
49. VINAŘSKÉ 
DNY V RETZU

HOLLABRUNN

„Slavnost vinařů v Retzu“
   Vinařské dny Weinstrasse Weinviertel

31. KVĚTNA – 10. ČERVNA 2018
Místo: Sparkassengarten – 

zahrada spořitelny naproti čerpací stanici Shell, Retz

Pořádá: Okresní vinařský svaz - Bezirksweinbauverband Retz
www.retzer-weinwoche.at

  

 
 

  W E I T E R S F E L D - Z I S S E R S D O R F  
 

BAU & GARTENMARKT 
      2070 RETZ 

RETZ HLAVNÍM MĚSTEM CYKLISTIKY 9. - 10. 
ČERVNA 2018
Město Retz se stane dějištěm 6. ročníku  klasické cyklojízdy „In 
Velo Veritas“.

Trasy závodu nabízí několik různých vzdáleností a tak si přijdou 
na své všichni účastníci.  Všechny trasy také křižují hranici k 
českým sousedům. Uzávěrka přihlášek je 30. května 2018! 
Hlavním tématem sobotního uvítacího večera v uvolněné 
atmosféře, 9. června 2018,  bude samozřejmě cyklistika, ale také 
dobré jídlo a pití.

Pořadatelé očekávají v letošním roce více než 700 účastníků ne-
jen z Rakouska, ale i ze sousedních zemí. Hlavní částí In Velo 
Veritas pak budou tři trasy v délce 70, 140 a 210 km v neděli 10. 
června. Základním předpokladem pro účast v závodu je klasické 
jízdní kolo roku výroby 1987 a starší s převodovkou na rámu kola 
a pedály s řemínky.

Uzávěrka přihlášek: 30. května 2018!  www.inveloveritas.at

WIR SCHAFFEN DAS.

Niederösterreichische Versicherung AG 
2070 Retz, Znaimer Straße 4 
Tel. 02942/200 88
 
Ihre Berater in allen Versicherungsfragen:
Leopold Prey | Alfred Genner
Viktor Schleinzer | Emanuel Grabner

www.noevers.at
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9. JUNI 
2018

POŽITKÁŘSKÝ TRH
Na hlavním náměstí v Retzu

9. června 2018

Poprvé se také letos uskuteční 9. června od 9:00 h 
požitkářský trh nejen s cyklistickým vybavením, ale i s 
regionálními specialitami.

Sezónní produkty a vybrané speciality od místních 
výrobců a manufaktur prezentují gurmánskou rozma-
nitost tohoto kraje. Na své si přijdou i milovníci starých 
kol, čeká na ně totiž bleší trh s vybavením pro kola 
starší i zánovní.

NAVŠTIVTE ZÁŽITKOVÝ SKLEP V RETZU 

Info:  Turistické informační centrum
 2070 Retz, Hauptplatz 30
 Tel.: +43 (0) 29 42/ 27 00
 www.weinstadt-retz.at
 Prohlídky denně (březen – prosinec)

KULTURNÍ AKCE A SLAVNOSTI 2018
WEINTOUR WEINVIERTEL 7. - 8. DUBEN 2018
Vinaři podél Dolnorakouské viniční trasy otevírají své sklepy a zvou k návštěvě a k 
ochutnání nových vín!   www.weintour.at

SLAVNOST VĚTRNÉHO MLÝNA  1. KVĚTEN 2018
Zažijte život ve mlýně jako za dávných časů. Mlynářské slavnosti se konají v 
jedinečném historickém větrném mlýně, který se tyčí jako výrazná dominanta nad 
městem Retz. www.windmuehle.at

IN VELO VERITAS 9. – 10. ČERVEN 2018
Klasická cyklojízda na starých kolech do roku výroby 1987, na výběr jsou tři různě 
dlouhé trasy objevující vinařskou oblast Weinviertel. www.inveloveritas.at

FESTIVAL RETZ  5. – 22. ČERVENEC 2018
Vinařské město Retz se stává dějištěm kulturního festivalu. Nejen spojení literatury a 
hudby, ale i znovuobjevení společného rakousko-českého kulturního prostoru stojí v 
popředí festivalu.  www.festivalretz.at

VINOBRANÍ V RETZU 28. - 30. ZÁŘÍ 2018
Tradiční slavnosti vína se stánky a s hudbou na náměstí v Retzu. Vyvrcholení v neděli 
vínem z kašny, průvodem a velkolepým ohňostrojem.   www.retzer-weinlesefest.at

OFTALESN – PUTOVÁNÍ VINICEMI PULKAU  13. - 14. ŘÍJEN 2018
Starý vinařský zvyk zvaný Oftalesn = paběrkování: zbylé hrozny vína, které zůstaly 
ve vinicích přehlédnuté při sběru, si mohli sesbírat kolemjdoucí nebo děti. Oftalesn 
v dnešní podobě představuje nejen procházku vybranými viničními tratěmi, ale 
návštěvníci ochutnají i hrozny z vinic, hotové víno a domácí speciality. 
 www.retzerland.at

DÝŇOVÉ SLAVNOSTI  26. – 28. ŘÍJEN 2018 
Orginální dýňové postavy, výzdoba a především speciality z dýní Vás čekají na 
největší slavnosti regionu Retzer Land, které přilákají každoročně tisíce návštěvníku. 
Letos se dýňové slavnosti konají přímo v městečku Retz  a 27. října také ve sklepní 
uličce Maulavern v obci Zellerndorf!            www.kuerbisfest.at

ADVENT „NAHOŘE & DOLE“ V RETZU      8. - 9. PROSINEC 2018
Jedinečná atmosféra a bohatý program; předvánoční nálada ve třech úrovních: rad-
nice – Hlavní náměstí – zážitkový sklep, velký průvod čertů! www.advent-in-retz.at
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 TVRTEK, 31. 5.   – otevřeno od 15:00 h
    16.00 h Zahájení slavností vyhlášením vinaře roku  
  a oceněním nejlepších vín dané odrůdy. 
  O hudební doprovod se postará 
  „Stadtkapelle Retz“.

  Odpolední dětský program

    19.00 h Hudební zábava s kapelou „BAFF“

    
 PÁTEK, 1. 6.   – otevřeno od 17:00 h

    20.30 h  Den vinařské obce Zellerndorf s kapelou  
  „Musikkapelle Zellerndorf“

  
 SOBOTA, 2. 6.   – otevřeno od 15:00 h 

       15.30 h  Odpolední dětský program

    18.00 h  Den města Hardegg s kapelou
  „Grenzlandkapelle Hardegg”

    20.30 h  Vystoupení kapely „Ben & the Cableguys“

 
 NEDĚLE, 3. 6.  – otevřeno od 15:00 h

    15.30 h  Odpolední dětský program 

    17.00 h     Den vinařské obce Retzbach s 
  hudebním doprovodem 
  „Trachtenkapelle Retzbach“

 
 PONDĚLÍ, 4. 6.   – BEZ PROGRAMU

 ÚTERÝ, 5. 6.  – BEZ PROGRAMU

  STŘEDA, 6. 6.   – otevřeno od 18:00 h

              19.00 h  „Big Band“ – hudební školy Retz

  
  ČTVRTEK, 7. 6.   – otevřeno od 18:00 h

     20.00 h Den okresního vinařského svazu Haugsdorf 
  s doprovodem 
  „Blaskapelle Böhmisch Holz & Blech“

 
  PÁTEK, 8. 6.   – otevřeno od 16:00 h

      16.00 h  Okresní setkání svazu seniorů

     17.00 h K poslechu hraje „Windmühlenecho“
  NOC V KROJI
  Pro všechny návštěvníky, kteří přijdou v  
  kroji, je připraveno překvapení

     20.30 h „Mostland Stürmer“

  
  SOBOTA, 9. 6.   – otevřeno od 15:00 h

     15.30 h Odpolední dětský program

     18.00 h Den vinařského města Schrattenthal s  
  doprovodem hasičské kapely
  „Feuerwehrmusikkapelle Obermarkersdorf“

     20.30 h „Beislkosmonauten“

  
  NEDĚLE, 10. 6.   – otevřeno od 11:00 h

     11.00 h Polední degustace

     15.30 h Odpolední dětský program

     17.00 h Den vinařského města Pulkau s doprovodem
  krojované kapely „Trachtenkapelle Pulkau“
 

Program 49. Vinařských dnů v Retzu            www.retzer-weinwoche.at

Milovníci vína, vítejte!
Weinviadla Kas vom 
B r e g e n z e r w a l d
Die preisgekrönte Käse-
spezialität aus Heumilch - 
ein besonderer Genuss bei 
der Retzer Weinwoche. www.probus.at
Foto: Herbert Flatz
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O n l i n e  s h o p p e n  a u f :  w w w . m u e l l e r g l a s . a t

Das Wasser zum Wein.
Das Wasser zum Essen. 

#jungbleiben

WEIN ZU  
WASSER  
UND WASSER  
ZU WEIN: 
Alles andere als ein Wunder.

Gastroanz_2016_Wein_105x148.indd   1 30.11.15   12:43

die Vinothek in Retz

Niederösterreichs größte Gebietsvinothek
bietet 300 Weine von 50 Winzern.
Die reiche Auswahl an Weiß- und Rotweinen 
aus dem Retzer Land beherbergt für jeden 
Geschmack und für die richtige Stimmung, 
um den Wein zu genießen, eine gelungene 
Komposition.
Alle Weine werden im WEINQUARTIER in 
Retz zu Ab Hof Preisen angeboten.
Zum Verweilen, Plaudern und Genießen lädt 
die Weinbar „Schlager im Weinquartier“ ein.  
Weinviertler Spezialitäten runden das Ge-
nussangebot ab.

Gebietsvinothek Weinviertel GmbH
2070 Retz | Hauptplatz 4-5
T: 02942/20488
F: 02942/20188
office@weinquartier.at
www.weinquartier.at

Niederösterreichs größte 
Gebietsvinothek bietet 
300 Weine von 50 Winzern.

Alle Sortensieger-Weine sind 
bei uns erhältlich.

Gebietsvinothek Weinviertel GmbH 
2070 Retz | Hauptplatz 4-5
T: 02942/20488
www.weinquartier.at

Od 31. května do 10. června se ve městě Retz koná slavnost vinařů – 
vinařské dny. Tato událost je jedním z vrcholů kulturního života v Retzu 
a pro všechny návštěvníky dobrou příležitostí, poznat a ochutnat 
regionální vína.

V  krásném prostředí zahrady spořitelny Sparkasse můžete ochutnat 
kolem 700 nejlepších vín z oblasti západního Weinviertelu. Všechna 
vína jsou degustována komisí odborníků a ta nejlepší oceněna jako 
vítězové dané odrůdy (Sortensieger). Vinař s celkovým nejlepším 
hodnocením je oceněn titulem „Vinař roku“.

O REGIONÁLNÍ SPECIALITY SE POSTARAJÍ:

•  Řeznictví Hofmann s poctivými domácími dobrotami jako 
   jsou  grilované kuře nebo pečínka.
•  Pěstitelky z regionu Retz nabídnou čerstvý chleba s 
   nejrůznějšími pomazánkami a sýrem z oblasti Bregenzerwald
•  Obecní šenk Dorfheuriger Rafing připraví jelítka či 
    tlačenku.
•  Tým cukrárny Elmer’s Café vykouzlí sladké dobroty, kávu a 
   zmrzlinové variace
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