
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST-DĚKANSTVÍ VYSOKÉ MÝTO  
zve na  

POUŤ NA JIŽNÍ MORAVU 

za Tím, který dal víno pro radost lidskému srdci  
(srov. Ž 104,15) 

29.4.-1.5.2017 
 
Odjezd: sobota 29.4.2017 7:00 
Příjezd: pondělí 1.5.2017 19:00  
Cena: 1.600 Kč (v ceně ubytování, doprava, 1x snídaně, 2x oběd a 2x večeře a návštěva zámku Lednice, 
prohlídka Valtického podzemí) 

Ubytování: na faře v Podivíně (na půdě na matracích ve spacáku, ev. ve vlastním stanu)  
 
PROGRAM: 
*sobota 29.4. 
7:00 odjezd z VM od bazénu, po cestě zastávka na snídani 
9:45 Mikulov – městská památková rezervace  
10:00  Mikulovská přehlídka vín - přehlídka nejlepších vín od 

mikulovských producentů vína + setkání souborů pod 
Taneční horou - festival tuzemských folklorních 
souborů, které vystoupí s krátkými ukázkami folkloristické tradice 
svého regionu (náměstí), 
rozchod na prohlídku města a individuální oběd 

12:40 odjezd do Klentnice (pro zájemce) 
13:00  košt v Klentnici (sál místního hostince)  
14:00 * Pěší pouť z Klentnice přes Sirotčí hrad – Stolovou horu vinařskou 

stezkou NS Mikulov na Sv. kopeček (6 km, ev. možný přejezd 
autobusem) 

16:15  Sv. kopeček – kaple sv. Šebestiána 
+ Mše sv. na Sv. kopečku 

17:00  * Sestup ze Sv. kopečku – křížovou cestou (1,5 km) 
17:30 odjezd do Podivína 
18:00 Podivín - ubytování 
18:30  společná večeře na faře s vínem, posezení na farní 

zahradě či ve farním sklípku 
 
*neděle 30.4. 
8:00 snídaně 
8:30 odjezd autobusem do Velkých Bílovic  

* Pěší procházka vinicemi největší vinařskou obcí v ČR ke Kapli sv. Cyrila a Metoděje 
proslavenou filmem Bobule, ve tvaru románské rotundy. Odtud pěkný výhled na okolní 
vinice a pálavské kopce. (4 km) 



10:15 odjezd do Podivína 
11:00 + mše sv. v Podivíně 
12:15  oběd v Podivíně 
13:30 * Pěší výlet z Podivína podél Dyje na Janův hrad a do 

Lednice (9 km) ev. možnost jet autobusem 
16:00 Zámek Lednice – prohlídka zámku  
17:00 prohlídka zahrad Lednicko-valtického areálu 
18:00 návštěva vinného sklepa, ochutnávka a nákup vína, přejezd do Podivína na večeři a společné 

posezení 
 

*pondělí 1.5. 
7:00 budíček 
7:45 odjezd do Valtic, cestou zastávka na snídani 
8:30 Valtice – jedno z nejnavštěvovanějších vinařských měst 

* Vinařská naučná stezka Valtice (5 km) představuje 

centrum Mikulovské vinařské podoblasti. Začíná na náměstí 
ve Valticích a přes zámecký areál pokračuje do valtických 
vinic na kopec Reistnu nad Valticemi, odkud se otevírá pohled 
do celého Lednicko-valtického areálu. Cesta pokračuje 
vinicemi až do historické části Valtic. Během trasy narazíme i 
na Stezku bosou nohou. 

10:30 Valtické podzemí – unikátní labyrint historických vinných 
sklepů -  prohlídka se sklepiérem 

11:30 oběd ve Valticích 
12:30 odjezd do Žarošic  
13:30 Žarošice - staré moravské poutní místo, které měla ve velké 

úctě již královna Eliška Rejčka. V kostele sv. Anny nalezneme 
milostivou sošku z roku 1325 - Panna Maria s Ježíškem. Jan 
Pavel II. posvětil nové gotické korunky a sám sochu 
korunoval.  
+ Mše sv. v Žarošicích  

14:45 odjezd do Křtin nebo Rajhradu – dle zájmu většiny 
 + 1. Májová pobožnost 
19:00 příjezd do Vysokého Mýta 
 
Křtiny – návštěva poutního místa, kde se zjevila Panna Maria Křtinská na 

rozkvetlém kaštanu v nedaleké Bukovince. Barokní kostel Jména 
Panny Marie dle návrhu Jana Blažeje Santiniho-Aichela. 

nebo 
Rajhrad  - benediktýnský klášter z 11. st., pouť ke Staré Matce Boží 

Rajhradské v mariánské kapli klášterního kostela 
 

Motto poutě: Vždyť i Panna Maria se přimlouvala u svého Syna: 
„Nemají vína...“ (v Čechách) 


