
 

 
VÝSTAVY: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DALŠÍ PROGRAM V ČASE ADVENTU: 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
Platba:  
V Retzu je možno platit pouze v eurech, není zde k dispozici směnárna, je zde ale 
řada bankomatů, zde můžete pohodlně vybrat eura ze svého účtu.  
 
Parkování:  
Náměstí v Retzu bude pro veškerou dopravu 7. - 8. 12. 2019 v čase 12:00 - 20:00h 
uzavřeno. V tomto čase také platí zákaz parkování na celém náměstí. K dispozici 
jsou parkoviště u nádraží, v ulici Kirchenstrasse, před Volksbank nebo 
Landesbahnstrasse. Jsou bezplatná 
Autobusům doporučujeme zdarma parkovat v ulicích: Wallstrasse, Bahnhofstraße, 
Landesbahnstraße nebo na parkovišti obchodu Eurospar, pro výstup a nástup je 
možné vyuzit zastavku v ulici Rupert-Rockenbauer-Gasse. 
 
Veřejné WC naleznete vedle radniční věže. 
 
 
Pro dopravu na Advent v Retzu doporučujeme využít vlakových spojů: 
 
Odjezd Znojmo - příjezd Retz   Odjezd Retz - příjezd Znojmo  

12:55  –  13:14      16:15 –  16:34 
14:55 –  15:14      18:15 –  18:34 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Advent nahoře    

         & dole  

v Retzu  
 

7. a 8. prosince 2019 
Sobota od 12:00 h, neděle od 13:00 h 

 

 
   PRŮVOD ČERTŮ – PERCHTENLAUF 7. 12. 2019 v 16:30h 

 
 
 
 

           
 
 
 
 

www.advent-in-retz.at 
www.facebook.com/RetzerLand.cz 

Mein Geschenk  

aus Retz/ Můj dárek z Retzu 

Iniciativa místních 
podnikatelů  

Programm & soutěž:  
geschenk-retz.at 

 

 

Vánoční výstava  

betlémů a ozdob  

v aule Městského úřadu, 
po oba dny. 

Požehnání  betlémům  
7.12. v 10:00 h 

 

 

Vánoční a adventní výstava 
 v zahradnictví Rockenbauer,  

Znaimer Str. 42 
 po oba dny  

9:00 – 18:00 Uhr 
 

 

ADVENT V ZÁŽITKOVÉM SKLEPENÍ 
Umělecká řemesla 
Výstava betlémů 
Vánoční ozdoby,  
Dárky, suvenýry 
Ochutnávky vín, občerstvení 

 

ADVENT NA NÁMĚSTÍ  
A V RADNICI 

Stánky s punčem a občerstvením 
Radniční vánoční kavárna 

Adventní koncerty 
Jízda na ponících 

Butik s dárky, trubači 

 

http://www.advent-in-retz.at/
http://www.facebook.com/RetzerLand.cz


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Advent „nahoře & dole“ v Retzu 2020: 5.,6. a 8. prosince 

 

Změny programu vyhrazeny!  

 

Program 
 

Sobota, 7. prosince 2019         adventní trhy od 12:00h 

od 13:00 h Výstava a hudební vystoupení v ceremoniálním sklepě 

od 14:00 h  Jízda na ponících, hlavní náměstí 

     14:00 h Zvěřina z místních revírů & vánoční prodej  kaprů 

 Hudební doprovod (lesní rohy): Jagdhornbläsergruppe Retz 

     15:00 h Adventní koncert  v podání „Ladies Sound“, radniční kaple 

od 15:00 h Adventní trh na dvorku u rodiny Klinger, se specialitami z ginu, dárkovými 

předměty z papíru, textilním ateliérem, svařákem, punčem a barem s Modrým 

Portugalem, Lehengasse 14 

 

     16:30 h  STRAŠIDELNÍ ČERTI - PERCHTENLAUF 

   Démoni z oblasti Kamptal 

    & „Liunze in Montanis“ čerti z Lunz am See 

     & „Locos Diavolos“ ďáblové z Lanzendorfu 

      & čerti z regionu Steiermark 

 

      18:00 h Adventní koncert „The Sound of Christmas“ v podání přeshraničního 

kvartetu Retz-Znojmo a čtení prof. Hermann Jagenteufel, radniční kaple 

 

Neděle, 8. prosince 2019                                                                 adventní trhy od 13:00h 

  od 13:00 h Výstava a hudební vystoupení v ceremoniálním sklepě 

  od 14:00 h  Jízda na ponících, hlavní náměstí 

  od 14:00 h  "Návštěva u Ježíška"  v radniční věži – zde můžete Ježíškovi odevzdat   

seznam přání a dárků, které byste rádi našli pod stromečkem  

(do 16:00h) 

     15:30 h Adventní koncert v podání skupiny “Bauchgefühl”, radniční kaple 

     17:30 h Adventní koncert hudební školy Retzer Land, radniční kaple 

     18:45 h Trubači – dechový soubor městské kapely Retz 

 

Informace: Touristické informační centrum Retz Tel.: +43 2942 2700 
www.advent-in-retz.at;  e-mail: tourismus@retz.at 

 
SLEDUJTE nás na Facebooku: RETZER LAND česky 

www.facebook.com/RetzerLand.cz 
 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ZÁŽITKOVÉHO SKLEPENÍ 
V termínu 7.  a 8. prosince můžete navštívit každou celou hodinu mezi 
11:00 a 16:00 h celou prohlídkovou trasu zážitkového sklepení. 
Prohlídky jsou v německém jazyce, k dispozici jsou i audioguidy 
v češtině. Skupinám od 15 osob nabízíme možnost objednat si 
samostatnou prohlídku v českém jazyce.  Prohlídka zahrnuje krátký 
výklad o historii města, interaktivní expozicí o víně a regionu 
a ochutnávkový vzorek vína 
Vstupenky a místo srazu: Turistické informační centrum, Hauptplatz 30 

Cena: € 11,-/dospělá osoba (19-99 let), € 4,50/dítě 6-18 let, děti do 6 let 
v doprovodu rodičů zdarma. 
 
 www.erlebniskeller.at 

 
Po oba dny otevřeno: 
Muzeum jízdních kol Retz (14:00 – 17:00 h)  
Větrný mlýn  (prohlídky v 13:00, 14:00, 15:00 h) 
Museum Retz (13:00 – 17:00 h) 

 

Prodej vína a ochutnávky:  
Gebietsvinothek Althof  
Weinshop v turistickém informačním 
centru 

 

ADVENT „dole“ – unikátní předvánoční zážitek! 
Část sklepení od radniční věže až do ceremoniálního sklepa je 
v čase adventu volně přístupná, v podzemním labyrintu naleznete 
umělecká řemesla, ozdoby, rukodělné výrobky či si můžete užít 
ochutnávku vína za svitu svíček. 
Advent ve sklepení je otevřen so 12:00 – 19:00 h, ne 13:00 – 18:00 h. 
Vstup: vedle radniční věže, vstup do této části sklepení je zdarma 

ADVENT „nahoře“ – dárky a kavárna v radničních sálech 
Bohatá nabídka od keramiky až po šperky pro Vás může být 
báječnou inspirací pro dárky Vašim blízkým (so 12:00 – 
19:00 h, ne 13:00 – 18:00 h) 
 ADVENT na náměstí -  svařák, punč, místní speciality a vše 
kolem jídla a pití naleznete ve stáncích na vyzdobeném 
náměstí. Komu by chyběla ryba, stromeček nebo adventní 
věnec či betlém, také zde nepřijde zkrátka (so od 12:00, ne 
od 13:00 h, otevřený konec dle nálady a zájmu návštěvníků) 

mailto:tourismus@retz.at
http://www.facebook.com/RetzerLand.cz
http://www.erlebniskeller.at/

