mobil 728 779 105. 

Pá 27.7. Večerní šermířský program na zřícenině, 17-18,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

 
Pá 27.7. 

MISS PLÁŽ 2012 
5. ročník prestižní společenské akce, 4 disciplíny 
(představení, rozhovor, volná, promenáda 
v plavkách), doprovodné soutěže pro všechny 
návštěvníky areálu a další překvapení  

Přímo na pláži Vranovské přehrady 
www.vranovska-plaz.cz recepce@vranovska-plaz.cz 
www.vranovskeleto.cz +420 724 101 725  

na samotnou akci je vstup zdarma 

Pá 27.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„Kamarád taky rád“romant.komedie, 109´, česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, od 12 let 

So 28.7. Šerm a ohňová show na zřícenině, 19-21,45 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

So 28.7. MISS MOKRÉ TRIČKO – 2. ročník soutěže 
Moderátorem celé akce bude populární Doktor 
Buben. Pro účastnice soutěže jsou připraveny 
velmi atraktivní ceny. 

Přímo na pláži Vranovské přehrady 
www.vranovska-plaz.cz  
www.vranovskeleto.cz +420 724 101 725  
recepce@vranovska-plaz.cz 

So  
28.-29.7.  

VOLEJBALOVÝ turnaj mužů a žen 
Na pláži Vranovské přehrady se pravidelně koná 
mezinárodní seriál turnajů s dnes již zažitým 
názvem Vranovské léto. Tato atraktivní sportovní 
událost konající se v malebném prostředí nedaleko 
Vranova nad Dyjí má letos na programu celých 6 
sportovních dnů a bohatý doprovodný program. 
Tímto vzniká jedinečná možnost setkání 
neregistrovaných a závodních hráčů na jedné akci 
za účasti mnoha tisíc diváků. 

„Vranovské léto 2012“ 
 
Organizátoři: 
Mgr. Jiří Bílek, tel.: +420 773 516 161 
Martin Veselý, tel.: +420 606 676 777 
info@vranovskeleto.cz 

Ne 29.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Muži 
v naději“, komedie, 115 min, česky, od 12 let 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA 

Ne 29.7. Mše svatá na Cornštejně, v 18 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

 „TŘI  PRINCOVÉ  V BEDNĚ….“ – šermíři skupiny 
historického šermu BUHURT ve dnech (v sobotu a neděli) 
vždy ve 12,00 a v 16,00 zahrají šermířskou pohádku pro 
malé i velké. Vstup přes padací most na parkánové zahradě 

HRAD BÍTOV – Státní hrad Bítov, Bítov 671 07  
www.hradbitov.cz   +420 515 294 622   +420 
515 294 736 fax +420 515 

Po 30.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Johnny 
English se vrací“, akční komedie, 101 min,česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

Út 31.7. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Čtyři 
slunce“, dramatická komedie, 105 min., česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, od 12 let  

Út 31.7. Historický šerm na zřícenině, 19,30 h-souboje, ohně Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

St 1.8. DIVADLO PRO DĚTI „O princezně Rozmařilce “ 
 15,30-16,30 vstup zdarma 

Dětská herna Vojenské zotavovny  
vzdyje@seznam.cz 515 291 293 

St 1.8. NA STOJÁKA- stand up comedy show   
V loňském roce velmi oblíbená stand up comedy 
show NA STOJÁKA se po roce opět vrací na 
Vranovskou pláž!!! Těšit se můžete na Karla Hynka, 
Lukáše Pavláska, kouzelného kouzelníka Ríšu 
Nedvěda a spoustu dalších... Konkrétní vystupující 
budeme průběžně aktualizovat.  

Vranovská pláž 
www.vranovska-plaz.cz +420 724 101 725  
recepce@vranovska-plaz.cz   www.nastojaka.cz 
Show bude probíhat v restauraci a pizzerii                  

„U Karličky“ 

 

Čt 2.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „AUTA 2“ – 
animovaná komedie s českým dabingem, 103 min. 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

Čt 2.8. Historický šerm na zřícenině, 19,30 h-souboje, ohně Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Pá 3.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Ocelová 
pěst“, akční sci-fi film, 127 minut, český dabing 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

So 4.8. Rytířský turnaj na zřícenině,19, 30 h-souboje, ohně Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

mailto:recepce@vranovska-plaz.cz
mailto:recepce@vranovska-plaz.cz
mailto:recepce@vranovska-plaz.cz


Ne 5.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Líbáš 
jako ďábel“, komedie, 113 minut, česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

Po 6.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Půlnoc 
v Paříži“, romant.komedie, 94 minut, české titulky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup od 15 let 

Po 6.8. ALBION-Ohňová show na zřícenině, 19,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Út 7.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Kocour 
v botách“, animovaná komedie, 90 minut, česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup od 15 let 

Út 7.8. Varhanní koncert M. Jakubíčka s komentářem, 
19,30 hodin, 120 Kč 

Zámek Vranov n/Dyjí www.zamek-vranov.cz  
515 296 215 

 
 
St  8.8. 

Šermířské vystoupení - OHŇOVÁ SHOW   
Tančící víla se stane nástrojem temného rituálu 
obětování starým bohům. Za třeskotu magické 
esence ohně a erupce ohnivých kouzel se z její 
vyprchávající fyzické podstaty stane démon. Osm 
účinkující na jevišti, souhra fire-poi, ohnivých tyčí a 
dalších ohnivých nástrojů vás 20 minut nenechá ani 
na vteřinu chladnými. Zobrazit plakát k akci. 

Vranovská pláž 
www.vranovska-plaz.cz +420 724 101 725  
www.bastyri.cz 
recepce@vranovska-plaz.cz    

St 8.8. ALBION-Rytířský turnaj na zřícenině,19, 30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

St 8.8. Koncert varhanní barokní hudby + zpěv 19.00 hod. Kostel ve Vranově nad Dyjí www.fatym.com 

St 8.8. DIVADLO PRO DĚTI „Když se čerti ženili “ 
 15,30-16,30 vstup zdarma 

Dětská herna Vojenské zotavovny  
vzdyje@seznam.cz 515 291 293 

Čt 9.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Johnny 
English se vrací“, akč. komedie, 101´, české titulky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

Čt 9.8.a 
10.8.  

„HRABĚ  MONTE  CHRISTO“  Vystupuje divadelní a 
šermířská společnost EXULIS z Brna. Šerm, tanec a 
kontakt s diváky, návštěvníky po  loňském úspěchu jistě 
zaujmou. 

NOČNÍ PROHLÍDKY na hradě BÍTOV  
Vstupenky je třeba si zarezervovat na tel. 515 294 622, 
mobil 728 779 105. 

Pá 10.8. ALBION-Ohňová show na zřícenině, 19,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Pá 10.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„ŠMOULOVÉ“-animovaná rodin. komedie, dabing 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, 103 min. 

Pá  
10.-12.8. 

Vranovská pouť, sportovní hřiště-šermíři,ABBA 
revival, KVĚTINKA,ONKELS,ohňová 
show;mše,dechovka ŠOHAJI s Jožkou Černým 

Vranov nad Dyjí www.ouvranov.cz 515 296 312  

So 11.8. Uherčice – Rybářské závody v Uherčicích 
Startovné: 100,- Kč/osobu, děti do 15-ti let zdarma 

Začátek v 9:00 u obecního rybníka 
515 298 570     www.obec-uhercice.cz 

Ne 12.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Muži 
v naději“, komedie, 115 minut, česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup od 12 let 

Po 13.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Tady 
hlídám já“, rodinná komedie, 110 minut, česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

Po 13.8. Á-Á-Á,Atlas ten se má-DIVADLO-POHÁDKA-17,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Út 14.8. DIVADLO NEKLID – pro celou rodinu-20,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Út 14.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Perfect 
day“, komedie, 108 minut, česky  

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup od 12 let 

Út 14.8. Varhanní koncert duchovní hudby od 19 hodin. Kostel ve Vranově nad Dyjí www.fatym.com 

St 15.8. DIVADLO PRO DĚTI „Kašpárek v pekle “ 
 15,30-16,30 vstup zdarma 

Dětská herna Vojenské zotavovny  
vzdyje@seznam.cz 515 291 293 

St 15.8. Á-Á-Á ,Atlas ten se má-DIVADLO-POHÁDKA-17,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

St 15.8. NA STOJÁKA – stand up comedy show   
V loňském roce velmi stand up comedy show  NA 
STOJÁKA se po roce opět vrací na Vranovskou 
pláž!!! Vystoupí  Karel Hynek, Petr Vydra, Petr 
„Nasty“ Cerha (moderátor Evropy 2 a mistr 
republiky v beat boxu a spoustu dalších… 
Konkrétní vystupující budeme průběžně 
aktualizovat.  

Vranovská pláž 
www.vranovska-plaz.cz +420 724 101 725  
recepce@vranovska-plaz.cz   www.nastojaka.cz 
Show bude probíhat v restauraci a pizzerii                 

„U Karličky“ 

 

Čt 16.8. DIVADLO NEKLID-POHÁDKA  17,30-20 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Čt 16.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Kung fu Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 

mailto:recepce@vranovska-plaz.cz
http://www.obec-uhercice.cz/
mailto:recepce@vranovska-plaz.cz


Panda 2“, animovaná komedie, 91 minut, česky ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

Pá 17.8. DIVADELNÍ POHÁDKA pro celou rodinu, 17,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Pá 17.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„Kamarád taky rád“, romantická komedie, 109 
minut, české titulky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup od 12 let 

Pá 17.8. Koncert kapely Poutníci, 19,30 hod., 120 Kč Nádvoří zámku ve Vranově  
www.zamek-vranov.cz   515 296 215 

18.8. 700. výročí první zmínky o obci Stálky a pouť, šermíři, 
hudba, tanec 

Stálky 606 702 981 www.obecstalky.cz 

So 18.8. GALAVEČER – VÝLOV SEKTU 2012 NA 
VRANOVSKÉ PŘEHRADĚ – PLÁŽI 
*14 – 16. hod. výstava aut ŠKODA, SEAT a veteránů  
* 17:00 hod. VUS Ondráš , Vicomt 
- 19:00 hod. slavnostní zahájení Galavečera sektu 
Lechovice, vyhlášení sommeliérské soutěže   
-Rozhovor s Ing. Janem Hrachovským – sklepmistr VSL 
-Prezentace MUDr. Arnošta Růžičky 
-Vystoupení zpěvačky ze superstar Leony Šenkové 
-Film o Sumci  Lechovi, Vyhlášení sommeliérské 
soutěže , vystoupení hudební skupiny Katapult, 
poděkování, předání šeku Centru Paraple, zahájení 
výlovu sektu ze dna přehrady, Slavnostní ohňostroj 

Pláž Vranovské přehrady 
www.vslechovice.cz    515 271 209 , 602 598 098 
www.vranovska-plaz.cz  773 666 767     724 101 725 

So 19.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„Tintinova dobrodružství“, animovaný dobrodružný 
film, 110 minut, česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

Ne 19.8. DIVADELNÍ POHÁDKA „NEBOJSA“ v 17,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Ne 19.8. 
v 
11.hod. 

HRADNÍ POUŤ – XIX. ročník   
Církevní pouť s průvodem od hradní studánky, před 
hradní kapli, kde proběhne mše sv. a po ní adorace 
bítovské smírčí Madony (r.1346) v hradní kapli. V tento 
den bude okruh č. IV. „Vstup do hradu“ – ZDARMA. 

HRAD BÍTOV – Státní hrad Bítov, Bítov 671 07  
www.hradbitov.cz   +420 515 294 622     
  +420 515 294 736 fax +420 515 

Po 20.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Muži 
v černém 3“, sci-fi komedie, 104´, české titulky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

Po 20.8. DIVADELNÍ POHÁDKA „NEBOJSA“ v 17,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Po 20.8.  
15 hod. 

XII.Cyrilometodějská pěší pouť na Velehrad 
Start Vranov-Znojmo (18km) 

jindrichbartos@seznam.cz  603 290 082 
marek@fatym.com  515 296 384 www.fatym.com 

Út 21.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Líbáš 
jako ďábel“, komedie, 113 minut, česky  

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

Út 21.8. Div.PŘEDSTAVENÍ  PRO CELOU RODINU, v 20,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

St 22.8. DIVADELNÍ POHÁDKA „NEBOJSA“ v 17,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

St 22.8. DIVADLO PRO DĚTI „Kašpárek a čaroděj “ 
 15,30-16,30 vstup zdarma 

Dětská herna Vojenské zotavovny  
vzdyje@seznam.cz 515 291 293 

St 22.8. Šermířské vystoupení - OHŇOVÁ SHOW   
Tančící víla se stane nástrojem temného rituálu 
obětování starým bohům. Za třeskotu magické 
esence ohně a erupce ohnivých kouzel se z její 
vyprchávající fyzické podstaty stane démon. Osm 
účinkující na jevišti, souhra fire-poi, ohnivých tyčí a 
dalších ohnivých nástrojů vás 20 minut nenechá ani 
na vteřinu chladnými. Zobrazit plakát k akci. 

Vranovská pláž 
www.vranovska-plaz.cz +420 724 101 725  
www.bastyri.cz 
recepce@vranovska-plaz.cz   www.nastojaka 

Čt 23.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„Probudím se včera“, sci-fi komedie, 120´, česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

Čt 23.8. DIVADEL.POHÁDKA pro celou rodinu 17,30-20 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

Čt 23.8. Koncert swingové kapely ŠARIVARI SWING BAND Nádvoří zámku ve Vranově, 19.30 hod.,120 Kč 

Pá 24.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„Sněhurka  a lovec“, dobrodružný film, 126´, česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup neomezen 

24.-26.8. "SRAZ FORDŮ" /nejen veteráni/ - vstup zdarma Kemp Bítov,  p.Jelínková 605 842 965 

mailto:recepce@vranovska-plaz.cz


Pá 24.8. DIVADELNÍ POHÁDKA „NEBOJSA“,17,30 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 

So 25.8. DIVADEL. POHÁDKA pro celou rodinu 17,30 - 20 h Zřícenina Cornštejn 604 891 875 www.znojmuz.cz 
So 25.8. Posvícení v Uherčicích - od 9 h vyhrávka krojovaných párů 

s kapelou dům od domu. Od 20 h posvícenská taneční 
zábava se skupinou Kalíšci (vstupné 70,- Kč)  

Obec Uherčice , KD Uherčice Mgr. Zuzana Vyskočilová,                          

515 298 570     www.obec-uhercice.cz 

Ne 26.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: „Moje 
krásná učitelka“, dram.komedie, 98´, české titulky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA,přístup od 12 let 

Po 27.8. LETNÍ KINO na pláži Vranovské přehrady: 
„Poupata“, drama, 94 minut, česky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup od 12 let 

Út 28.8. LETNÍ KINO na pláži: „Prci, prci, prcičky: Školní 
sraz“, komedie, 113´, české titulky 

Vstupné a přístupnost: v rámci vstupného na pláž, 
ubytovaní hosté ZDARMA, přístup od 15 let 

 
TIPY NA VÝLETY DO OKOLÍ 

 
ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ - Státní zámek Vranov nad Dyjí, Zámecká 93, 671 03  Vranov nad 
Dyjí, http://www.zamek-vranov.cz/,           +420 515 296 215  e-mail: vranov@brno.npu.cz   
Výstavy:  
HRAČKY, HRY A DIVADÉLKA NA ZÁMKU A V PODZÁMČÍ - PŘIBLIŽOVÁNÍ PŘÍRODĚ - 
BARVY A TVARY MATKY ZEMĚ 
Historická lukostřelba  od 1. července do 31. srpna 2012. Terárijní expozice ve východním 
křídle zámku od 1.6. do 31.8.´12 
 
HRAD BÍTOV - Státní hrad Bítov, Bítov 671 07  www.hradbitov.cz   +420 515 294 622   +420 
515 294 736 fax +420 515 Výstavy: HISTORICKÉ  KOČÁRKY, HISTORICKÁ LUKOSTŘELBA , 
HISTORICKÁ HUDBA, LETNÍ MILOSTNÁ LADĚNÍ EXOTIKA  BLÍZKO  NÁS - ŠPANĚLSKO, 
FLAMENCO A FIESTA, MADEJRA  OSTROV KVĚTIN A VĚČNÉHO JARA                                                  

od 1. července do 31.října 2012. Výstava fotografií Veroniky Skálové. 
Speciální prohlídkové okruhy: Hradní vězení, hladomorna, mučírna – návštěvníci se seznámí s útrpným právem a na vlastní 

kůži si mohou vyzkoušet některé mučící nástroje (palečnice, španělská bota, skřipec, kláda, pás cudnosti a další).               

Bítovská zbrojnice – dřevcové, chladné a palné zbraně, zbroje, orientální zbraně vše z období 15. – 19. století. Zbrojnice byla 

založena rodem Zrinských. Rod Jankovských z Vlašimi, majitelé hradu v 17. století sbírku postupně rozšířil a doplnil o mnohé 

unikáty. Je otevřena od roku 2003 po 33. letech uzavření. Prohlídku zbrojnice si lze objednat i mimo prázdninové měsíce pro 

skupiny od 10 osob. 

ROZHLEDNA RUMBURAK (Bítov) – jediná rozhledna na Znojemsku. Postavena byla společně se sportovně – rekreačním 

areálem v letech 2008 – 2009. Otevřeno: KVĚTEN - ZÁŘÍ - OTEVŘENO DENNĚ 10:00 - 18:00 hodin. Vstupné na rozhlednu je 

30 Kč. +420 777 348 757   info@restaurantrumburak.cz  http://www.restaurantrumburak.cz/rozhledna-jizni-morava/ 

ZŘÍCENINA CORNŠTEJN (u Bítova) – každé úterý 17.00-20.00 hodin ochutnávka vín ze Znovínu, ve dnech vystoupení 
historického šermu ukázky v průběhu denních prohlídek hradu. Otevřeno každý den (1.6.-30.9.) 9-17.00 hodin, poslední 
prohlídka v 16 h. Odstavná plocha pro auta cca 0,5 km směr Lančov. www.znojmuz.cz   znojmuz@znojmuz.cz  604 891 875. 
 
ZÁMEK UHERČICE – Út-Ne 10-17.00hod, poslední prohlídka v 16,15 hodin. Tlf.  515 298 396    uhercice@brno.npu.cz 
 

 
LANOVÝ PARK, PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB „Bakchus aktivity s.r.o.“ – pláž Vranovské přehrady, tvorba 
outdoorových, prožitkových a animačních programů a pořádáním firemních, sportovních a vzdělávacích akcí. Zaměřujeme se na 
firemní klientelu, tématické programy pro jednotlivce i skupiny a programy pro školy. Naší domovskou lokalitou je okolí 
Vranovské přehrady. info@bakchusaktivity.cz   www.bakchusaktivity.cz tel. +420 604 859 434   +420 736 670 512 
 
 

ZÁMEČEK LUBO, Podhradí n/Dyjí - sbírka díla surrealistického výtvarníka a akčního umělce Lubo Kristka (asambláže, 
dřevoplastiky, keramiky, kovové plastiky, malba, relikvie z happeningů...) Možné návštěvní časy pro veřejnost: červenec-srpen v 
pátek, sobotu a neděli vždy v 9, 10 a 11 hod, poté ve 14, v 15 a 16 hod, mimo uvedené dny a měsíce na základě předběžné 
domluvy (též akce pro skupiny, pro školy, projekce atd.). Kristkova podyjská glyptotéka - soubor soch, kterou mistr daroval 
řece Dyji. V oblasti Vranovska je možno navštívit několik zastavení u řeky Dyje (Drosendorf, Podhradí nad Dyjí, Vranov nad Dyjí, 
Hardegg a Znojmo). Podrobnější informace: www.lubokristek.net/projekty_kpg.html 

http://www.obec-uhercice.cz/
mailto:vranov@brno.npu.cz
mailto:info@restaurantrumburak.cz
http://www.bakchusaktivity.cz/
http://www.lubokristek.net/projekty_kpg.html


PLAVBY LODÍ NA VRANOVSKÉ PŘEHRADĚ – telefon 720 382 783 
ZÁŽITKOVÉ PLAVBY NA JACHTĚ  PO JEZEŘE VRANOVSKÉ PŘEHRADY – 723 612 306  
PRO RYBÁŘE – povolenky p. Perna (Vranov)-Penzion Drops tlf. 603 568 560,p. Krajíček (Bítov-Horka) 602 755 265. 
BOHOSLUŽBY NA PŘEHRADĚ - každé pondělí od 2. 7. do 13. 8. v 19.30 na střeše RESTAURACE ŠTIKA. Pěší poutníci 
vycházejí vždy v 1830 od vranovské fary www.fatym.com  515 296 384 
PRO CYKLISTY 
Cyklistům i pěším turistům slouží linka cyklobusu, která spojuje Vranov nad Dyjí a Znojmo (se zastávkami v těsné blízkosti NP 
Podyjí). Nechte se vyvézt do atraktivních částí Národního parku Podyjí, abyste zde mohli poznat co nejvíce přírodních krás a 
zajímavostí. 

CYKLOBUS ČSAD JIHOTRANS a.s., ĆESKÉ BUDĚJOVICE : Vranov nad Dyjí, Národní park Podyjí, 
Znojmo od 2.6. do 23.9 v sobotu, od 30.6. do 2.9 (prázdniny) jezdí - pátek, sobota, neděle a státní svátek.  

 
▼ s m ě r           ▲ 
11:27 Vranov n.D. – náměstí     17:00 
11:35 Lesná – penzion   16:52 
11:40 Horní Břečkov – Jednota  16:47 
11:44 Lukov    16:43 
 

▼ s m ě r           ▲ 
11:47 Podmolí    16:40 
11:51 Mašovice – hostinec  16:36 
11:59 Znojmo – Hradiště, Jednota 16:28 
12:10 Znojmo – aut.st., nást.2  16:20

DOPORUČUJEME – při putování NP Podyjí a Znojmem využijte oblíbené průvodcovské služby: NP Podyjí – certifikovaní 
průvodci, tel. 739 302 038  Znojmo – prohlídky Znojma a cykloprohlídky Znojma s průvodcem, tel. 737 449 099 
 
PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL VE VRANOVĚ  A OKOLÍ 
Vranov nad Dyjí – penzion RELAX, 723 560 485 nebo 607 758 045. K dispozici jsou horská kola pro děti i dospělé, vč. přileb a 
zámku. na některá kola lze připevnit dětskou sedačku s nosností do 22 kg.   
Cena půjčovného na den 200,- Kč. 
Vranovská přehrada – pláž pod Vojenskou zotavovnou, p. Hubený tel. 604 859 434 
K dispozici jsou horská kola pro dospělé a 1 kolo pro děti, možnost půjčky i dětské sedačky, přilby a náhradních dílů. 
Cena za půjčení je 60,- Kč/hodinu + 50,- každá započatá hodina, denní půjčovné 350,- Kč (skupinové slevy). Nutná záloha.  
Půjčovní doba denně od 9-19hodin (červenec-srpen), jinak po tel. domluvě. K zapůjčení je nutný osobní doklad. 
Lukov – penzion U Hrádku, p. Jan Řehoř tel. 603 757 990 
K dispozici jsou celkem 4 kola, zn. Author 2 kusy, půjčovné 200,- /den, příp. 120,- na 2 hodiny, a zn. Mongoose 2 kusy, půjčovné 
300,-/den, příp. 200,- na 2 hodiny.  Zapůjčení je nutné si předem rezervovat na výše uvedeném čísle.
 
ŽIVÁ HUDBA, DEGUSTACE, AKCE  V RESTAURACÍCH  
RESTAURACE PARNÍK, Vranov – živá hudba v restauraci 723 612 306 + zážitkové plavby na jachtě po Vranovské přehradě 
COUNTRY SALOON, Vranov – každou středu hraje country kapela Paroháči od 20.00, rezervace na baru nebo 775 432 040 
VOJENSKÁ ZOTAVOVNA DYJE, pláž Vranovské přehrady - každé úterý od 19,30-21,00 řízená degustace moravských vín    
v kavárně hotelu VZ Dyje. Cena  od 90,- do 150,- Kč - podle počtu osob. 
Každý čtvrtek od 19,30-21,00 hod. večerní grilování marinovaného masa, ryb, uzenin a kukuřice v kavárně hotelu VZ Dyje 
K dispozici je také wellness centrum s provozní dobou 9.00-21.00 hod. s nabídkou masáží (rehabilitační masáž, baňkování, 
lávové kameny, přístrojová masáž Lymfoven, čokoládová masáž a wellness zábal se zeleným čajem) 
Ve wellness centru je i squash, posilovna,  dvě vířivky, turbo solarium,  infrasauna a sauna. Venkovní areál nabízí minigolf, 
tenisový kurt, volejbalové a nohejbalové hřiště, golfové patoviště s 5. jamkami, stolní tenis a ruské kuželky. 
ZÁMECKÝ HOTEL, Vranov –  ochutnávky vín, večerní akce s živou hudbou. 
 
Znojmo 
REMO-Agency a Znojemská Beseda na letošní turistickou sezónu 2012 připravila speciální prohlídky města Znojma pro 
návštěvníky i jeho obyvatele: každý pátek a sobotu v 10:00 a 20:00 hodin. Sraz u I-centra na Obrokové ul. Více na 737 449 099   
david@remo-agency.com REMO-Agency Vás po dobu prázdnin zve 2x týdně na jedinečný „Výlet vlakem s průvodcem do 
Vídně“. Více na výše uvedených kontaktech. 
 
 
 
 
 

mailto:david@remo-agency.com


 
 

POZOR !!!!!!!!!   RODINY S DĚTMI  
Vranov nad Dyjí 
ZÁMEK– Terárijní expozice ve východním křídle zámku od 1.6. do 31.8.´12 - hadi, pavouci, chameleoni 
+ králíčci, činčily, kobylky, myši, potkani  9 – 18 hodin.  
Výstavy „HRAČKY, HRY A DIVADÉLKA NA ZÁMKU A V PODZÁMČÍ“(V KOČÁROVNĚ), 
PŘIBLIŽOVÁNÍ PŘÍRODĚ - BARVY A TVARY MATKY ZEMĚ – výstava obrazů malovaných dětmi 
Historická lukostřelba  od 1. července do 31. srpna 2012. Vše denně kromě pondělí. 
 

Pláž 
DĚTSKÝ KOUTEK na pláži ve Vranově, možnost využití animačních programů se 
soutěžemi, hračky, dětské hřiště s pískovištěm, skluzavky, jiné prolézačky a také 
velmi vkusně posazený dřevěný hrad, který zapadá do terénu okolní přírody. Jeho 
stavitelé tu navíc mysleli nejen na děti, ale i na rodiče, pro které mezi atrakce 
umístili stoly a židle, takže mohou mít své děti stále na očích i během příjemného 
posezení. 
DĚTSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO, Vranov nad Dyjí -  na pláži Vranovské přehrady. 
Zájezdová loutková scéna "Kašpárkův svět" manželů Ivana a Vlaďky Antošových z 
Opavy zve všechny lidičky od 1 do 100 let na loutková představení, které budou 
probíhat i v roce 2012. Program na  www.vranovska-plaz.cz úterý, středa, čtvrtek 
18-19 h. 

DĚTSKÉ LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ - každou středu od 15,30-16,30 Kašpárkův svět pořádané v dětské herně hotelu VZ 
Dyje. Vstupné zdarma. 
LETNÍ KINO- program viz tabulka – společnost Vranovská pláž, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušení představení z technických 
důvodů či nepříznivého počasí. 
PEVNOSTNÍ MUZEUM VRANOV - Areál lehkého opevnění vz. 37 ve Vranově nad Dyjí vznikl v roce 1998. 
Návštěvní doba: červenec a srpen – denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Přístup: Areál se nachází asi 10´pěší chůze nad 
Vranovským zámkem u komunikace směrem na Šafov. U autobusové zastávky Vranov – statek je třeba zabočit doprava. 
 
Bítov 
TATRA MUZEUM v obci Bítov – 9-18.00 hod., 604 231 026  vcars@seznam.cz 
ZVÍŘATA V ZAHRADĚ – u parkoviště hradu je možné zhlédnout nejen domácí zvířata, ale i koně 
KOUPALIŠTĚ  – Camp Bítov Novinka pro rok 2012 na hlavní sezónu otevíráme nový "Vodní park Camp Bítov" plavecký bazén, 
bazén s masážními lůžky, pro nejmenší skluzavky a brouzdaliště. Vstupenky k zakoupení na recepci kempu Bítov, 605 842 965 
DĚTSKÉ LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ „Kašpárkův svět“ - Camp Bítov -  3.7.-21.8. od 15.00hod.-16.00 h. každé úterý - vstup 
zdarma!!  605 842 965 
 
Lesná 
MUZEUM MOTOCYKLŮ – 9-23.00 hod., vstupné dospělí 75 Kč 
 
 


