
Pravidelné týdenní reporty 
z radnice, informace o blokovém 
čištění a možnost vyjádřit svůj 
názor v anketách. To 
vše nabízí Mobilní 
Rozhlas a aplikace 
Zlepšeme Česko. 
REGISTRUJTE SE  
A BUDETE V OBRAZE!
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ÚŘADU ZNOJMO
ČERVEN 2021 

 Užijte si léto ve Znojmě i na oblíbených akcích, které se podařilo přesunout do prázdnin.  Foto: Archiv ZL
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Buďte v obraze 
s Mobilním Rozhlasem

Znojemské kulturní léto 2021 při-
nese desítky akcí, koncertů nejrůzněj-
ších žánrů, různě zaměřené festivaly 
i novou scénu u rotundy.

Po několikaměsíčním kulturním 
půstu věří organizátoři ze Znojemské 
Besedy, že připravený a hodně nadu-
paný způsob letošního kulturního léta 
ve Znojmě se vám bude líbit. A je úplně 

Je tady zábavou nadupané léto
jedno, jestli je vám 5 nebo 90 let. Pama-
továno je na všechny věkové skupiny. 
Čekají vás desítky zážitkových večerů 
u rotundy, prohlídky města s novinkou, 
multižánrový minifestival Playáda, Piv-
ní slavnosti přesunuté do osvědčeného 
prostoru areálu pivovaru, Divadelní 
Louka, Slavnosti okurek na  novém 
místě, kreativní představení festivalu 

Znojmo žije divadlem nebo program 
na Káře. I další instituce a organizátoři, 
kteří se připojili do programu prázd-
ninových měsíců, jsou už nedočkavě 
připraveni na startu  - Hudební festival 
Znojmo, Jihomoravské muzeum, zážit-
kové prohlídky i jízdy městem a další. 
Více se dočtete uvnitř LISTŮ a ve spe-
ciální osmistránkové příloze.  lp

Ceny města Znojma jsou předá-
ny. S oceněním získali lidé i kolektivy 
symbolický klíč od městských bran.

Ve Štukovém sále Louckého klášte-
ra předal starosta města Jakub Malačka 
třem osobnostem a čtyřem kolekti-
vům Ceny města Znojma za rok 2020, 
dále jen Cena. Na slavnostní akt čekali 

Získali symbolický klíč od města Znojma
všichni dlouhé měsíce. O udělení Ceny 
rozhodli zastupitelé již v květnu minu-
lého roku, ale z důvodu protiepidemic-
kých opatření došlo k osobnímu pře-
dání až nyní v červnu. Symbolický klíč 
k městu Znojmu tak již třímá oceněný 
sociální pracovník Robert Knebl, malíř 
Pavel David, pedagog a chemik Dali-

mil Dvořák, manželé Marcela a Josef 
Knobovi, zástupce Vietnamské komu-
nity ve Znojmě pan Hynek, zástupce 
Vodáckého oddílu NEPTUN ZNOJ-
MO David Gros a zástupce kolektivu 
Centra sociálních služeb Znojmo, jeho 
ředitelka Radka Sovjáková. 

 Pokračování na str. 4. 

Jiná tráva
Městská zeleň ve  Znojmě seče 

trávu jinak, než bylo dříve obvyklé.
V některých lokalitách si Znojmá-

ci všimli vzrostlé trávy na jinak vzorně 
posekaných místech. Nejde o chybu, 
ba naopak. Vzrostlé pásy trávy pomá-
hají k zadržení vody v krajině.

Taková seč, kdy se tráva nechává 
vyrůst a seče se střídavě, je k přírodě 
šetrnější, pomáhá zadržet vodu v půdě 
a chrání biodiverzitu. Ve Znojmě se 
takovým způsobem seče například 
U Lesíka, vnitroblok/sídliště Pražská 
u hotelu Premium nebo vnitroblok 
Gagarinova. Na podobné bázi sekání 
fungují i květné louky, které se město 
snaží postupně rozšiřovat. Vloni byly 
k vidění například v ulici Gagarinova 
a U Lesíka.  pm

Čekání na skluzavku
Mramotické koupaliště se chystá 

na sezónu.
V posledních dnech zde finišují 

práce na vybudování nové skluzavky 
pro děti. Skluzavka dlouhá 7,8 met-
ru bude umístěna ve středně velkém 
bazénu. Doufejme, že počasí nahraje 
rychlému dokončení a brzy se ochladí-
me nejen na Městské plovárně v Lou-
ce. Ta už sezónu zahájila a na plavce tu 
čekalo mnoho novinek. Více se o nich 
dočtete na str. 8.  pm
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NEZAPOMEŇTE NA ODPAD
Každoročně vybírané místní po-
platky za odstraňování komunál-
ních odpadů jsou pro rok 2021 
stanoveny na částku 600 korun 
na  osobu. Poplatek je splatný 
k 30. červnu 2021. Platit je možné 
na pokladně MÚ na ulici Obro-
ková 12. Lze využít i platbu poš-
tovní poukázkou (na vyžádání), 
bankovním převodem. Využít 
k platbě lze také Portál občana 
Znojma. Více informací získáte  
na  www.rodinaokurkova.cz/ 
komunalni-odpady. 

ZASTUPITELÉ SE SEJDOU 
JEŠTĚ DVAKRÁT 
Zastupitelé města Znojma se 
v druhém pololetí roku 2021 se-
jdou 13. září a 13. prosince vždy 
v 15.00 hodin. U příležitosti po-
sledního zasedání, 13. prosince, 
bude na programu mj. schvalování 
rozpočtu na rok 2022. Program 
jednání je k dispozici vždy mini-
málně týden dopředu na webu 
www.znojmocity.cz. Zasedání za-
stupitelstva jsou veřejná a vysíla-
jí se živě na oficiálním YouTube 
kanále města Znojma, kde jsou 
zveřejňovány i záznamy v anony-
mizované podobě, a to nejpozději 
do 15 dnů ode dne konání zasedá-
ní zastupitelstva.

MĚSTO ZAJISTILO 
LIDEM SPOJ DO PRÁCE
Znojmo v loňském roce uzavřelo 
Memorandum o  spolupráci se 
společností PFNonwovens Czech 
(PFN) za účelem zřízení autobuso-
vé zastávky městské autobusové 
dopravy u výrobního závodu firmy 
v Příměticích, kam denně dojíždí 
za  prací stovky zaměstnanců. 
PFN zaplatilo zpracování projektu 
a  vybudování zastávky. Město 
k zastávce v ulici K Suchopádu 
zajišťuje na jeden rok autobusový 
spoj a v současnosti v této lokalitě 
řeší i výstavbu chodníků. Podnět 
vzešel od zaměstnanců PFN i ob-
čanů Přímětic. 

AKTUÁLNĚ 
Z TVOŘÍME ZNOJMO
Do  čtvrtého ročníku projektu 
Tvoříme Znojmo se zapojilo 18 na-
vrhovatelů. S městem sdíleli své 
nápady na zlepšení svého okolí. 
Nyní je posoudí z hlediska prove-
ditelnosti odbory znojemského 
městského úřadu. Které z  nich 
postoupí do dalšího kola (Veřejné 
prezentace 2. září 2021), bude 
jasné v srpnu. Aktuální informace 
najdete na webových stránkách 
www.tvorimeznojmo.cz.  Debata o budoucnosti Louckého kláštera.  Foto: Archiv ZL

města Znojma,“ popisuje Jiří Kace-
tl a dodává: „Oba – farnost a město 
Znojmo, máme silné odhodlání při-
pravit pro další zpřístupnění areálu 
společný projekt, na který bychom 
mohli shánět finanční prostředky 
z krajských, národních či evropských 
fondů. Za  tím účelem vznikne brzy 
pracovní skupina, která vypracuje 
obsahovou náplň projektu a navrhne 
jednotlivé kroky přípravných prací. 
Shodli jsme se také na potřebě cíle-
ného zjišťovacího archeologického 
výzkumu, který by navázal na někdej-
ší průzkumy profesora Ungera. Cí-
lem bude získání přesnějších představ 
o podobě středověké části kláštera 
a  také snížení úrovně nádvoří mezi 
kostelem a  barokním konventem,“ 
uvádí Jiří Kacetl. 

V případě úspěšné realizace pro-
jektu zpřístupnění nejstarších částí 
kláštera s kostelem se pak jako další 
kroky nabízejí adaptace takzvaného 
důstojnického pavilonu (budova na-
proti kostelu v  těsné blízkosti řeky 
Dyje) pro účely hotelu a navazujících 
služeb. A konečně pak využití barok-
ního konventu na  středoevropskou 
galerii církevních řádů. „K tomu však 
povede ještě dlouhá cesta. Jsem moc 
rád, že se díky vzájemné komunikaci 
a  ochotě spolupracovat rýsuje pro  
Loucký klášter velmi slibná vize 
a konkrétnější budoucnost,“ konsta-
toval historik Kacetl.  lp, zdroj: JK

Vloni jsme si připomněli 900 let 
od založení premonstrátského řádu 
a 830 let od založení kláštera toho-
to řádu v Louce. O jeho dalším smě-
řování jednali představitelé města 
s odborníky.

Starosta Jakub Malačka, místosta-
rosta Lukáš David a historik Jiří Ka-
cetl se zúčastnili velmi inspirativní 
schůzky, jejímž cílem bylo upřesnění 

Vize pro premonstrátský klášter v Louce
dalšího postupu prací při zpřístupňo-
vání a prezentaci kulturně-historic-
kých a duchovních hodnot kláštera 
v Louce, mimořádné národní kultur-
ní památky. 

„V letošním roce díky evropským 
fondům finišuje celková rekonstrukce 
staré loucké školy, která ve své hmotě 
ukrývá někdejší západní křídlo ro-
mánského kláštera. Se zasvěceným 

výkladem tech-
nického manažera 
římskokatolických 
farností Znojem-
ska  Pav l a  Vl ka 
a  garanta Národ-
ního památkové-
ho ústavu Zdeňka 
Čižmáře jsme si 
prošli nejen tento 
objekt, ale i  celý 
sousední klášter-
ní kostel  Panny 
Marie a  sv. Václa-
va – od krypty přes 
sakristie, galerie až 
na půdu a do věží. 
Kostel v péči P. La-
dislava Bublána 
slouží jako farní 
pro celou dolní 
část Znojma, pro 
Sedlešovice, Šal-
dorf či Dobšice. 
Klášterní budovy 
j s ou  v   majetku 

Zničené stromy a popálený tráv-
ník od psí moči a exkrementů. Vede-
ní města přišlo s řešením – vyčlenilo 
pro venčení psů nové výběhy.

Městská zeleň Znojmo musela 
letos ve Středním parku pokácet sedm 
vzrostlých stromů. Posudek ukázal, že 
důvodem špatného stavu dřevin byla 
kromě sucha i agresivní psí moč, která 
je vysoce koncentrovaný solný roztok 
a v kombinaci se suchem je pro rost-
liny toxická. „Nechci být politikem 
minulosti, který by to řešil zákazem 
vstupu pejsků do parků. Proto ve sna-
ze udržet zdravou zeleň, a zároveň po-
těšit pejskaře, jsme vyčlenili tři místa, 
kde vzniknou nové psí výběhy,“ říká 
starosta Jakub Malačka.

O problematice diskutovali i čle-
nové komise pro životní prostředí pod 
vedením Otto Boudy. Ve Znojmě je 
hlášeno přes 2400 psů, ve skutečnosti 

Radnice zřizuje nové psí výběhy, 
chce ochránit zeleň

jich tu žije mnohem více. V průměru 
každý pes vyprodukuje ročně 400 litrů 
moči a 11 kilogramů exkrementů. Pro 
Znojmo to znamená více než 1 milion 
litrů moči a 27 tisíc kilogramů exkre-
mentů ročně. Jako nejúčinnější a  je-
diná trvalá ochrana zeleně se jeví re-
gulace venčení, která jde ruku v ruce 
se zřizováním alternativních stanovišť 
pro močení psů – volných výběhů. 
Znojmo má od roku 2018 jeden výběh  
na ulici Přímětická.

„Rozhodli jsme se pro pejskaře 
vybudovat další tři velké výběhy, a to 
v Horním a Dolním parku a v pří-
kopu pod Vlkovou věží. Ve  všech 
jmenovaných lokalitách bude hoto-
vo během léta. Pokud se postupně 
zničí pouze tyto části parků, jsme 
připraveni je opakovaně revitali-
zovat,“ zdůvodňuje situaci staros-
ta Jakub Malačka. Jestli toto řešení 

nepomůže, má město do budoucna 
pouze dvě možnosti. Buďto se smířit 
s  postupným odumíráním stromů 
v parcích, nebo do nich zakázat vstup 
pejskařům, jako k  tomu přistupují  
jiná města. 

„Chtěl bych proto majitele pej-
sků požádat, aby se svými mazlíčky 
chodili primárně do  výběhů. Vět-
šina pejskařů se chová uvědoměle 
a  já jim za  to děkuji. Těm ostatním 
bych rád připomněl povinnost mít 
pejska při pohybu ve veřejném pro-
storu na  území města na  vodítku 
nebo s náhubkem, zároveň pod pří-
mým dohledem a především po něm 
uklízet,“ uzavírá starosta. Na dodr-
žování chování psů ve městě dohlíží 
strážnici Městské policie Znojmo. 
Za neuklizení exkrementů po pso-
vi mohou uložit majiteli pokutu  
až do výše 10 000 Kč.   kj, lp



ního barevného vyobra-
zení znaku našeho města 
z knihy městských práv 
z roku 1523,“ přibližuje 
rozhodnutí starosta Ja-
kub Malačka. Znak měs-
ta Znojma je odvozen ze 
znaku moravských mar-
krabat, zeměpánů, kteří 
byli po celý středověk i  raný novo-
věk majiteli, vrchními pány města. 
„V modrém štítě vidíme vpravo hledící 
šachovanou korunovanou orlici se zla-
tou zbrojí nesoucí na hrudi modrý ští-
tek se zlatým majuskulním písmenem 
„Z“. Neboť šachování znojemské orlice 
bílo-červené je historicky prokazatelně 
chybné, vracíme se k šachování žluto-
-červenému, které odráží moravskou 
stavovskou hrdost a dějinné události 

z období vlády krále Jiřího 
z Poděbrad“, uvádí zastu-
pitel a historik Jiří Kace-
tl. Na znak města se také 
vrátí zlaté královské lilie 
po stranách orlice, které 
jsou připomínkou působe-
ní mladého markraběcího 
páru Karla IV. Lucembur-

ského a Blanky z Valois v našem městě. 
Na základě odborných podkladů 

historika Kacetla vyhotovil Jan Tejkal 
ve dvou variantách kresby opraveného 
znaku se zlato-červeným šachováním 
orlice a s  tradičními zlatými liliemi. 
Zastupitelé pak jednu variantu (viz 
snímek) vybrali. Znak se objevuje 
i na vlajce města. Její novou podobu 
musí ale schválit nejprve Poslanecká 
sněmovna ČR.   kj, lp
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V HATÍCH TESTUJÍ 
I METODOU PCR
Mobilní testovací místo na Hatích, 
které provozují Podané ruce, nabízí 
nově provedení testu na COVID-19 
metodou PCR. Dva takové testy 
v  jednom kalendářním měsíci 
uhradí lidem zdravotní pojišťovna. 
Registrace na testy je nutná pře-
dem, a to na www.covidtestjmk.cz.  
Zde najdete také všechny in-
formace k  testování. Provozní 
doba mobilního testovacího 
místa (u muzea Terra Technika) je 
Po 15.00–20.00, St 12.00–19.00, So 
8.00–15.00, Ne 8.00–13.00.

PŘEDSEDKYNĚ 
ŠALOMONOVÁ
ODVOLÁNA
Na posledním jednání Zastupi-
telstva města Znojma 14. června 
byla z funkce předsedkyně Finanč-
ního výboru odvolána Růžena 
Šalomonová. Jako důvod uvedl 
starosta opakovaná pochybení 
a problémy spjaté s fungováním 
výboru za  jejího předsednictví. 
Pro odvolání hlasovala i část opo-
zičních zastupitelů.

ŘEDITEL GRETZ 
ODCHÁZÍ
Leoš Gretz, dlouholetý ředitel 
střední školy GPOA (Gymnázia, 
Střední pedagogické školy, Ob-
chodní akademie a Jazykové školy 
s právem státní jazykové zkoušky 
Znojmo, příspěvkové organizace) 
odchází z pozice. Rada Jihomo-
ravského kraje vzala na vědomí 
jeho vzdání se pracovního místa. 
Zároveň vyhlásila konkurz na nově 
uvolněnou pozici ředitele školy, 
kterou kraj zřizuje. Nově vybra-
ného ředitele vyjma vysokého 
finančního ohodnocení čeká také 
nový benefit v podobě pronájmu 
městského bytu. V této souvislosti 
došlo k dohodě města Znojma 
s  krajem. Jiří Nantl, náměstek 
hejtmana JmK, uvedl, že si velmi 
váží dohody se starostou Znojma 
a spolupráce města. 

CIZINEC SKONČIL 
V NEMOCNICI 
Polského občana bez domova, 
který se ve Znojmě zdržoval, svým 
chováním obtěžoval i ohrožoval 
občany, zadržela Policie ČR. Třiatři-
cetiletý muž byl podle znaleckého 
posudku v době páchání činu ne-
příčetný. Policisté ve spolupráci se 
státním zástupcem navrhli soudci 
uložení ochranného léčení. Před-
seda senátu pak nařídil okamžitý 
přesun nemocného muže do psy-
chiatrického zařízení.

STALO SE

 Patky sloupů veřejného osvětlení s relié-
fem znaku města Znojma.  Foto: Archiv ZL

 V dolní části ulice u prodejny Cyklo Kučera a u Znovínu Znojmo přibyly stojany na kola. 
 Foto: Archiv ZL

Rekonstrukce ulic Horní Česká 
a Malá Michalská je hotová. Na první 
pohled jsou zde viditelné tři největší 
změny – sjednocený povrch komuni-
kací, nové originální sloupy veřejné-
ho osvětlení a vysazený strom na do-
posud zelení nedotčené ulici. 

Rekonstrukci zahájilo město v září 
loňského roku a  investovalo do  ní 
více než 21 milionů. Práce proběhly 
ve dvou etapách tak, aby se ulice ne-
musela uzavřít po celou dobu stavby, 
přičemž součástí druhé etapy byly 
i práce v ulici Malá Michalská. Sta-
vební firma Společnost Horní Česká 
Znojmo – Firesta + HBH většinu prací 
dokončila v předstihu.

„Vím, že pro bydlící a podnikající 
byly poslední měsíce náročné. Potýkali 

Horní Česká získala novou 
atmosféru díky rekonstrukci

se s nemožností parkování a prašností. 
Bez toho se to bohužel neobešlo. Výsle-
dek ale stojí za to. Zmizely popraskané 
a nerovné chodníky a ulice má nyní 
úplně jinou atmosféru,“ komentuje 
rekonstrukci starosta Znojma Jakub 
Malačka.

Rekonstrukce se týkala také vo-
dovodních a kanalizačních přípojek 
a přípravy pro položení metropolitní 
sítě. Nové je veřejné osvětlení, parko-
vací stání, vydlážděná je celá plocha 
obou ulic. Přibyl podzemní kontej-
ner na separovaný odpad (určený pro 
plast), novinkou jsou stojany na kola. 
Současně je zde připraveno napojení 
na možné umístění dobíjecí stanice 
pro elektrokola. Novinkou je zeleň. 
„Chtěli jsme ulici Horní Českou osvě-

žit zelení. Po této stránce jsme ale moc 
možností kvůli inženýrským sítím ne-
měli. Jsem vděčný alespoň za vysazení 
jednoho stromu. Naším záměrem pře-
devším bylo, aby ulice získala jednotný 
vzhled a  ten korespondoval s ostat-
ními částmi historického jádra, které 
již v minulosti rekonstrukcí prošly. 
K tomu jsme zvolili i originální sloupy 
veřejného osvětlení, jehož patky zdobí 
reliéf našeho znaku,“ říká starosta. 
Nová světla jsou umístěná také na bu-
dově Cyklo Kučera a na bývalé lékárně 
na Kovářské. Slouží k nasvětlení koste-
la Nalezení sv. Kříže.  pm, lp

Vedení města oficiálně požá-
dalo o zaregistrování znaku města 
Znojma. Při této příležitosti dostal 
znak novou podobu vycházející z his-
torie.

Na to, že znak města není oficiálně 
zapsán v databázi Registru komunál-
ních symbolů České republiky, upo-
zornil jeden z nejzkušenějších českých 
heraldiků Jan Tejkal. 

„To, že současný znak města není 
oficiálně zapsán v registru a není ani 
heraldicky správný, byla pro mnohé, 
včetně mě, nová a překvapující infor-
mace. S kolegy jsme nechali zpraco-
vat novou podobu historického znaku 
a důležité podklady poslali na přísluš-
né orgány, aby byl znak oficiálně re-
gistrován. Nevymýšleli jsme žádnou 
moderní podobu. Vycházelo se z prv-

Městský znak dostal novou podobu
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 22. července 2021, uzá-
věrka je 12. července.

OPRAVA – POPLATKY 
SENIORŮ ZA PSA
V  minulém čísle Znojemských 
LISTŮ v článku Pejsci a pejskaři 
ve Znojmě na str. 6 byla uvede-
na chybná informace, že senioři 
ve Znojmě jsou osvobozeni od po-
platků za psí mazlíčky. Správně se 
seniorům – držitelům psa – posky-
tuje úleva. Úleva z poplatku za psa 
je poskytována seniorovi, který je 
poživatelem starobního, invalidní-
ho, vdovského či vdoveckého nebo 
sirotčího důchodu a  jde o  jeho 
jediný zdroj příjmu. Sazba roční-
ho poplatku v tomto případě činí 
za prvního psa 200 Kč, za druhého 
a každého dalšího psa téhož drži-
tele 300 Kč. Pokud je poplatníkem 
důchodce, který nedovršil 65 let, je 
třeba pro sníženou sazbu doložit 
důchodový výměr nebo potvrzení. 

PŘÍČNÍ UZAVŘENA
Z důvodů výkopových prací pro 
uložení nového plynovodu je uza-
vřena ulice Příční. Do 24. června 
zde bude zcela uzavřen chodník 
(v úseku mezi ul. Příční a Přímětic-
kou). Úplná uzavírka ulice Příční je 
stanovena v termínech 28. červen – 
1. červenec, 7.–9. červenec. Dále 
bude 12.–15. července uzavřena 
ul. Příční i sousedící ulice Hvězdova.

SVOZ BIOODPADU
Ve Znojmě a jeho městských čás-
tech probíhá každý lichý týden pra-
videlný svoz bioodpadu, ke kterému 
slouží sběrné nádoby hnědé barvy. 

AKCE PRO SENIORY
Do odvolání jsou zrušeny všech-
ny akce, které pro seniory pořádá 
město Znojmo a Znojemská Beseda. 
Aktuální informace získáte na tel. 
515 300 251, 731 401 918 nebo 
na webu www.znojemskabeseda.cz/ 
akce pro seniory.

INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pra-
covní místo nebo brigádu, mají mož-
nost v LISTECH inzerovat vždy zdar-
ma! Informace získáte na e-mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost 
podle rozpisu služeb lékařů. In-
formace o aktuálním místě zubní 
pohotovosti na tel. 515 215 111. 
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

Pokračování ze str. 1.
Prvním oceněným, kterému sta-

rosta Jakub Malačka gratuloval jmé-
nem všech zastupitelů, byl speciální 
pedagog a sociální pracovník Robert 
Knebl. Cena mu byla udělena za vý-
znamný a dlouhodobý společenský 
přínos a šíření dobrého jména města 
Znojma. „Pan Knebl je hrdým rodilým 
Znojmákem. Každý den se zasluhuje 
o to, aby byla občanům města Znojma 
dostupná široká nabídka kvalitních 
sociálních služeb,“ uvedl starosta při 
předání ceny.

Dalším oceněným byl Pavel David, 
kterému je dlouhá léta velice blízké 
výtvarné umění, hlavně malba a široká 
oblast kultury. Pavel David již od dět-
ství maluje. Častým námětem jeho děl 

Získali Cenu města a symbolický 
klíč od jeho bran

jsou znojemské interiéry, exteriéry 
a panoramata. Cena mu byla udělena 
za dlouhodobou významnou propa-
gaci města Znojma v oblasti kultury.

Posledním oceněným jednotlivcem 
se stal Dalimil Dvořák. Cenu obdržel 
za celoživotní činnost v oblasti organic-
ké chemie, významnou filantropickou 
aktivitu, kterou obohatil více oblastí 
veřejného života a přispěl k posílení 
dobrého jména města Znojma. V sou-
časnosti se věnuje především pedago-
gické činnosti. Byl první, kdo zavedl 
na vysokých školách využití katalýzy 
komplexy přechodných kovů v syntéze. 
Jeho žena inženýrka Hana Dvořáková 
byla u vývoje léku proti HIV. Společně 
založili nadaci EXPERIENTIA, která 
podporuje nejlepší mladé chemiky.

Cenu města Znojma obdržely také 
čtyři kolektivy, a to za aktivní přístup 
v boji proti šíření koronaviru. Jedná 
se o kolektiv Centra sociálních služeb 
Znojmo, kolektiv Vietnamské komu-
nity ve Znojmě, kolektiv Vodáckého 
oddílu NEPTUN ZNOJMO a manžele 
Marcelu a Josefa Knobovi. „To, jak se 
zachovaly, je obdivuhodné. Ať už se 
jednalo o  dobrovolné podstoupení 
třítýdenní karantény v době pandemie, 
nebo o šití roušek a jiných ochranných 
prostředků pro obyvatele Znojma,“ 
konstatoval starosta Malačka.

Všichni držitelé Ceny obdrželi se 
symbolickým klíčem k městu také pa-
mětní písemné ocenění. Osobnostem 
oceněným za tento rok bude Cena měs-
ta Znojma předána v září 2021.  kj, lp

 David Gros, Josef a Marcela Knobovi, Radka Sovjáková, pan Hynek, Pavel David, Robert Knebl.  Foto: Archiv ZL

 Starosta Jakub Malačka s manželi Knobovými, majíteli společnosti PPO Group CZ s.r.o., 
kteří získali Cenu města Znojma za aktivní přístup v boji proti koronaviru. V pozadí oceně-
ný Robert Knebl. Foto: Archiv ZL

 Profesor Dalimil Dvořák a  Radka Sov-
jáková, ředitelka Centra sociálních služeb 
Znojmo.   Foto: Archiv ZL
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ZAÚTOČIL AUTEM 
Na parkování v zákazu zastavení 
na ulici Holandská upozornil řidiče 
kolemjdoucí strážník. Řidič (47) 
byl vůči němu slovně agresivní, 
vyhrožoval mu, a proto si strážník 
přivolal motorizovanou hlídku 
městské policie. Než stihla při-
jet, sedl řidič za volant a pokusil 
se na strážníka najet. Byť došlo 
ke kontaktu s vozidlem, naštěstí 
nebyl nikdo zraněn. V průběhu 
události pořizoval strážník au-
diovizuální záznam, ve kterém je 
inkriminovaný moment zachycen. 
Věc byla předána Policii ČR. 

NALEZENÉ MOBILY
Šest nalezených věcí bylo v mi-
nulých dnech přijato na služebně 
Městské policie Znojmo. Regist-
rační značka nalezena strážníky 
přímo na ulici Jana Palacha, evrop-
ský průkaz zdravotního pojištění, 
dva mobilní telefony, bankovka 
v hodnotě 200 Kč a cestovní pas. 
Nalezené mobilní telefony byly 
vráceny zpět svým majitelům. 
Ostatní nálezy strážníci předali 
příslušným odborům městského 
úřadu nebo náležité organizaci.

ZA PSA POKUTA
Za porušení obecně závazné vy-
hlášky, která omezuje volný pohyb 
psů na  veřejném prostranství, 
dostala pětadvacetiletá majitelka 
psa, který běhal po Horním ná-
městí bez vodítka, pokutu v pří-
kazním řízení. 

PŘED JÍZDOU MĚL MARIHUANU
Dvě hodiny před půlnocí poblíž 
hypermarketu zastavilo vozidlo. 
Bylo na boku poškozené a díly byly 
přilepeny lepicí páskou. Z vozu vy-
stoupil řidič (40), který se jevil jako 
opilý. Poblíž hlídkující strážníci 
proto u muže provedli dechovou 
zkoušku na alkohol, která vyšla 
negativně. Ale jakmile měl být pro-
veden test na požití omamných 
a psychotropních látek, v ten mo-
ment přestal řidič spolupracovat 
a test odmítal. Následně se přiznal, 
že v průběhu dne požil marihuanu. 
Ukázalo se, že ani nebyl vlastní-
kem řidičského oprávnění. Případ 
si převzala Policie ČR k dořešení.

LAPIL ZLODĚJE
V nočních hodinách zastavil hlídku 
muž. Uvedl, že zadržel podle něho 
pachatele krádeže kola. Jednoho 
muže chytil, jeho komplic mu 
utekl. Strážníci zjistili totožnost 
údajného zloděje a přivolali Policii 
ČR, která si případ převzala.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

S  příchodem června odstarto-
valo město novou sportovní výzvu 
Znojmo na zdraví. Běží na Facebooku 
Znojma pod záštitou projektu Zdravé 
město Znojmo. 

Se zavřenými sportovišti, kdy měli 
lidé omezené možnosti pohybu, přichá-
zí s uvolněním vlna dětí i dospělých, 
u kterých se ručička váhy šplhá po-

Pojďte do toho s námi!
vážlivě nahoru. Zdravé město Znojmo 
chce novou výzvou motivovat nejen 
je, ale všechny Znojmáky, aby se jim 
do života vrátila jeho důležitá složka – 
pohyb. „Cílem výzvy Znojmo na zdraví 
je navzájem se motivovat a inspirovat 
k pohybu a zdravému životnímu stylu. 
Jde o to vstát z gauče, hýbat se, proběh-
nout se, zacvičit si nebo se vydat jen 

tak na procházku. Chtěli jsme vytvořit 
prostor, kde se budeme všichni navzá-
jem motivovat, inspirovat a podpoříme 
týmového ducha,“ vysvětluje starosta 
města Jakub Malačka a pokračuje: „Dej-
te nám ve skupině vědět, co vás baví, jak 
se hýbete, kam chodíte sportovat nebo 
co vás udržuje v kondici.“  

Pro ty, co se do projektu aktivně 
zapojí, připravilo Zdravé město Znoj-
mo odměny. Výzvu podporují i přední 
znojemští trenéři a sportovní kluby, 
kteří přispějí svými tipy, jak se udržet 
v kondici. „Přihlaste se do facebooko-
vé skupiny Znojmo na zdraví, sdílej-
te své příspěvky a  inspirujte ostatní. 
Těším se na vás a na vaše tipy, kam 
třeba vyrazit na kole. Pojďte do toho 
s námi!“ vyzval všechny své spoluob-
čany starosta.  kj, lp

Znojemská radnice vyšla vstříc 
požadavku občanů a  již od  konce 
května rozšířila frekvenci svozu 
odpadu. Nově je tak svážen papír 
a plast ve vybraných dvaceti lokali-
tách, a to i v neděli.

Navíc byl přidán nedělní vývoz od-
padkových košů v městské památkové 
rezervaci, která je hlavně o víkendech 
častým cílem procházek místních i tu-

Vyváží více odpadu, a to i v neděli
ristů. „Vytipovali jsme dvacet lokalit, 
kde se kontejnery na papír a plast plní 
nejvíce. Těší nás, že Znojmáci odpad 
třídí, a proto jsme se rozhodli frekven-
ci svozů navýšit i na neděli. Týká se to 
také odpadkových košů v centru měs-
ta,“ vysvětluje kroky radnice starosta 
Jakub Malačka.

Podíl obalových složek odpadu se 
ve Znojmě rapidně zvýšil hlavně od za-

vedení vládních omezení. Dosud svážela 
firma FCC kontejnery na plast třikrát 
týdně a na papír dvakrát týdně. Nyní 
přibyl další den. „Moc děkuji firmě FCC 
a jejím zaměstnancům, kteří svoz za-
jišťují, protože právě oni budou muset 
chodit nově do práce i v neděli. Pokud 
by se do budoucna ukázalo, že tento krok 
není dostačující, budeme svoz opětovně 
navyšovat,“ dodává starosta.  kj, lp

 Tým BĚHny. Foto: PM

Celorepubliková kampaň Do prá-
ce na kole, která vyzývá, aby se lidé 
v  květnu dopravovali na  vlastní 
pohon (nejen) do práce, je za námi.  
Ve Znojmě se letos zapojilo 105 lidí.

Soutěžilo se v několika kategori-
ích. Nejvíce kilometrů zdolaly ženy, 
na kole i po svých. Výzvu oficiálně 
zakončilo setkání soutěžících, kteří se 

společně vydali na procházku ulicemi 
města zpříjemněnou degustací vína 
a kávy pod taktovkou partnera akce 
BALANCE coffee & wine. Na radnici 
pak následovalo vyhlášení – oceněni 
byli nejlepší ženy a muži, a to ve zdo-
lané vzdálenosti na kole a pěšky, a také 
týmy tvořené v rámci zaměstnání, kte-
ré soutěžily v pravidelnosti.

Doplňkovou sou-
těží, kterou vyhlásilo 
Zdravé město Znoj-
mo, byla fotografická 
soutěž. Úkolem sou-
těžících bylo sdílet 
s ostatními svoji foto-
grafii s kolem. Za ně 
získaly drobné ceny 
týmy BĚHny (Město 
Znojmo), Netkanká-
ři (PF Nonwovens) 
a Psycho-holky (Pe-
dagogicko-psycholo-
gická poradna Znoj-

Soutěž Do práce na kole ovládly ženy

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Pravidelnost týmů (týmy se 100% 
pravidelností) 
JaMaLeMiTo (Saint-Gobain  
Adfors CZ, s.r.o.) 
#zijuSVŠE (Soukromá vysoká škola 
ekonomická, s.r.o.) 
Kvarteto (OHK Znojmo) 
Naturela – dary přírody

Zelené kilometry na kole (ŽENY) 
Peroxid Vodíku (tým ozivdomov.cz) – 
1 511,6 km

Zelené kilometry na kole (MUŽI) 
Aleš Dítě (tým Dílna 2 z Haivy 
Tasovice) – 1 299 km

Zelené kilometry po svých (ŽENY) 
Marie Jílková (tým Kvarteto z OHK 
Znojmo) – 255,8 km

Zelené kilometry po svých (MUŽI) 
Kamil Hruška (tým Přetrh z Saint 
Gobain Adfors CZ, s.r.o.). – 220 KM

mo). Soutěž by se neobešla bez pomoci 
řady partnerů. Všem děkujeme!  pm
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SLOVO ZASTUPITELE

Poslední jednání Zastupitelstva 
města Znojma se konalo ve vzrušeném 
duchu. Jedním z předmětů sporu bylo 
i  schválení daru a osmého dodatku 
smlouvy o dopravní obslužnosti mezi 
Městem Znojmem a ZDS PSOTA, s.r.o. 
Tato smlouva, jejíž nabídková cena se 
za dvanáct let vyšplhala z původních 
necelých 10 mili-
onů až na nyněj-
ších závratných 
26 milionů, byla 
řešena i na minu-
lém jednání zastu-
pitelstva. Tehdy 
se zveřejnily vý-
sledky rok a  půl 
trvající kontroly 
jejího plnění, kdy 
kontrolní výbor 
předložil zastupi-
telstvu následující 
závěr: „Z  kont-
roly vyplývá, že 
není určený od-
povědný pracov-
ník, který by měl 
na starosti agendu, která by odpovídala 
za kontrolu plnění dané smlouvy (...). 
Není prováděna řádná kontrola vy-
užití finančních zdrojů potřebných 
na krytí výdajů spojených s dopravní 
obslužností. Reklama na autobusech je 
prováděna bez souhlasu objednavatele 
(Města Znojma), a  tudíž není řešen 
případný zisk, který z reklamy plyne 
– měl by pomoci snížit platbu na pro-
kazatelnou ztrátu.“ Tento závěr byl 

zastupitelstvem řádně vzat na vědomí, 
tedy jsem, stejně jako ostatní členo-
vé kontrolní skupiny, očekávala, že si 
jej vedení města vezme k srdci. Jaké 
bylo tedy mé překvapení, když jsme 
měli schvalovat nový dodatek smlouvy 
a opět nám nebyly předloženy někte-
ré, námi výslovně žádané, podklady. 

Zejména mi vadil 
chybějící výkaz 
o příjmech z rekla-
my. Námitka pana 
starosty, že příjmy 
z  reklamy nesni-
žují dle smlouvy 
ztrátu, je nemíst-
ná. Dle smlouvy 
má totiž reklamu 
z a d áv at  Mě sto 
Znojmo, nikoli 
ZDS PSOTA, jak 
se to děje. Ale po-
kud už ji zadává, 
měl by o  příjmy 
z  reklamy snižo-
vat ztrátu, kterou 
požaduje uhradit 

po Městu Znojmu. Celková nabídková 
cena je nyní 26 milionů, to je obrovská 
částka, zejména v této době, kdy město 
citelně zasáhla krize, snižují se dota-
ce a škrtají výdaje. Zastupitelé by se 
měli chovat s péčí řádného hospodáře 
a pečlivě zkoumat každou vynalože-
nou korunu. Nakonec jsou to přece 
občané, kteří platí závěrečný účet.

 Petra Svedíková Vávrová,
 klub hnutí SPD

Na  zastupitelstvu 14. 6. jsem 
v průběhu jednání navrhl odvolání 
paní Šalomonové z pozice předsed-
kyně finančního výboru (FV). Měl 
jsem k tomu několik velmi vážných 
důvodů. Na minulém zastupitelstvu 
26. 4. předložila paní Šalomonová 
zcela lživou zprávu, která osočovala 
zaměstnankyni úřadu, že nedodala 
kontrolorům výboru materiály pro 
účel kontroly. Mám jednoznačný dů-
kaz, že vše bylo emailem dodáno, proto 
zastupitelstvo zprávu vrátilo k přepra-
cování. Ze strany řadové členky výboru 
následně došlo k omluvě, že přilože-
né materiály přehlédla, což se může  
komukoli stát.

Očekával jsem, že podobný pří-
stup zvolí paní Šalomonová. To jsem 

Lživé zprávy a pozměňování zápisu nebudeme tolerovat
se ale velmi zklamal. Místo lidsky 
slušné omluvy přišel pokus vykroutit 
se z toho s tím, že daná zpráva „byla 
průběžná“ a o nic tak vlastně nejde 
a omluvit se mám já. Text, který jsme 
měli na  dubnovém zastupitelstvu 
schválit, jehož autorkou byla paní 
Šalomonová, přitom zněl: „Zastupi-
telstvo města bere na vědomí zprávu 
o ukončených kontrolách FV“. O prů-
běžné zprávě tedy ani slovo. Opět tedy 
paní zastupitelka lhala, a když se na to 
přišlo, nenašla v sobě kousek lidské 
slušnosti se za  to omluvit, na rozdíl 
od jiné členky výboru.

Musel jsem také reagovat na  to, 
že na minulém zasedání výboru byla 
paní Šalomonová usvědčena z pozmě-
ňování zápisu. Ve finální verzi zápisu 

V červnu začala po koronaviro-
vé přestávce opět zasedat komise pro 
prevenci kriminality. Poprvé v novém 
složení. Znovu se zástupci opozice. 
V komisi mají členy všechny subjekty 
zvolené do zastupitelstva, ale zasedají 
s námi i odborníci - zástupci Policie ČR 
i MP Znojmo, oddělení sociálně právní 
ochrany dětí, justice, věznice i orga-
nizací Podané ruce a nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež Coolna. Naše 
komise je tedy opravdu silná, nejen 
odborností, ale i zkušeností jejích jed-
notlivých členů, z nichž někteří zasedají 
v komisi pro prevenci kriminality již 
několikáté volební období.

Protože však víc hlav víc ví a bez-
pečné Znojmo je společným cílem nás 
všech, využíváme příležitosti a  rádi 
bychom posbírali případné podněty 
v oblasti kriminality a  její prevence 
ve Znojmě od vás, znojemských obča-
nů. Pokud víte o problémových mís-
tech, činnosti nebo negativních jevech, 
napište nám: jakub.krainer@seznam.cz.

A co na jednání komise zaznělo? 
S panem ředitelem Ivanem Budínem 
jsme probrali fungování MP Znojmo, 
kamerového systému a  také novou 
spolupráci s bezpečnostní agenturou 
TAS. K ní město přistoupilo, aby ule-
vilo přetíženým strážníkům. V praxi 
to vypadá tak, že agentura od 4:30 
do 7:30 odemyká parky a hřbitovy, 
v čase 16:00-19:00 preventivně pro-
chází exponovaná místa s vyšším vý-
skytem lidí a do 22:30 znovu zamyká 
zmíněné městské prostory.

Podstav MP Znojmo je problém 
širší. Stále se nedaří zaplnit volná mís-
ta, přestože uchazeči by byli. Bohužel 
neprocházejí přes robustní síto tes-
tů fyzických, zdravotní způsobilosti, 
psychotestů, a dokonce diktát. I proto 
Znojmo podporuje zapojení občanů 
formou projektů Senioři na přecho-
dech nebo Preventisté na úřadech. 
Kdo byste měli chuť a zájem, zapojte 
se a odměna vás nemine. Pomůžete 
tím městu i přetížené policii.

Děkuji vám za případné zapojení 
i podněty pro další jednání naší ko-
mise. Pročteme je a budeme se jimi 
zabývat.

Jakub Krainer,
předseda komise pro prevenci  

kriminality
STAN PRO ZNOJMO

Chceme bezpečnější Znojmo. 
Pomůžete nám?

od paní Šalomonové byl uveden roz-
dílný počet hlasujících než v koncep-
tu zápisu, který vypracoval úředník 
města. Zjednodušeně řečeno, paní Ša-
lomonová v zápisu upravila, jak kdo 
hlasoval. Kdo by i zde čekal omluvu, 
že tak došlo nedopatřením, také by se 
přepočítal. Dle vyjádření paní Šalomo-
nové za to může snad každý, kdo prošel 
kolem úřadu, jen ne ona.

Poté, co zastupitelstvo i hlasy opo-
zice paní Šalomonovou odvolalo, mi 
poděkovala, že to bere jako ocenění 
její práce, že ji dělala dobře. Pokud se 
chce někdo chlubit tím, že předkládá 
lživé zprávy, je to jeho věc. Lež ale není 
názor. Lež je lež!

 Jakub Malačka,
 starosta města Znojma
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SLOVO ZASTUPITELE

Letos jsme na  její začátek čekali 
dlouho. Nejdříve ji brzdil negativní vý-
voj pandemie a s ním související vládní 
opatření, následně nebývale deštivý 
květen. Zdálo by se, že teď již rozvoji 
dlouho a těžce zkoušených oborů nic 
nebrání. Opak je ale pravdou. Kdo 
ve  městě žije a  není slepý, nemohl 
si nevšimnout negativního trendu. 
Na nejkrásnějších místech a vyhlíd-
kách našeho města se již tradičně ob-
jevují skupinky občanů takových, co 
nemají co ztratit. Takových, co neznají 
osobní hygienu. Takových, kterým 
se raději každý vyhne. Dokud jenom 
mlčky seděli, bylo to ještě dobré. V po-
slední době se však stále více a hlasitěji 
projevují, opíjejí se na veřejných pro-
stranstvích, pokřikují na kolemjdoucí 
ženy a často vykonávají potřebu u zdí 
městských domů a ve veřejné zeleni. 
To vše za tichého přihlížení domácích 
i udivených návštěvníků.

Negativní dojem z návštěvy města 
získá ještě více na síle, pokud se do-
tyčnému návštěvníkovi „poštěstí“ být 
součástí hlasité výměny názoru našich 
nepřizpůsobivých spoluobčanů. Asi 
všichni tušíte, koho mám na mysli. 
Jejich v poslední době očividně vzrůs-
tající počet a „okupování“ oblíbených 
veřejných prostranství má za důsledek 

Tak nám začala  
turistická sezóna…

skutečnost, že je k posezení nevyužíva-
jí místní, kteří mají z obávané menšiny 
jednoduše strach. I  tady se osobité 
projevy vysvětlují argumentací o odliš-
ných projevech svébytné kultury. Podle 
mého názoru jde však o něco jiného. 
Kvalifikoval bych to bez obalu jako 
trvalé a systematické narušování ob-
čanského soužití. Ve městě, které z vel-
ké míry žije ze služeb a z cestovního 
ruchu, je chování takových lidí zkrátka 
problém. Přes snahu všech podnikate-
lů o vytváření trvalých hodnot dochází 
k systematické devastaci všeho jejich 
snažení a k výrazným poklesům jejich 
příjmů. Těch příjmů, které se v pře-
tavené formě stávají tolik vítanými 
prostředky pro živobytí právě těch, 
kteří jsou na nich existenčně závislí. 
Způsobů, jak těmto negativním vlivům 
čelit, je několik. Od prevence a sociali-
zace přes boj proti obchodu s nelegální 
prostitucí a chudobou po systematické 
vymáhání běžných pravidel slušného 
chování v rovině občanského soužití. 
Při jejich opakovaném porušení musí 
přijít represe. Všem, kteří nedodržují 
pravidla, musí být jasné, že podobné 
projevy v našem městě prostě nebude-
me tolerovat.

Lukáš DAVID,
místostarosta Znojma

Na znojemské radnici se konala 
schůze Správní rady Sdružení obcí 
a měst jižní Moravy (dále jen Sdruže-
ní). Město Znojmo ve Sdružení nově 
zastupuje místostarosta Lukáš David.

Cílem členství v tomto Sdružení je 
výměna zkušeností a trvalá prosperita 
jižní Moravy jako celku.

Předseda Sdružení předal mís-
tostarostovi Davidovi dekret o  jme-
nování do  Monitorovacího výboru 
programu INTERREG V-A Rakous-
ko-Česká republika. „Neskutečně si 
vážím toho, že jsem se stal členem této 
elitní skupiny a mohl Znojmo zastu-
povat na prvním zasedání výboru. Při 
schůzi správní rady jsem za Znojmo 
a Znojemsko otevřel diskuzi ohledně 
rozvoje caravaningu a campingu. Bylo 
zajímavé slyšet názory a zkušenosti 
ostatních kolegů, načež jsme se do-
hodli, že v diskuzi budeme v příštích 

Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy zasedalo ve Znojmě

týdnech pokračovat,“ konstatoval mís-
tostarosta David.  KJ, lp

 Lukáš David.  Foto: Archiv ZL EIT TRADING s.r.o., 
Okříšky, okr. Třebíč

nabízí práci

ŘIDIČ/KA PRO VNITROSTÁTNÍ 
A MEZINÁRODNÍ DOPRAVU
Přeprava a doprava po Česku, Rakousku, Německu,  
Francii, Slovensku, Anglii.

Požadujeme: platný ŘP sk. B, C, C + E, profesní průkaz, praxe 
v mezinárodní dopravě výhodou, výpis bodového konta řidiče, výpis 
z trest. rejstříku, práce s fyzickou zátěží (nakládka, vykládka) a další.

Nabízíme: Zázemí v prosperující dopravní a logistické společnosti, 
odpovídající platové ohodnocení, osobní ohodnocení, příplatky 
za víkendy, nový vozový park a další.

Kontakt: tel. +420 724 866 220,  
e-mail: doprava@eittrading.cz, www.eittrading.cz

 
TAMURA EUROPE LIMITED, organizační složka 

Jsme přední světový výrobce transformátorů, 
elektronických a magnetických komponentů. Dveře 

jsou u nás otevřené pro studenty, absolventy a 
všechny, kteří hledají zaměstnání. 

Možná výše mzdy až 28.500,-Kč 
Aktuálně volné    
pracovní pozice:
 
➢Dělník v elektrotechnice 

 
➢Technik zkušebny 

transformátorů 
 

Na spolupráci se těší personální oddělení: 
Hakenova 3789/22, Znojmo

tel.: 515 284 710, 775 599 088
e-mail: prace@tamura-europe.co.uk 

TAMURA EUROPE LIMITED, organizační složka

Jsme přední světový výrobce transformátorů, elektronických 
a magnetických komponentů. Dveře jsou u nás otevřené 

pro studenty, absolventy a všechny, kteří hledají zaměstnání.

Možná výše mzdy až 28.500 Kč

Aktuálně volné 
pracovní pozice:

 Dělník v elektrotechnice

  Technik zkušebny transformátorů

Město Znojmo vyhlašuje VŘ na pozici 

REFERENT/REFERENTKA  
odboru územního plánování a strategického rozvoje

PP na dobu neurčitou. 10. platová třída. 
Předpokládaný nástup srpen 2021, příp. dle dohody.

Kvalifikační předpoklady:  
VŠ vzdělání v oboru územní plánování nebo příbuzného oboru,  

popř. VŠ se stavebním zaměřením, nejméně 18 měsíců praxe.

Požadavky: 
Orientace v právních předpisech, dobrá znalost práce na PC a další.

Výhodou: Praxe ve veřej. správě a další

Lhůta pro podání přihlášek: do 12 hod. dne 12. 7. 2021. 
Podrobnosti k VŘ na www.znojmocity.cz
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Poslední den v květnu se otevřela 
veřejnosti Městská plovárna Louka.

Návštěvníky tu čekal zvelebený 
areál a novinky jako možnost zakou-
pení předplatitelské karty, díky které 
má její vlastník levnější vstupné. Město 
do modernizací a pro pohodlí všech 
návštěvníků investovalo letos více než  
dva miliony korun.

Před otevřením prošly všechny 
atrakce důkladnou revizí. Plovárna má 
nové turnikety. Opravené jsou sprchy, 
dřevěné plochy ostrůvků u bazénů 
i dětské hřiště a děti mohou využít 
nových lodiček. Budovy dostaly nový 
nátěr, vyčištěny byly přilehlé betonové 
plochy a na podlahy za turnikety byl 
nanesen protiskluzový nátěr. 

Zvýhodněný vstup 
s předplatitelskou kartou

Díky zavedení nového informační-
ho systému je možné zakoupit předpla-

Plovárna Louka už jede v plném provozu
Plovárna je otevřena denně  
10.00–21.00 hod.

titelskou kartu, na kterou si návštěvník 
vloží libovolnou částku (minimální 
první vklad ve výši 500 korun). Kartou 
lze hradit vstupy na plovárnu, přičemž 
cena vstupného je pro vlastníka karty 
zvýhodněná. Nosič předplatného si 
návštěvník zvolí sám, na výběr má tři 
varianty: karta (cena 50 korun), čipový 
přívěsek (cena 30 korun), čipové ho-
diny – náramek (70 korun). Předpla-
titelskou kartu bude možné následně 
využít v městských lázních a i dalších 
sportovištích města.

Nabídku předplatitelských karet na-
jdete na webových stránkách plovárny  
www.plovarnalouka-znojmo.cz. Zvý-
hodněné vstupné mají kromě předpla-
titelů nově i děti do věku 15 bez ohle-
du na  jejich výšku. Dále pak senioři 
ve věku nad 65 let a držitelé průkazu 
TP. Vstup zdarma mají děti do 6 let 
a držitelé průkazu ZTP, ZT/P a ná-
vštěvníci v den svých narozenin.

Již nyní také platí provozní 
doba, která je oproti předešlým se-
zónám o hodinu delší. Otevřeno je 
denně od 10.00 do 21.00 hodin. Se 

 Atrakce plovárny Louka.  Foto: Archiv ZL 

 Novinka na Masarykově náměstí – osvěžující suchá mlha.  Foto. Archiv ZL 

Vybraná místa Znojma už osvě-
žují mlžící sprchy a brány. Vyhledá-
vaný stín pak poskytne novinka – živé 
slunečníky. 

Historické jádro Znojma je vyhle-
dávané místo, kam míří místní i turis-
té. V horkých dnech jim ale nedává 
moc možností, jak se osvěžit před spa-
lujícím sluncem. Řešení našlo město 
Znojmo už před lety v mlžících systé-
mech. Navíc letos připravilo novinku – 
originálně rostlé stromy, které poskyt-
nou vyhledávaný stín. Živé slunečníky 
najdou lidé na Divišově náměstí.

Mlžící sprchy, tzv. mlžítka, jsou 
jednoduchá zařízení, která rozprašu-
jí vodu a slouží k  lehkému osvěžení. 
Znojmo je na Horním náměstí vyu-
žilo už ve dvou předchozích letních 
sezónách a nejinak tomu bude i letos. 
Další mlžítka jsou umístěna v ulici 
Přemyslovců a  ve  Středním parku 
(u Komenského náměstí). Sprchy jsou 
opatřeny stabilním kovovým rámem, 
který Městská zeleň Znojmo osázela 
květinami. „Na mlžítka máme pozi-
tivní odezvu. Jsou v provozu už třetí 
rok. Jsou mobilní a můžeme je bez 
problému přemisťovat. Letos jsme 
u některých měnili umístění. Navíc 

Horké centrum osvěží mlhy a živé slunečníky
jsme se rozhodli rozšířit tento způ-
sob ochlazení ještě o další mlžící sys-
tém, a to na Masarykově náměstí, kde 

systém ochlazuje takzvanou suchou 
mlhou,“ vysvětlil starosta Znojma Ja-
kub Malačka. Suchou se nazývá mlha 

vstupem na  plovárnu ovšem musí 
všichni návštěvníci respektovat ak-
tuální vládní opatření v  souvislosti  
s Covid-19.  lp

z toho důvodu, že se kapky vody vypaří 
ještě před dopadem na zem. Lidem už 
nabízí osvěžení v úseku dlouhém asi 
100 metrů (od rohu Zámečnické ulice 
po Dům umění).

Výhodou mlžících systémů je, že 
vodu rozprašují a díky větru se voda 
rozptýlí nejen pod nimi, ale i několik 
metrů od nich. „IT oddělení Sprá-
vy nemovitostí města Znojma se po-
dařilo vyvinout aplikaci, která nám 
umožní mlžítka podle potřeby dálkově 
zapnout/vypnout, aby byly spuštěny 
pouze v době, kdy je to opravdu po-
třeba. Můžeme také nastavit i různé in-
tervaly. Výsledkem je větší úspora vody 
a možnost reagovat na změny počasí,“ 
doplnil starosta. Náklady na pořízení 
mlžné brány jsou přibližně 200 tisíc 
korun a před samotnou instalací bylo 
potřeba připravit připojení elektriky 
a vody.

V boji proti parnu pomohou i pla-
tany na Divišově náměstí, které před 
budovou okresního archivu poskytnou 
vyhledávaný stín. Jsou nezvykle rostlé 
tak, že jejich koruna tvoří plochu po-
dobnou slunečníku. Stromy jsou vysa-
zené v nádobách, které budou osázeny 
i letničkami.  pm, lp



TURISTICKÝ VLÁČEK
Pondělí–Neděle
Projížďka po historických částech 
a památkách města. 
Jízdní řád na www.zds-psota.cz

VINOBUS
Pondělí–Sobota
Trasa po vinařstvích ve Znojmě 
a v okolí s degustacemi vína. 
Jízdní řád na www.vinobus.cz

ZNOJMÁČEK
zážitkový ekobus
Pondělí–Neděle
Třikrát denně, trasa po městě.
Jízdní řád na www.znojmacek.cz

MINIBUS
Pátek a Sobota
Zážitková jízda mimo město.
www.znojmacek.cz
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Zážitkové jízdy nejen městem
Cestující čekají jízdy po krásách 

historického Znojma, do jeho blízké-
ho i vzdálenějšího okolí, za zážitky 
i vínem. 

Využít projížďky za poznáním, chu-
těmi a půvabnými místy královského 
města a regionu Znojemska může kaž-
dý – místní, turista, děti s rodiči, mladí 
i zástupci starší generace.

S VINOBUSEM se podíváte za ně-
kolika vinaři, do  vinných sklípků 
v okolních vesnicích a ochutnáte místní 
vyhlášená vína. Jízda turistickým VY-
HLÍDKOVÝM VLÁČKEM odhalí ces-
tujícím nejzajímavější části historického 
Znojma a každý den tak nabízí zajímavé 
pohledy na město z údolí řeky Dyje.

Otevřený elektrobus ZNOJMÁ-
ČEK nabízí interaktivní program pro 
děti a zážitkovou jízdu pro dospělé, 
a to vždy doplněné o ochutnávku regi-
onálních potravin. Letošní novinkou je 
zážitkový MINIBUS, který  bude jezdit 
na trase Znojmo – Vranov, Bítov.

Dlouhé měsíce nedobro-
volně utlumená kultura se 
s  příchodem prázdnin valí 
do  ulic Znojma silou řeky 
přinášející duševní osvěžení, 
zábavu, radost a pohodu.

Pod hlavičkou Znojem-
ského kulturního léta nabídne 
desítky různorodých akcí pro 
všechny věkové skupiny. Abys-
te se v opravdu hodně rozsáhlé 
nabídce lépe orientovali, věno-
vali jsme každému dni v týd-
nu jednu stranu. Vedle města 
Znojma potažmo Znojemské 
Besedy se vám o zábavu budou 
starat i mnohé další instituce. 
Tradičně je to Jihomoravské 
muzeum s množstvím výstav 
a akcí ve Znojmě i na nedaleké 
zřicenině Cornštejn, dále je 
to spolek Hudba Znojma, který stojí 
za pořádáním osmnáctidenního hu-
debního festivalu, na Vinařství LA-
HOFER už chystají koncerty Hudby 
na vinicích, průvodci pilují výklad 
o Znojmě, aby byl pro vás zajímavý 
a ponocný po roce oprášil roh, který 
bude oznamovat noční hodinu. „Kon-
cept Znojemského kulturního léta 
je letos jedinečný. Nejen, že se nám 
podařilo připravit opravdu našláplý 
program, ale dokázali jsme přesunout 
některé z neproběhlých akcí. Nově 
se také budete moct řídit pravidlem 

Znojemské kulturní léto vás nenechá vydechnout

jednotlivých dní. Těšit se tak můžete 
na Hradební pondělí, divadelní úte-
rý, koncertní středu, páteční chill-out 
party a další,“ láká František Koudela, 
ředitel Znojemské Besedy.

LESY A JEJICH 
PRÁZDNINOVÉ RADOSTI 
Celá řada z vás jistě navštíví Gránic-
ké údolí. Městské lesy Znojmo vám 
chtějí procházku Gránicemi trochu 
ozvláštnit, a tak přináší dvě novinky. 
„První novinkou je pracovní list, který 
si od 1. července stáhnete buď z našeho 

webu www.lesyznojmo.cz, nebo si jej 
vyzvednete v TIC na Obrokové ulici. 
Na všechny kvízové otázky najdete 
odpovědi na naučné stezce S mlokem 
Gránickým údolím. Vyplněný pracovní 
list označený vašimi kontaktními údaji 
můžete vhodit do boxu v TIC na Obro-
kové. Kvíz je připraven ve variantě pro 
mladší a pro starší děti. Po skončení 
prázdnin vybereme jednoho šťastlivce,  
na kterého bude čekat drobná odmě-
na,“ vysvětluje Jana Trojanová. Druhé 
překvapení nachystali pracovníci lesů 
s Centrem sociálních služeb Znoj-

mo. „Během letních prázd-
nin budeme na různá místa 
Gránického údolí rozmisťovat 
malované kamínky. Budou to 
kamínky ztvárňující rozlič-
né motivy z Gránic. Držíme 
palce, abyste měli štěstí a ně-
jaký ten malovaný kamínek 
našli. Pokud budete mít čas 
a chuť, vložte fotku kamínku 
na Facebook do skupinky Ka-
mínky, anebo nám fotku jed-
noduše pošlete na trojanova@ 
lesyznojmo.cz,“ říká Jana Tro-
janová a zároveň připomíná, 
že Gránické údolí je lesem, kde 
se musí dodržovat určitá pra-
vidla, abychom toto nádherné 
místo chránili.

SPORTOVCI VÍTANÍ
Opomenuti nejsou ani sportu holdu-
jící jedinci. Aktivity pro celé rodiny 
mají na prázdniny připraveny různá 
sportoviště i  instituce. Třeba v Cyklo 
Klubu Znojmo (více na str. 13), ote-
vřená je i Městská plovárna v Louce, 
zdarma jsou přístupná hřiště po celém 
Znojmě a v příměstkých částech pro 
malé děti i dospělejší vyznávající street 
workout. K procházkám láká i příroda 
Národního parku Podyjí, třeba na výlet 
lodí po řece Dyji. Potřebné vybavení 
i cenné rady získáte u zkušených vo-
dáků ve Staré vodárně. lp



10.00  Vystoupení pro děti
10.30  Jízda na ponících
10.30–13.00   Střílení z luku 

a bourání hradeb 
malými pážaty

11.00  Sokolnická ukázka 
16.00–20.00   Ukázka historických 

souborů 
17.30  Sokolnická ukázka 

B ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO

12. července  18.00

KONCERT MALÝCH GÉNIŮ 
nádvoří JMM

Vítězové uznávaných dětských soutěží 
vystoupí s mimořádnými hudebními 
výkony.

HRADEBNÍ PONDĚLKY

Jižní hradební příkop
www.znojemskabeseda.cz

Každé pondělí 
v červenci a srpnu

Začátek vždy 
u radniční věže, 
Obroková ul.

Pondělí 16.00

Prohlídka města Znojma

Pondělí  9.30, 13.30

Hradební opevnění

Pondělí 21.00

Večerní město Znojmo

PROHLÍDKY MĚSTA 
S PRŮVODCEM

www.znojemskabeseda.cz

HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO  8.–25. července

www.hudbaznojmo.cz

PONDĚLÍ

Pokud budete po náročném prázd-
ninovém víkendu hledat odpočinkový 
program, měli byste s dětmi zavítat 
do Jižního hradebního příkopu (vzadu 
za Kapucínksou zahradou) a užít si už 
od dopoledních hodin akci Hradební 
pondělí. Děti se můžou těšit na pohád-
kové vystoupení, ukázku letu dravého 
ptactva, střelbu z luku a také přehlíd-
ku zbraní a zbroje nebo na projížďky 
na ponících. V klidném uzavřeném 
prostředí v blízkosti hradeb se mohou 
bavit malé i starší děti s rodiči po celý 

den. Vstup je zdarma. Upozorňujeme, 
že všechny akce proběhnou za aktuál-
ně nařízených opatření vztahujících 
se na kulturní akce a prohlídky města.

Návštěvníci, ale i místní obyvatelé 
jsou zváni ke každodenním prohlíd-
kám města, kde se od zkušeného prů-
vodce dozví mnohé zajímavosti nejen 
z jeho bohaté historie. V týdenní na-
bídce najdete opět i prohlídku Večerní 
město v pověstech a pro ty, kteří by se 
rádi ponořili více do historie ikonic-
kých postav Znojma, připravili pra-
covníci Znojemské Besedy novinku – 
zbrusu novou tematickou prohlídku 
Osobnosti Znojma. Bude jednou týdně 
vždy ve čtvrtek od 18.30 (začátek pro-
hlídky je i v tomto případě u radniční 
věže). Zájemci se tak dozví o inspira-
tivních ženách a mužích, kteří výrazně 
zasáhli do dění ve městě. Je mezi nimi 
například malířka Bedřiška Znojem-
ská, národní buditel Jan Vlk, první čes-
ký starosta Znojma Josef Mareš, kněz 
a vynálezce hromosvodu Prokop Diviš 
nebo malíř a grafik Oskar Pafka.

PONOCNÝ V ULICÍCH
O atmosféru nočního historického 

centra se bude starat ponocný. Ohlašo-
vat večerku bude pravidelně v pondělí, 
ve středu a v pátek ve 21 hodin. Jeho 
trasa povede od radniční věže přes 
Masarykovo náměstí, přes ulici Miku-
lášskou k ulici Přemyslovců na Vác-
lavské náměstí a nakonec také na ulici 
Obrokovou.

Netradiční místa Znojma i krásné 
okolí se pravidelně v červenci stávají 
na tři týdny hudebním zážitkem pro 
každého návštěvníka. Už po sedmnácté 
se o to postará Hudební festival Znojmo 
(8.–25. 7.). Festival se zaměřuje přede-
vším na klasickou hudbu, ale najdete 
v něm i cimbálovou muziku, jazz a ori-
ginální crossoverové programy. Mno-
ho akcí vzniká přímo na míru festivalu 
a nejsou jinde k vidění. Na programu 
je více než třicet koncertů a doprovod-
ných akcí, na kterých se setkáte s řadou 

vynikajících umělců i talentovaných zá-
stupců nejmladší generace. „Líbí se mi 
spojení hudby a vína. Víno vás naladí, 
uvolní, rozněžní. Proto je prostředí všech 
festivalových koncertů tak příjemné,“ 
prozradil houslový virtuóz a dlouholetý 
patron festivalu Pavel Šporcl.

„Ústřední téma festivalu Pocta 
živlům a katastrofám jsme přizpůso-
bili současné situaci. Celá dramaturgie 
zároveň nutí člověka zamyslet se nad 
nynějším stavem světa, ale zároveň se 
bude chtít smát živlům a katastrofám. 

Vždyť i výborný virtuóz nebo zpěvák 
je hudební živel a často i během kon-
certu může dojít k docela velké hudeb-
ní katastrofě. Zároveň když bouchne 

19. července  19.00

ANNA PROHASKA:  
HUDBA V DOBÁCH MORU 
Althanský palác

Přední rakouská sopránová operní 
pěvkyně v díle Danse Macabre a hudba 
hraná v dobách moru. Hraje orchestr 
La Folia Barockorchester.

sopka, je to katastrofa, ale v sopečném 
prachu roste úžasné víno, takže vše 
špatné je vždy k něčemu dobré,” řekl 
prezident festivalu Jiří Ludvík.
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www.znojemskabeseda.cz
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ÚTERÝ

13. července 
20.30  Divadelní spolek Rotunda, 
Dámský gambit 
dvoreček Znojemského podzemí

20. července 
20.30  Divadelní spolek Rotunda, 
Revizor 
hradební příkop u Střelniční věže

27. července 
20.30  Divadelní spolek Rotunda, 
Dámský gambit 
dvoreček Znojemského podzemí

3. srpna 
20.30  Divadelní spolek Rotunda, 
Revizor 
hradební příkop u Střelniční věže

Dům umění vždy od 16.00 hodin

Úterý 16.00
Prohlídka města Znojma

Úterý  9.30, 13.30
Hradební opevnění

PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM

Začátek vždy 
u radniční věže, 
Obroková ul.

www.znojemskabeseda.cz

6. července Ze života hmyzu – Řád červených nosů
13. července O princi z knížky – Dřevěné divadlo
20. července Sindibádova dobrodružství – Divadlo KORÁB
27. července Peklo s ježibabou – Divadlo ELF
3. srpna Sněhurka – Pruhované panenky
10. srpna Šípková Růženka – Divadlo Kejkle
17. srpna Zvířátka a loupežníci – Dřevěné divadlo
24. srpna Princ Nebojsa – Komedianti na káře

13. července Po stopách Oldřich z Chlumu, večerní prohlídka pro děti

27. července Po stopách Oldřich z Chlumu, večerní prohlídka pro děti

24. srpna Po stopách Oldřich z Chlumu, večerní prohlídka pro děti

31. srpna 10.00  Hradní tvoření, tvůrčí dílničky pro děti

13. července 
10.00  HUDBA 
V ULICÍCH 
centrum Znojma

19.00  HUSÁK 
QUARTET: KONCERT 
NA DŘEŇ:  
Vinařství LAHOFER

Folklórně-klasická vir-
tuózní hudební katastrofa 
v přímém přenosu. Chari-
tativní koncert na podpo-
ru Nadace pro transplan-
tace kostní dřeně.

20. července 
19.00  VRANOVSKÝ 
ZÁMEK 
A METASTASIO 
zámek Vranov n. Dyjí

Připomínka hrajících operních autorů, jež zhudebnili libreta největšího operního 
básníka. Účinkuje basbarytonista Adam Plachetka, Zdeněk Klauda (klavír).

17. srpna 
20.00 STARÁ ARÉNA: HROBNÍK 
GaP, Kolárova ul.
Jeho život je ohraničený hřbitovní zdí. Hraje: René Šmotek.

znojemský hrad 
vždy od 18.00, nutná rezervace! www.muzeumznojmo.cz

www.muzeumznojmo.cz

HRADOVÁNKY 2021

DIVADLO NEJEN NA HRADĚ

10. srpna 
20.30  Divadelní spolek Rotunda, 
Dámský gambit 
dvoreček Znojemského podzemí

17. srpna  
20.30  Divadelní spolek Rotunda, 
Dámský gambit 
dvoreček Znojemského podzemí

24. srpna 
17.00, 19.00  Štvanci, divadelně 
kaskad. vystoupení 
nádvoří znojemského hradu

31. srpna 
19.00  Divadlo 2-15: Tahat kačera 
dvoreček Znojemského podzemí

Autorská komedie. Hraje David Kříž 
a Martin Foretník. POHÁDKOVÉ LÉTO 2021

ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM

HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO

www.hudbaznojmo.cz

Úterý bude zpravidla patřit di-
vadelním inscenacím, ve kterých se 
před ctěným obecenstvem ukáží her-
ci znojemského Divadelního spolku 
Rotunda. Atraktivní jezdecké výkony, 
kaskadérské kousky i vtipné šarvátky 

z dob, kdy znojemský hrad byl baštou 
loupeživých rytířů, budou předvá-
dět členové Divadelní a kaskadérské 
společnosti Štvanci. A s autorským 
představením s  písničkami dorazí  
z Brna Divadlo 2–15.

Jedinečný divadelní festival se 
po mimořádném přemístění do Lou-
ky letos vrací zpět do své domovské 
scény cirkusového šapita. Od  17. 
do 22. srpna ožije nejen Horní náměs-

tí, ale díky pouličním představením 
i třeba ulice Obroková, Hradní a Sle-
pičí trh. Vstupenky jsou na stránkách  
www.vstupenkyznojmo.cz nebo v TIC, 
Obroková ul.
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14., 21. července, 4., 11. 18. srpna

SEDM KLÍČŮ PRO PRINCEZNU – Kostýmová prohlídka hradu pro děti

znojemský hrad vždy od 16.00 www.muzeumznojmo.cz

HRADOVÁNKY 2021

www.znojemskabeseda.cz

PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM
Začátek vždy u radniční věže, Obroková ul.

Středa  16.00 
Prohlídka města Znojma

Středa  9.30, 13.30 
Hradební opevnění

Středa 21.00 
Večerní město v pověstech

7. července 
19.00 Aiko

28. července 
19.00 Tere Wrau

4. srpna 
19.00 Road Me

14. července
19.00  ZNOJEMSKÝ KOMORNÍ 
ORCHESTR S PAVLEM ŠPORCLEM
Hradiště, proboštství sv. Hippolyta

Houslový koncert La tempesta di mare 
Antonia Vivaldiho. Klasická sestava 
smyčcového orchestru nadšených hu-
debníků regionu ve spojení s virtuozi-
tou patrona HFZ Pavla Šporcla.

18. srpna 
14.00–18.00  KOČOVNÝ KABARET 
DIVADLA BOLKA POLÍVKY 
Horní náměstí

Poměrně mladí, nadměrně talentovaní 
a celkem pohlední odchovanci Bolka 
Polívky rozvibrují svými skeči, klaun-
skými gagy a hudbou Vaše bránice 
i ulice města Znojma. Hrají: Sýkora 
& Sýkorová, Chovanec & Klíč, Lukáš 
Houdek. Hudba: Kyncl &Vosáhlo.

21. července 
na Káře
18.00  The Wurst 
20.30   7krát3 – vítěz ceny Anděl 2021, 

kateg. Sólový interpret
21.30  The Wurst

21. července
19.00  KONCERT UHERČICKÉHO 
ZÁMKU: GENTLEMAN SINGERS
zámek Uherčice

Jediný profesionální mužský vokál-
ní soubor v ČR představí jedinečný 
projekt – Veselou pohádku o živlech 
a katastrofách, autorem je prezident 
HFZ Jiří Ludvík.

20.30  DIVADLO NA ZÁBRADLÍ – 
ZLATÁ PLÁŽ 
Horní nám./šapito

Příběh mladého chlapce, kterému 
pro jeho zjizvenou tvář nikdo ne-
řekne jinak než Zombík. Hrají: Jiří 
Černý, Jiří Vyorálek, Jana Plodková, 
Petr Čtvrtníček a  další. Nevhodné  
pro mladistvé!

HUDBA U ROTUNDY TÁBORÁK NA KÁŘE

PLAYÁDA

14. července 
od 18.00 The Forman – Moravian 
Pop/Blues 
Johan V. – Rock‘n‘roll 
Dukla

11. srpna 
od 18.00  The Queues –  
Garage/Lo-fi/Rock‘n‘roll 
Tryo 
Teepee

Už třetí ročník multižánrového 
minifestivalu Playáda nabídne nej-
různější hudební žánry, a to dvakrát 
během léta. Uslyšíte kapely, které vás 
svým projevem vtáhnou do víru třeba 
indie nebo alternativního rocku. Ani 
tentokrát nebude chybět burgerová 
nabídka a výčepní stánek.

Čarodějnice už letos upálit nestih-
neme, ale můžete se s námi utábořit 
na Káře. Špekáčky s dalším občerst-
vením a koncertem nabídne Táborák 
na Káře. Vystoupí na něm zpěvák Ště-
pán Hebík. Říká si netradičně 7krát3 
a patří k největším objevům české hu-
dební scény posledních let. Jeho talent 
potvrzuje rozhodnutí České hudební 
akademie, která mu na letošních hu-

debních cenách Anděl přiznala vítěz-
ství v kategorii Sólový interpret. 

Večerní řízené degustace vín 
a ochutnávka kávy na dvorečku zno-
jemského podzemí. Vždy od 19.00 
hod., pořádá BALANCE coffee & wine 

DEGUSTACE VÍN NA DVOREČKU

www.balancecoffeewine.cz

18. srpna 
19.00 Bookie Baker 

25. srpna 
19.00 Pavel Šareš

v termínech 14. a 28. července, 4. a 18. 
srpna.

V hradebním příkopu u Střelniční věže

Nejvyhledávanějším místem se v centru Znojma stává areál pivovaru a pro-
stranství u rotundy sv. Kateřiny. Právě tam najdete novou hudební scénu s řadou 
koncertů různých žánrů, letní drinky i plážová lehátka. 



ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO EČTVRTEK

znojemský hrad 
Na dílničky nutná rezervace!

1. července 
10.00  Hradní tvoření, tvůrčí dílničky 
pro děti

22. července 
17.00  Albion, šermířské vystoupení

nádvoří kláštera v Louce 
29. července 
20.30  ŠEST V TOM
Manželé Rogers a Daisy Braunovi po-
třebují peníze, založí si seznamovací 
agenturu. Hrají: Slávek Boura, Jaro-
slava Stránská, Jaroslav Sypal a další.

5. srpna 
20.30  HODINA DUCHŮ
Duchové mají stejné problémy jako 
my. Tato komedie si pohrává s myš-
lenkou, co vlastně znamená ocitnout se 
v sedmém nebi. Hrají: Bořek Slezáček, 
Eva Decastelo, Pavlína Mourková, Mi-
chal Kavalčík a další.

19. srpna  
14.00–18.00  KOČOVNÝ KABARET 
DIVADLA BOLKA POLÍVKY 
ulice
Poměrně mladí, nadměrně talentovaní 
a celkem pohlední odchovanci Bolka 
Polívky. Zábava pro celou rodinu. Hrají: 
Sýkora & Sýkorová, Chovanec & Klíč, 
Lukáš Houdek. Hudba: Kyncl &Vosáhlo.

19.00  VEČERNÍ KOČOVNÝ KABARET 
DIVADLA BOLKA POLÍVKY 
u pivovaru 
Odchovanci „ústavu Divadla Bolka 
Polívky“ budou testovat znojemské 
publikum v ulicích. Výsledkem bude 
celovečerní představení ušité přímo 

8. července
18.00–20.00  DEGUSTACE 
FESTIVALOVÝCH VÍN
sklepní U Císaře Zikmunda
Otevření Informačního centra festi-
valu, převzetí klíčů od města a první 
ochutnávka limitované edice festiva-
lových vín vybraných u příležitosti 
17. ročníku festivalu.

15. července
18.00  DĚJINNÉ OKAMŽIKY 
A JEJICH ODRAZ V HUDBĚ
zámek Jevišovice
Přednáška hudebního historika Vladi-
míra Maňase.

19.30  KONCERT VÍTĚZŮ
kostel sv. Josefa, Jevišovice www. balancecoffeewine.cz

BALANCE coffee & wine, ul. Velká 
Mikulášská, pořádá řízené degustace 
spojené s příjemným piknikem na kou-
zelných místech, například u  řeky 
Dyje s výhledem na historické cent-
rum. Vždy od 19.00 hod. v termínech 
22. července, 12. a 19. srpna. 

PIKNIK POD ŠIRÝM NEBEM

www.znojemskabeseda.cz

PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM
Začátek vždy u radniční věže, Obroková ul.

Čtvrtek  16.00 
Prohlídka města Znojma

Čtvrtek  9.30, 13.30 
Hradební opevnění

Čtvrtek 18.30 
Osobnosti města – NOVINKA!

DIVADELNÍ LOUKA

12. srpna 
19.30  VESNA
Koncert dívčí kapely zpěvačky a tex-
tařky Patricie Fuxové. Za debutovou 
desku Pátá bohyně získala nominaci 
Ceny Anděl na Objev roku. I na ak-
tuálně nové desce Anima si kapela 
ponechává pro ni charakteristickou 
folkovou duši a snovost.

20.30  SVATBA BEZ OBŘADU
Francouzská situační komedie. Bez ob-
řadu se můžete dát zpopelnit, ale ne se 
vdát. V různých alternacích hrají: Bet-
ka Stanková, Adéla Gondíková, Ivana 
Andrlová, Martin Sobotka a další.

www.znojemskabeseda.cz

1. července  Jelen

29. července  MIG 21

12. srpna  Pokáč

areál otevřen vždy od 18.00

www.hudbanavinici.cz

www.hudbaznojmo.cz

HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO
Vystoupení laureátů Letní školy barok-
ní hudby v Holešově 2020.

HUDBA NA VINICI – Vinařství LAHOFER

www.muzeumznojmo.cz

HRADOVÁNKY 2021
5. srpna 
10.00  Hradní tvoření, tvůrčí dílničky 
pro děti

26. srpna 
17.00  Albion, šermířské vystoupení

ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM

www.znojemskabeseda.cz

na míru. Vstupné dobrovolné, smích 
povinný. Hrají: Sýkora & Sýkorová, 
Chovanec & Klíč, Lukáš Houdek. Hud-
ba: Kyncl & Vosáhlo.

20.30  DIVADLO NA JEZERCE – 
SLÁVA STROJŮ A MĚST 
Horní nám./šapito
Jedinečné jevištní spojení tří umělců – 
herce, výtvarníka a muzikanta. Vizi 
budoucího světa přepracoval Jaroslav 
Dušek v pikantní grotesku, ve které 
ztvární řadu mužských i ženských po-
stav. Hrají: Jaroslav Dušek, Petr Nikl, 
Ondřej Smeykal.

Lámali jsme si hlavu, jak co nejdří-
ve a pro co nejvíce diváků nabídnout 
inscenace z programu Městského di-
vadla Znojmo. Všechny cesty nás vedly 
na nádvoří kláštera v Louce, kde v létě 
vyroste open air scéna. Vstup do areálu 
je z ulice Klášterní a otevřen bude vždy 
od 19.00 hod. Autentické prostředí 
historického bloku kláštera je schop-

no přijmout několik stovek diváků, 
kteří se mohou těšit na činoherní tři 
inscenace a jeden koncert. Vstupenky 
je možné zakoupit už nyní, a to na por-
tálu www.vstupenkyznojmo.cz nebo 
v Turistickém informačním centru 
na Obrokové ul.



ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTOF PÁTEK

www.znojemskabeseda.cz

HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO

2.července 
Koncert: Michal Hrůza

16. července 
Koncert: Ben Cristovao

2., 16. a 30. července, 20. srpna  
DJ Martin Gabi

ulice Hradní, moderuje Láďa Koubek
11.00   Potkali se na baru - Michael 

Zapletal, Jakub Šimon, Martin 
Kružík a Jan Chatrný

12.00   Roman Paulus Cooking show
12.30   Potkali se na baru - Michael 

Zapletal, Jakub Šimon, Martin 
Kružík a Jan Chatrný

14.00   Roman Paulus Cooking show
15.00   Soutěž okurky, moderuje 

Milan Stehlík
16.30   Soutěž v plnění sklenic, 

moderuje Milan Stehlík
17.00  Cimbálová muzika Pajtáš
20.30  Dušan Vitázek

Pátek 16.00
Prohlídka města Znojma

Pátek  9.30, 13.30
Hradební opevnění
www.znojemskabeseda.cz

PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM

Začátek vždy 
u radniční věže, 
Obroková ul.

Prohlídky nočního historic-
kého města s řízenou degu-
stací vín, začátek vždy u ka-
várny BALANCE coffee & 
wine, ul. Velká Mikulášská.

www. balancecoffeewine.cz

NOČNÍ ROMANTICKÉ ZNOJMO
16. července 20.00 vol. 5
23. července 20.00 vol. 7
30. července 20.00 vol. 9
  6. srpna 20.00 vol. 11
13. srpna 20.00 vol. 13
20. srpna 20.00 vol. 15
27. srpna 20.00 vol. 17

CHILL PARTY U ROTUNDY SLAVNOSTI OKUREK
6. července

u rotundy, moderuje Láďa Koubek
  9.30   Divadelní spolek Jaromír – 

Inspektor Kluzó
11.00   Divadlo Studna – Princ 

Jaromil
14.30   Divadelní spolek Jaromír – 

Inspektor Kluzó
16.00   Divadlo Studna – Princ 

Jaromil

Doprovodný program:
Vodácké centrum Neptun – plnění 
úkolů, zavařování okurek.
Řemeslné dílny – tvorba řemesel.
Ukázky dravců + poníci.

9. července
18.00  GALAKONCERT PAVLA 
ŠPORCLA
nádvoří JMM

Hudební virtuóz a živel Pavel Šporcl je 
již 15 let patron festivalu. Na koncertě 
ho doprovodí Petr Jiříkovský – klavír, 
Bára Kodetová – zpěv a moderace, 
Lukáš Sommer – kytara, a další.

20. srpna
17.00  DIVADLO SPEKTÁKL – 
FRAŠKA O DUŠANOVĚ DUŠI 
Slepičí trh  

Hra inspirovaná českou středověkou 
fraškou o mladíkovi, který se vydává 
hledat ztracenou lásku a střetává se 
s nástrahami sedmi smrtelných hříchů. 
Pohádka pro celou rodinu. Hrají: Lu-
káš Černoch, Jáchym Kučera, Daniela 
Šišková/Eva Burešová, Jan Jedlinský. 

20.30  LOSERS CIRQUE COMPANY 
– THE LOSER(S) 
Horní nám./šapito
Skvělé spojení nového cirkusu, taneč-
ního divadla, činohry a hudby. Před-

www.hudbaznojmo.cz

20.00  NEVÁŽNÉ OPEN AIR 
FESTIVALU
Horní náměstí
Oheň, voda, hudba a i víno a spolupráce 
s festivalem Letní Letná. Ochutnávka 
speciální edice festivalových vín. Hraje 
Big Band Znojmo a Brass Avenue.

16. července
19.00  CIMBÁL, VÍNO, KATASTROFY
nádvoří Louckého kláštera
Cimbálová muzika Veltlínek, odborně 
popularizační přednáška během kon-
certu v podání prezidenta festivalu 
Jiřího Ludvíka, a Cimbálová muzika 
Antonína Stehlíka.

23. července
20.00  DEN POSLEDNÍHO SOUDU 
(premiéra) kostel sv. Michala
První scénické provedení vrcholného 
díla G. P. Telemanna. Unikátní stagi-
ona HFZ. Účinkují Czech Ensemble 
Baroque a další.

ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM
stavení plné enegie, dechberoucích 
akrobatických čísel a našlapané hud-
by. Účinkují: M. Ramba, V. Ramba, 
P. Horníček, J. Panský a další.

22.00  KONCERT EN.DRU A JEN 
HOVORKA 
Horní nám./šapito
Mistr světa v  loopingu, zpěvák, he-
rec a beatboxer Ondra Havlík společ-
ně s MC, klávesistou a producentem 
Jenem Hovorkou rozjedou improvi-
zovanou taneční párty plnou atmosfé-
rických deep groovů, hip hopu, jazzu, 
latina a world music.

HUDBA NA VINICI – Vinařství LAHOFER
13. srpna 
Koncert: Xindl X.

areál otevřen vždy od 18.00

www.hudbanavinici.cz

vždy od 19.00

9. a 23. července, 13. a 27. srpna  
DJ Izzy Cooper

www.znojemskabeseda.cz
Slavnosti okurek prošly několika 

změnami. Tou letošní nejzásadnější je 
přesun z Masarykova náměstí na ulici 
Hradní, kde pomocí dekorací a stánků 
s nejrůznější nabídkou vytvoříme far-

mářské trhy se znojemskou okurkou 
v čele. Nebude chybět soutěž o nejlep-
ší sterilovanou okurku a rychlokvašku 
a kuchařská show, tentokrát v podaní mi-
chelinského šéfkuchaře Romana Pauluse. 



20.30  DIVADLO DEMAGO – ŽLUTÁ 
NEMOC 
Horní nám./šapito
Velmistr improvizace a nemilosrdné 
satiry Jiří Maryško konečně ve Znojmě! 
Performance jednoho muže na pomezí 
činohry, stand up comedy, pantomimy 
a hororu. Hraje: Jiří Maryško

Sobota 16.00
Prohlídka města Znojma

Sobota  9.30, 13.30
Hradební opevnění

ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO GSOBOTA

3. července 
OHLASY JAZZFESTU ZNOJMO  
18.00  David Dorůžka Trio 
hradební příkop u Střelniční věže 

20.00  Jam session 
sklepení U císaře Zikmunda

10. července 
11.00  SETKÁNÍ SE SOUSEDY 
NA HEILIGESTEINU 
Heiliger Stein, hranice CZ/A

21.00  KONCERT PŘI SVÍČKÁCH I. 
Dům umění

17. července 
15.00  VÍNA VE STÍNU VULKÁNU 
sklepení U císaře Zikmunda

24. července 
18.30 Pekař 
20.00  Majself 
21.30  Decky + Yzomandias 

– vítěz ceny Anděl 
2021, kateg. Rap

KONCERT NA KÁŘE

www.znojemskabeseda.cz

www.znojemskabeseda.cz

www.znojemskabeseda.cz

u rotundy 
16.00 Gaiah Mesiah
18.00 Aeronaut
20.00 Marcell
22.00 Kapitán Demo

Enotéka
15.00 Jasno
17.00 Prago Union

PIVNÍ SLAVNOSTI  7. srpna

19.00 Vojtanno
21.00 Totální nasazení
 
Pivovarská zahrádka
14.00 LeGranda
17.30 Vojtanno - stand up
20.00  Páni kluci + Irnis

21. srpna

16.00  SQUADRA SUA – BOMBEROS 
nádvoří znoj. hradu
Klaunská pouliční groteska. Popletená 
oslava 120. výročí založení spolku dob-
rovolných hasičů Bomberos. Kdo ně-
kdy nechtěl být hasičem? Hrají: Lukáš 
Houdek, Robert Janč, Stefanie Jorgler 

ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM

Prohlídky nočního historického města 
s řízenou degustací vín, začátek vždy 
ve 20.00 u kavárny BALANCE coffee 
& wine, ul. Velká Mikulášská. V ter-

NOČNÍ ROMANTICKÉ ZNOJMO

www.znojemskabeseda.cz

PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM

Začátek vždy 
u radniční věže, 
Obroková ul.

HUDBA NA VINICI – Vinařství LAHOFER
3. července 
Anna K.

17. července 
Monkey Business

14. srpna 
Ewa Farna 

areál otevřen vždy od 18.00

www.hudbanavinici.cz

DEN DĚTÍ

28. srpna 
10.00–16.00 program pro děti i rodiče
Městský park

www.znojemskabeseda.cz

HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO
18.00  ALEXANDER HRUSTEVICH: 
VIVALDIHO ŽIVELNÁ HARMONIKA 
nádvoří JMM

21.00  KONCERT PŘI SVÍČKÁCH II. 
kaple sv. Václava

24. července 
15.00  DEGUSTAČNÍ PROCHÁZKA 
se sommeliérem Františkem 
Koudelou 

20.00  DEN POSLEDNÍHO SOUDU 
(repríza) kostel sv. Michala 
První scénické provedení vrcholného 
díla G. P. Telemanna. Unikátní 
stagiona HFZ. 

www.hudbaznojmo.cz

Všichni, kteří smutní, že v květnu 
přišli o  studentský Majáles a  s ním 
spojené koncerty, si už nyní vytahují 
své diáře a značí si – Koncert Na Káře. 
Přijede čerstvý držitel ceny Anděl 
v  kategorii Rap Yzomandias. Bude  
to velké!

Aby ani ti nejmenší nepřišli 
o oslavu svého svátku, která připadá 
na první červnový den, ožije 28. srpna 
městský park nejrůznějšími atrakcemi 
a dalším programem pro děti. Nebude 
chybět projížďka na ponících, ukáz-
ka dravého ptactva, ukázka hasičské 
techniky, kejklíř Jonáš se zábavným 

programem, program spolku Umění 
do Znojma a spoustu dalšího.

Piváky v pivovaru. Horní náměs-
tí plné vyznavačů energické muziky 
a znojemského piva – tak vypadaly 
Pivní slavnosti v předešlých letech. 
Letos ale zůstáváme v místech, kde se 
pivo vaří, tedy přímo v areálu pivova-
ru! Spolu se Znojemským městským 
pivovarem naplánovala Znojemská 

Beseda tři hudební scény, a to na pro-
stranství u  rotundy, před Enotékou 
a na pivovarské Zahrádce, která navíc 
nabízí úchvatný výhled na Hradiště 
a do zeleně Národního parku. To nej-
důležitější ale nabídne právě místní 
pivovar – tradiční výběry piva a gast-
ronomické laskominy.

www. balancecoffeewine.cz

mínech 3., 10., 17., 24. a 31. července, 
7., 14, a 21. srpna.

Foto: B. Renč



1. srpna 19.00 
Vilém Veverka Trio

8. srpna 19.00 
Thom Artway solo

15. srpna 19.00 
Diva Baara

22. srpna 18.00 
Cimbálová muzika Antonína 
Stehlíka

22. srpna 19.00 
Acoustic Avenue

ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTOH NEDĚLE

4. července 18.00 
Cimbálová muzika Antonína 
Stehlíka a hosté

11. července 19.00 
VOICES

18. července 19.00 
Ondřej Fencl Jubox  
hraje na přání publika

25. července 19.00 
SpokoTrio

HUDBA U ROTUNDY

www.znojemskabeseda.cz

www.znojemskabeseda.cz

11. července 
11.30  TOUR DE VARHANY 
tři kostely Znojemska

Brněnský varhaník Martin Jakubíček 
a  jeho tour startuje v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie a  sv. Václava 
v Louce.

18.00  GASTRO VEČÍREK S PATRO-
NEM PAVLEM ŠPORCLEM 
Nový Šaldorf, sklep Piálek & Jäger

18. července 
13.00  DVORNÍ HOSTINA 
NA VENKOVĚ 
zámek Písečné nad Dyjí

Snoubení pokrmů s víny, netradiční 
menu sestavené vyhlášeným šéfkucha-
řem a dobový tanec s hudbou ve stylo-
vé interpretaci v úžasných prostorách 
zámku v Písečném nad Dyjí.

1. srpna 11.00–16.00 
FARMÁŘSKÝ DEN V MUZEU 
Minoritský klášter

www.muzeumznojmo.cz

4. července   
Koncert: Mirai 
areál otevřen vždy od 18.00

www.hudbanavinici.cz

22. srpna 
20.00  HOLEKTIV – VRÁNY 
kaple sv. Václava

ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM
Meditativní pohybová performance 
za doprovodu živé hudby pro dvě taneč-
nice a violoncellistku. Koncept a inter-
pretace: Andrea Vykysalá, Karolína Kříž-
ková. Hudba: Terezie Vodička Kovalová.

JIHOMORAVSKÉ 
MUZEUM

HUDBA NA VINICI 
– Vinařství LAHOFER

www.znojemskabeseda.cz

PROHLÍDKY MĚSTA 
S PRŮVODCEM

Začátek vždy 
u radniční věže, 
Obroková ul.

Neděle 16.00

Prohlídka města Znojma

Neděle  9.30, 13.30

Hradební opevnění

HUDEBNÍ FESTIVAL
ZNOJMO

www.hudbaznojmo.cz

19.00  HUDBA Z ARCHIVŮ 
kostel sv. J. Křtitele

25. července 
11.00  JAZZOVÉ MATINÉ 
V PŘÍRODĚ  
NP Podyjí/Pod Šobesem

Setkání s přáteli a kapelou Kouda‘s Trio 
nad dobrým vínem a  piknikovými 
košíky v nádherné přírodě Národního 
parku Podyjí.

14.00  PROMENÁDNÍ KONCERT 
Horní park

20.00  DEN POSLEDNÍHO SOUDU 
(derniéra) 
kostel sv. Michala

První scénické provedení vrcholného 
díla G. P. Telemanna. Unikátní stagi-
ona HFZ. Účinkují Czech Ensemble 
Baroque a další.

V letošním roce láká k návštěvě 
zřícenina hradu Cornštejna hned ně-
kolika novinkami.

Novinkou jsou speciální prodlou-
žené prohlídky s odborným výkladem 
průvodce, na kterých se návštěvníci se-
známí nejen s historií hradu, ale také 
s novými archeologickými nálezy. Pro 
rodiny s dětmi je připravena dobrodruž-

ná hra. V rámci individuální prohlídky 
se mohou nechat vtáhnout do histo-
rie Cornštejna prostřednictvím pověsti 
o bílé paní a cornštejnském pokladu. Pro 
milovníky řemesel a řemeslných výrob-
ků je připraven na sobotu 24. července 
celodenní jarmark s ukázkami řemesel.

...A NĚCO NAVÍC
Vydejte se za bílou paní na Cornštejn

www.muzeumznojmo.cz
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Všechny základní školy zřizo-
vané městem Znojmem připravují 
na prázdniny novinku – Letní školy 
s Kolumbem. Nový projekt se rozjede 
v srpnu.

Letní školy ve Znojmě rovná se 
biflování o prázdninách? V žádném 
případě! Město Znojmo a školy, kte-
ré zřizuje, nabízí ještě před začátkem 
školního roku svým žákům a žačkám 
tematické programy, které je budou 
bavit a zároveň učit. 

Společným cílem škol a radnice 
je pomocí novinky zmírnit dopady 
dlouhodobého distančního vzdělávání, 
jako je například ztráta motivace k uče-
ní, sociální izolace a následně školní 
neúspěch dětí napříč ročníky. Město 
již některé konkrétní kroky podniklo, 
jak vysvětluje místostarosta Jan Grois, 
do jehož gesce oblast školství spadá: 
„Hledáme cesty, jak pomoci dětem 
nebo celým rodinám, které se hůře vy-
rovnávají s důsledky pandemie. Prvním 
opatřením bylo podpořit školy finančně 

Chystáme Letní školy s Harry Potterem
tak, aby měly vhodné vybavení pro 
distanční výuku a následně její zkva-
litnění. Druhým je podpora vzdělávání 
přímo v prostředí rodiny. Ta probíhá 
formou pravidelných návštěv pracovní-
ků Oblastní charity Znojmo, které jsme 
poskytli finanční podporu na rozšíření 
kapacity. Třetím opatřením je koncept 
Letních škol, který jsme dotáhli do ko-
nečné podoby díky podpoře ředitelů  
našich škol.“

DO ŠKOLY DŘÍVE, 
ALE BEZ BIFLOVÁNÍ

Témata letních škol a jejich obsa-
hové zaměření si každá škola zvolila 
sama. Pojí je však společné cíle: po-
sílení sociální interakce žáků, rozvoj 
základních gramotností, zapojení po-
hybových aktivit a odstranění komu-
nikačních bariér. A co si školy pro své 
děti připravily konkrétně?

  ZŠ Václavské náměstí připravuje tři 
programy s tématy S kaňkou do po-
hádky, Znojemský poklad nebo Zno-
jemský Boyard.

  ZŠ nám. Republiky chystá Putování 
s Kolumbem se zdoláváním nástrah 
ve formě úkolů z  literatury, umění 
či sportu.

  ZŠ Mládeže se ve svých projektových 
dnech zaměří na olympiádu.

  ZŠ Pražská si jako spojující téma 
napříč předměty a aktivitami, ve kte-
rých budou žáci sbírat body, zvolila 
postavu Harryho Pottera.

  ZŠ Prokopa Diviše chystá dvoutý-
denní program, jeden sportovně la-
děný, druhý zaměřený na praktické 
činnosti ve škole a okolí.

  ZŠ JUDr.  Josefa Mareše nabídne 
ve dvou týdnech možnost navštěvo-
vat 13 kroužků s různým tematickým 
zaměřením.

Každá škola si nastavila kapacitu 
žáků, které na Letní školu přijmou. 
Ideou je, aby se děti před vstupem 
do školního roku lépe na školu adap-
tovaly a do lavic k běžné výuce usedly 
ve větší pohodě. 

Bližší informace o  organizaci 
Letních škol poskytnou rodičům ře-
ditelé jednotlivých škol. Město po-
šle jednotlivým školám potřebnou 
finanční podporu, která pokryje na-
výšení jejich provozních nákladů. 
Celkem se jedná téměř o 1,1 milionu  
korun.  pm

Návštěvníci renomovaných turi-
stických oblastí už si zvykli, že na ně 
v místě jejich pobytu čekají turistic-
ké noviny a časopisy s informacemi 
o aktuální nabídce regionu. Od červ-

Znojemsko a Podyjí už mají Turistické noviny
na 2021 je nově najdou i v turistické 
oblasti Znojemsko a Podyjí.

Na letošní letní sezónu se je roz-
hodla vydat destinační společnost 
ZnojmoRegion za finanční podpory 

Města Znojma. Jde 
přitom o historicky 
první tištěné peri-
odikum, které sou-
hrnně představuje 
turistickou nabíd-
ku celého znojem-
ského okresu a  je 
přitom rozdáváno 
zcela zdarma.

ATRAKTIVNÍ
LETNÍ NABÍDKA 
I PRAKTICKÉ TIPY

Znojemsko je 
d louhodobě vy-
hlášeno jako jedna 
z nejlepších rekre-
ačních oblastí ČR 
pro letní dovolenou 
u vody a podzimní 
dovolenou spoje-
nou s vínem – ob-

sah novin je proto zaměřen na turis-
ticky nejvytíženější období od počátku 
června do konce září. Cílí přitom jak 
na  turisty, kteří zavítají do regionu 
poprvé, tak na pravidelně se vracející 
návštěvníky či místní obyvatele, kte-
ří hledají nová a dosud neokoukaná 
místa.

Turistické noviny Znojemska a Po-
dyjí seznamují jak s TOP turistickými 
cíli, tak s čerstvými novinkami a kva-
litními službami; doporučují nejlepší 
koupací místa nebo kam se vypravit 
za deště či v pondělí. Nechybí ani prak-
tické tipy pro rodiny s dětmi doplněné 
Znojemskou hledačkou Jihomorav-
ského muzea ve Znojmě – zábavným 
hledáním a  luštěním úkolů v centru 
Znojma, během kterého se seznámí 
s nejvýznamnějšími památkami krá-
lovského města. Čtenáři jistě ocení 
i přehlednou mapu celé oblasti s vyzna-
čením 80 tipů na výlety, dále přehled 
cyklobusů  na Znojemsku i s komplet-
ním jízdním řádem nebo kalendář 
akcí. Ten představuje pouze výběr akcí, 
jejichž termíny konání byly známy 
v době redakční uzávěrky v polovině 

května. Vzhledem k měnícím se vlád-
ním nařízením se však mohou termíny 
či místa konání některých z nich ještě 
přesunout. ZnojmoRegion proto dopo-
ručuje sledovat Kalendář akcí na svém 
webu (www.znojmoregion.cz/akce),  
kde je přehled akcí neustále aktuali-
zován a doplňován. Také je zde akcí 
uvedeno mnohonásobně více. Čtenáři 
Turistických novin se na něj snadno 
dostanou díky QR kódu, který u vy-
braných článků odkazuje na další a po-
drobnější informace v on-line prostředí. 
Na webových stránkách ZnojmoRegio-
nu také zájemci najdou celé Turistické 
noviny ke stažení a vytištění nebo jen 
k virtuálnímu prolistování.

BEZPLATNÝ 
INFORMAČNÍ SERVIS

Turistické noviny Znojemska a Po-
dyjí jsou zdarma k dispozici na všech 
regionálních informačních centrech, 
u členů a partnerů ZnojmoRegionu 
i na nejvýznamnějších turistických 
cílech v oblasti. V jejich vydávání chce 
ZnojmoRegion určitě pokračovat 
i v dalších letech.  IN Podoba novinky – Turistické noviny Znojemska a Podyjí.

 Učení může být zábava. Foto: Archiv LP
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V České republice žije zhruba půl 
milionu osob se sluchovým postiže-
ním. Právě pro ně je tady už od roku 
2006 organizace Tichý svět, jejímž 
posláním je propojování světa slyší-
cích se světem neslyšících. 

Organizace neslyšícím poskytuje 
sociální rehabilitaci, odborné sociální 
poradenství a také tlumočnické služby. 
Tichý svět má celorepublikovou pů-
sobnost a své pobočky v deseti krajích. 
Nejblíže Znojmu je v Brně. Klienti ji 
mohou navštívit osobně, případně se 
spojit online. 

Tichý svět nabízí mimo jiného tři 
druhy sociálních služeb.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Posláním služby sociální rehabi-

litace je zvyšování sociálních návyků 

Pomoc neslyšícím nabízí sociální služby Tichého světa
a dovedností u klientů/klientek se slu-
chovým a  kombinovaným postiže-
ním, které vede k jejich samostatnosti 
a začlenění do majoritní společnosti 
slyšících. Služba se věnuje nácviku so-
ciálních dovedností a rozvoji znalostí, 
které pomohou klientům v běžném 
životě. Služba také usiluje o bezbarié-
rovost veřejných institucí, tedy úřadů, 
nemocnic, policie a dalších. Prakticky 
to znamená, že konzultanti mohou 
pomoci při nácviku samostatného po-
hybu, práce na počítači nebo využívání 
dopravních prostředků. 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

Cílem služby je podpora a pomoc 
klientovi lépe se orientovat v náročné 
životní situaci a v nalezení strategie 

k jejímu zlepšení. Smyslem poraden-
ství je nasměrovat klienta k samostat-
nému, aktivnímu a efektivnímu vyrov-
nání se s danou životní situací.

Služba také hájí práva svých klientů.  
Konzultanti například asistují klien-
tům při vyřizování sociálních dávek 
a  příspěvků, invalidních důchodů 
a průkazů ZTP.

Někteří klienti využívají také mož-
nosti poradenství ohledně dluhové 
problematiky. 

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
Tlumočnické služby umožňují 

osobám se sluchovým a kombinova-
ným postižením bez bariér a s plným 
porozuměním komunikovat se slyší-
cími lidmi. Služba navíc podporuje 
samostatnost klientů při komunikaci 

se slyšící společností. Je poskytována 
převážně online, prostřednictvím Ti-
ché linky, ale také fyzicky.

Podstatou Tiché linky je zajištění 
možnosti online komunikace pro ne-
slyšící, ať už formou tlumočení, nebo 
přepisu mluvené řeči, a to jak v pří-
padě osobního rozhovoru, nebo třeba 
telefonátu. Tlumočník nebo přepiso-
vatel a klient se spojí prostřednictvím 
internetu, Tichou linku je tak mož-
né využít naprosto kdekoliv. Klient 
si dle svých potřeb vybere vhodnou  
službu. 

Potřeby klientů Tiché linky jsou 
v  současnosti velmi dobře pokryty 
a tlumočení je dostupné nonstop.
 

 lp, zdroj: Ilona Kašpárková, 
Tichý svět Brno

Oblastní charita Znojmo rozjela 
v červnu novou kampaň s názvem 
Pomáhejte s námi! „Můžete si vybrat, 
zda podpoříte pacienty Domácího 
hospice Znojmo nebo rodiny v nouzi 
v  podobě potravinového balíčku,“ 
vysvětlila Veronika Brandejs ze zno-
jemské charity.

Podpořit pacienty Domácího 
hospice Znojmo můžete libovolnou 
finanční částkou, a to na těchto mís-
tech – Vinotéka Vínovín, Pražská za-
hrádky A 3737, Znojmo (od července), 
Lékárna u sv. Ducha, Náměstí Svobo-
dy 2, Znojmo, Lékárna na Holandské, 
Holandská 10, Znojmo, Optika Hý-
blová, Dr. Mareše 3, Znojmo. Vybraná 
částka bude použita na nákup kyslíko-
vého koncentrátoru.

Pomáhejte s námi!

Podpořit rodiny v nouzi můžete 
opět libovolným finančním příspěv-
kem v kasičkách vybraných obchodů, 
jako je Naturela, Dukelských bojovní-
ků 130, Znojmo, Vinotéka sv. Urbana, 
Divišovo nám. 8, Znojmo, Turistické 
informační centrum Znojmo, Obroko-
vá 2, Znojmo, Potraviny Bala, Ke skle-
pu 2, Znojmo-Přímětice.

Ve výše uvedených obchodech na-
jdete označené a zapečetěné poklad-
ničky, do kterých můžete obnos vložit. 
Další možností přispění je pomocí 
QR kódu, který je umístěn na  letáč-
cích v obchodech a na webu charity 
(www.znojmo.charita.cz). „Děkujeme, 
že nám pomáháte pomáhat těm, kteří 
to nejvíce potřebují,“ poděkovala Ve-
ronika Brandejs.  lp

 Velkou pomocí je pro potřebné vždy získání trvanlivých potravin.  
 Foto: Archiv OCH Znojmo

 Jan Grois a  talentovaná Barbora Štanclová, která 
místostarostovi věnovala své cédéčko.  Foto: Archiv ZL

Znojemská radnice udělila další 
stipendia v rámci projektu Kolum-
bus #2. Letos je obdrželi tři studenti, 
kteří úspěšně reprezentují Znojmo 
v různých oborech na mezinárodní  
úrovni. 

Radnice předala studentům 
stipendia, díky projektu 
Kolumbus #2

„Vzdělávání a podpora mladých 
talentů je ve zkratce hlavní cíl projektu 
Kolumbus #2. Město v rámci projektu 
podporuje jednotlivé základní školy, 
ale realizuje také i  individuální pod-
poru studentům,“ objasňuje fungování 

projektu místostarosta Jan 
Grois.

Projekt aktuálně ocenil 
tři nadané žáky a studenty 
z různých oborů. Veronika 
Pekárková získala stipendi-
um za úspěšnou reprezenta-
ci města Znojma v literární 
činnosti na  mezinárodní 
úrovni, Barbora Štanclová 
za  úspěšnou reprezentaci 
města v  pěvecké soutě-
ži na mezinárodní úrovni 
a David Bix za úspěšnou re-
prezentaci města v atletic-
kých závodech na meziná-
rodní úrovni. Každý z nich 
obdržel stipendium ve výši 
10 000 Kč.

„Jsem velmi rád, že jsem 
mohl předat další stipendia 
v rámci Kolumba, tentokrát 
zase v úplně jiných oborech 
než třeba v loňských letech. 
Přesně to je totiž cílem Ko-
lumba – podporovat děti 
v  tom, co je baví a v čem 
jsou dobré,“ dodává mís-
tostarosta Jan Grois.  kj
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Plemeno: kříženec labradora a ovčáka | Věk: 8 let
Monty je kastrovaný, pohodový pejsek. Je čistotný, umí chodit na vodítku 
a na svůj věk je velmi vitální. Ač to na fotce není vidět, je nízkého vzrůstu. 
Doporučujeme ho k dobrým lidem s odrostlými dětmi. Nejlépe k rodinné-
mu domu s přístupem na dvorek či zahradu.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Monty

 Vojtěch Havlík.  Foto: Archiv školy

 Lucie Veškrnová.  Foto: Archiv školy

Se čtyři sta devíti úspěšnými ab-
solventy obhájila znojemská škola 
GPOA loňské vítězství v soutěži Kraje 
pro bezpečný internet.

Co všechno zveřejnit na  svém 
profilu? Jak poznat podvodné zprávy 
a které odkazy raději neotevírat? Zda si 
umí na internetu poradit i ti nejmladší 
uživatelé, prověřovala soutěž v rámci 
projektu Kraje pro bezpečný internet.

Letošním vítězem krajského kola 
se stalo Gymnázium, Střední pedago-
gická škola, Obchodní akademie a Ja-
zyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Znojmo (GPOA).

Žáci a studenti se připravovali for-
mou e-learningových lekcí a videospo-

Bezpečnost na internetu 
nejlépe ovládají ve Znojmě

tů, na  ty pak navazoval vědomostní 
kvíz. Letos se jich k němu zaregistro-
valo přibližně 29 000. Nejúspěšnější 
řešitelé nyní postupují do národního 
finále.

„Zvláště školáci byli letos, v době 
distanční výuky, na práci s počítači 
a  internetem odkázaní více než kdy 
dříve – a zároveň taky častěji vystavení 
různým rizikům. Jsem proto rád, že 
se našlo tolik úspěšných účastníků, 
kteří neměli problém si s nimi poradit. 
Věřím, že soutěž přispívá ke zvýšení 
povědomí o tom, jak se chovat v online 
prostoru bezpečně,“ prohlásil radní 
Jihomoravského kraje Martin Malečka 
při vyhlašování výsledků soutěže.  lp

Lucie Veškrnová, studentka Gym-
názia dr. Karla Polesného, zvítězila 
v celostátním kole dějepisné olym-
piády a  je tak nejlepší studentkou 
dějepisu v České republice.

Letošní 50. ročník byl na téma La-
byrintem barokního světa. Podmínkou 
k účasti bylo vypracování písemné 
práce a Lucie o procesu hovoří: „Svo-
ji práci jsem zpracovala jako cestu 
po znojemských barokních památ-
kách v  rámci průvodu slavnosti sv. 
Olympia, dnes již zcela zapomenutého 
patrona města Znojma, za doprovodu 
znojemské měsťanky, která skuteč-
ně v době baroka ve Znojmě žila. Při 
psaní práce jsem čerpala informace 
například z knih z Městského archivu 
ve Znojmě, Vědecké knihovny v Olo-
mouci, Diecézního archivu Biskupství 
brněnského v Rajhradě. Práci jsem 
konzultovala s historikem Jihomorav-
ského muzea ve Znojmě. Měla jsem tak 
možnost seznámit se se zajímavými 
lidmi, kteří mi s hledáním informací 
pomohli a  současně jsem tak měla 
možnost nahlédnout do historických 
pramenů psaných například i švaba-
chem. Velice zajímavé bylo i hledání 
v matrikách ze 17. a 18. století. Nad 
prací jsem strávila opravdu hodně 
času, proto jsem ráda, že se moje prá-

Lucie je v Česku 
nejlepší v dějepise

ce líbila a komisi zaujala,“ popsala  
úspěšná studentka. 

Samotné ústřední kolo se skládalo 
ještě ze závěrečného testu, na který 
se musela taktéž důkladně připravit 
a nastudovat velké množství materiálů 
a doporučené literatury. Součástí byla 
i ústní obhajoba písemné práce.

„Vedení školy, předmětová komise 
dějepisu i mnozí další ze školy Lucce 
moc blahopřejí! Jsme na ni právem 
hrdí,“ uvedla Vladislava Rivolová, pe-
dagožka úspěšné studentky.  lp

Poté, co Vojtěch Havlík vybojo-
val vynikající první místo v krajském 
kole olympiády v anglickém jazyce, 
reprezentoval svoji školu (SOU a SOŠ 

S angličtinou je Vojtěch 
desátý v republice

SČMSD, Znojmo) v celostátním kole, 
kde skončil na velmi dobrém desátém 
místě.

Už práce v krajském kole soutěže 
byla o to náročnější, že se vše odehrávalo 
distanční formou. „Olympiáda probíhala 
tak, že každému účastníkovi bylo na za-
čátku přiděleno téma pomocí generátoru 
náhodných čísel. Poté jsme s organi-
zátory vedli konverzaci na dané téma. 
Hodnocena byla například výslovnost, 
plynulost a dodržování zadaného té-
matu,“ popisuje průběh krajského kola 
olympiády Vojtěch Havlík, vítěz katego-
rie středních odborných škol. Svým vý-
konem nadchl porotu, prokázal vynika-
jící znalosti anglického jazyka, orientaci 
v problematice, nápaditost a nezaskočily 
ho ani záludnosti slovní zásoby. V nároč-
ném celostátním kole sice na „bednu“ 
nedosáhl, ale ne každý student si jako 
Vojtěch může hrdě říct: Jsem v angličtině 
desátý nejlepší v České republice!
  lp, zdroj: I. Povolná, K. Chaloupková
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 Marcela Přibylová na snímku z Prahy, kde si převzala ocenění.  Foto: Archiv MP

Otevřené 
ateliéry

Výtvarníci se mohou do 30. červ-
na přihlašovat na Dny otevřených 
ateliérů 2021. 

Zapojit se mohou i galerie, vý-
stavní prostory a další tematicky blíz-
ké instituce (naskenované podepsa-
né přihlášky lze zaslat na buchta@ 
gvuhodonin.cz). Hlavní myšlenkou 
akce je umožnit osobní setkání uměl-
ců se zájemci o umění z  řad veřej-
nosti, a to v autentických prostorách 
vzniku uměleckých děl. Dny otevře-
ných ateliérů se každoročně konají 
v  Jihomoravském kraji během po-
sledního zářijového víkendu. Letos 
to bude 25. a 26. září. Pro návštěvníky 
je vstup zdarma. Přihlášku ke stažení 
a více informací najdete na webu Jiho-
moravského kraje www.jmk.cz nebo 
na www.gvuhodonin.cz.   lp

Základní škola  
Václavské náměstí, Znojmo 

přijme

odborně kvalifikovaného 

UČITELE 
HUDEBNÍ VÝCHOVY 
A ČESKÉHO JAZYKA

Pro 2. stupeň ZŠ na PP úvazek.

Ideálně s dalším vzděláním 
v oboru speciální pedagogika, a to 

s nástupem od 25. srpna 2021.

Bližší informace: tel: 739 389 031,  
renata.jahodova@zsvaclavskenam.cz

Vinařské 
sklepy

V sobotu 26. června se vám ote-
vřou vinařské sklepy v  městských 
částech Konice a Popice.

Ujít si tak nenechte akci OTEVŘE-
NÉ SKLEPY 2021, za kterou stojí Spo-
lek Vinaři Konice a Popice. Od 10.00 
hodin bude otevřeno více než deset 
sklepů. Vstup je volný, zakoupit bude 
možné skleničku s mapkou stanovišť 
a o občerstvení se postarají samotní 
vinaři ve svých sklepích. Abyste si co 
nejvíce užili pěkného dne ve společ-
nosti vinařů a jejich vyhlášených vín, 
organizátoři doporučují jako výchozí 
stanoviště buď Konice pod kopcem, 
nebo v Konicích na kopci od Restau-
race Starý kopec, či Popice – Vinařství 
Roman Polák.  lp

Marcela Přibylová, učitelka na ZŠ 
a MŠ Pražská ve Znojmě, byla za svoji 
inspirativní pedagogickou činnost pře-
devším v oblasti hudby oceněna v pres-
tižní odborné soutěži Global Teacher  
Prize Czech Republic. Dostala se mezi 
jedenáct nejinspirativnějších uči-
telů v České republice. I jí tak patřila 
slova ministra školství Roberta Pla-
gy na slavnostní ceremonii v Praze, 
kam si přijela převzít ocenění: „Vy jste 
těmi světlonoši, kteří mají ostatním  
ukázat cestu.“ 

Jste soutěživý typ? 
Já jsem asi soutěživý typ, ale do-

posud jsem se účastnila pouze soutěží 
s dětmi. Vždy jsem absolvovala všech-
ny soutěže jako ten, kdo připravuje své 
svěřence, vede je a pomáhá jim k výhře 
a k úspěchu. Tentokrát se to týkalo 
mě a je pravda, že jsem se v některých 
chvílích a situacích cítila během soutě-
že trochu sama. Ale moje děti ve škole 
mě podpořily, se zájmem sledovaly 
živý přenos České televize z vyhlašo-
vání v Praze, zajímaly se o průběžné 
výsledky soutěže a držely mi pěsti. 
Kdyby to šlo, vzala bych je tam s sebou. 

Jak náročná byla příprava na soutěž? 
Dala mi docela práci. Bylo nutné 

se řádně přihlásit, promyslet, vybrat 
a doložit relevantní důkazy v rámci 
příloh a vyplnit čtyři poměrně náročná 
kritéria soutěže. Následovalo natáčení 
on-line hodiny v distanční výuce, natá-
čení vyučovací hodiny s dětmi ve škole 
při prezenční výuce, rozbor vyučovací 
hodiny a hodinový on-line rozhovor 
s porotci. Vzhledem k tomu, že natá-
čení vyučovací hodiny proběhlo v prv-
ním týdnu návratu dětí po čtyřměsíční 
pauze do školy, nebylo to úplně jed-
noduché. Dětem se však vyučovací 
hodina moc povedla a přechod zpět 
na prezenční výuku zvládly bravurně 
bez jakýchkoliv větších potíží. 

Kam finalisté dále směřují?
Vítěz soutěže může pokračovat 

v mezinárodní obdobě této soutěže. Já 
jsem však soutěž nevyhrála, ale to, že 
jsem splnila všechny podmínky a cel-
kem náročná kritéria a dostala jsem 
se mezi jedenáct nejinspirativnějších 
učitelů v České republice, je pro mě 
velký a nečekaný úspěch. Ocenění však 
získali v Praze všichni finalisté a vítěz-
stvím pro všechny už je účast na finále.

Co Vám účast v soutěži dala? 
Opravdu hodně. Poznala jsem 

mnoho inspirativních lidí, kteří si váží 
mé práce, mé osoby a motivují mě 
k přemýšlení o tom, jak třeba ještě dál 

Přestala jsem o sobě pochybovat

změnit, obohatit a vylepšit práci s dět-
mi. Pokusit se podílet se na změnách 
ve školství, které jsou potřeba.

Také mi přinesla mnoho nových 
příležitostí a nabídek ke spolupráci 
s různými vzdělávacími institucemi, 
nakladatelstvími, zájem o spolupráci 
na různých projektech, o předávání mé 
práce ostatním pedagogům a zapojení 
do profesních komunit. Ale nejvíce mě 
potěšilo, že moje práce je takto vnímá-
na, vzbuzuje důvěru a zaujala odbor-
nou třináctičlennou porotu a dalších 
sedmdesát nezávislých hodnotitelů. 
Dostala jsem mnoho krásných dopisů, 
ohlasů, zpráv a komentářů na moji 
práci. Možná díky tomu jsem také teď 
trochu přestala o sobě a o své práci po-
chybovat. To je asi ta nejhezčí odměna, 
že ta práce má nějaký smysl a hezký 
pocit, že to, co dělám, dělám asi dobře.

Na co jste ve své práci hrdá?
Asi nejvíc na výsledky svých žáků, 

na  spokojené děti, na  svoji třídu, 
na webové stránky třídy, na Youtube 
kanál, na  inspirativní facebookovou 
stránku Kreativní vyučování, na ví-
tězství Zlatého oříšku s dětmi, na re-
alizované projekty. Na různé koncerty 
a vystoupení, na všechny hudebníky 
a muzikanty, které jsem přivedla k lás-
ce k hudbě, na zpívání s dětmi, na své 
pedagogické nápady, které zaujaly tak, 
že je využívají i další pedagogové na ji-
ných školách. A  na  všechny mnou 
vytvořené přenositelné originální 

výukové materiály, na metodu učení 
s hudbou, kterou jsem si vymyslela 
a která mi dlouhodobě skvěle funguje.

Máte za sebou se svými žáky neje-
den úspěch v hudební oblasti. Kdo je 
ve Vašich očích úspěšný žák?

Úspěšný žák je pro mě takový, kte-
rý má dobrý pocit sám ze sebe a je se 
sebou spokojený – to považuji za zá-
klad úspěchu každého člověka. Nemusí 
to být nutně žák s nejlepšími studijní-
mi výsledky, dokáže ale samostatně 
pracovat, udržuje společenská pravi-
dla, sám chce rozvíjet své schopnosti 
a dovednosti v rámci svých osobních 
limitů, je zodpovědný, dokáže řídit 
sám sebe a má zájem a snahu něčeho 
dosáhnout.

Jaké jsou Vaše profesní i osobní plány 
do budoucna?

To je otázka. Teď trochu potřebuji 
čas si vše promyslet. Všechny ty nabíd-
ky, příležitosti a osobní posun, který 
teď zažívám. Dospěla jsem do stadia, 
kdy mám pocit, že bych mohla pře-
dávat své zkušenosti a  nápady dál. 
Myslím si, že za dvacet let své docela 
kreativní práce ve  školství mám co 
nabídnout. Ale pořád mě zároveň baví 
práce s dětmi a jsem ráda ve škole. Tak 
uvidím, co mi přinese čas. Ještě mě 
čeká Letní škola finalistů GTP 2021, 
na kterou se moc těším a která mi po-
skytne jistě také mnoho nové inspirace 
a zamyšlení.  Ľuba Peterková
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S rozvolňováním protipandemic-
kých opatření jde ruku v ruce nutnost 
pomoci přetíženým zdravotníkům 
a ostatním dobrovolníkům, kteří již 
několik měsíců pracují téměř bez pře-
stávky. 

Proto hned jak se objevila na soci-
álních sítích výzva Nemocnice Znojmo 
týkající se nedostatku dobrovolníků, 
ulehčujících zdravotníkům náročnou 
práci v Očkovacím centru, neváhali Orli 
ani minutu a přišli s nabídkou pomoci.

Nemocnice Znojmo již aplikovala 
více jak 30 000 dávek vakcíny. Dosud 
očkovala více jak 780 osob za den, ten-
to týden přechází na dvanáctihodino-
vý denní provoz s kapacitou 1100 na-
očkovaných osob za den. Tento vysoký 
počet denně naočkovaných klientů 
klade velké nároky nejen na logistiku, 
ale také na personál.

V rámci dlouhodobé spolupráce 
a podpory Nemocnice Znojmo se tak 
Orli od pondělí 31. května aktivně za-
pojili jako pomocný personál a pomá-
hají tak zdravotníkům a dalším dob-
rovolníkům v  jednom z očkovacích 
center pro Jihomoravský kraj ve Spor-
tovní hale Dvořákova ve Znojmě.

Orli opět pomohli dobré věci, pracovali jako dobrovolníci
V týdnu se na administrativních 

pozicích vystřídají všichni hráči A-tý-
mu a pomohou zajistit plynulý provoz 
centra s minimální čekací dobou pro 
příchozí zájemce o očkování.

„S  touto iniciativou přišla sama 
kabina, za což patří hráčům velký re-
spekt. Věříme, že i my tak můžeme 
přispět k rychlému návratu do nor-
málu, ale hlavně ulehčíme a umožní-
me trošku vydechnout zdravotníkům 
a ostatním dobrovolníkům, kteří jsou 
v plném nasazení již mnoho měsíců. 
Jak doufáme, situace se již bude jen 
zlepšovat a všichni se spolu zase uvidí-
me při zápasech Orlů přímo na stadio-
nu,“ věří manažer klubu Petr Veselý.

„Při nabídce vedení klubu s per-
sonální výpomocí v centru jsme byli 
velmi mile překvapeni, ale nabídka 
koresponduje s úzce navázanou bilate-
rální spoluprací. Očkovací centrum je 
zaběhnuté, nicméně provoz klade čím 
dál větší nároky na personální obsaze-
ní. Nabídka pomoci přišla v době, kdy 
se navyšuje kapacita očkování na ma-
ximální možnou, takže jsme neváhali 
ji přijmout,“ komentuje Martin Pavlík, 
ředitel Nemocnice Znojmo.

Ta v tuto chvíli naočkovala nejví-
ce klientů ve věkové skupině 70-74 let. 
Zájem Znojemska o očkování centrum 
bezproblémově zvládá, čekací doby 
na termín očkování jsou v tuto chvíli mi-
nimální. „Nyní se hlásí zájemci o očková-
ní průběžně, se spuštěním věkové skupi-

ny pro očkování 35+ se během jednoho 
dne přihlásí i 1600 osob. Čekací doba 
na termín je nyní opravdu minimální. 
Ke zlomu dojde v průběhu čtrnácti dnů, 
kdy se začnou podávat druhé dávky vak-
cín, čímž se sníží počet podání prvních 
dávek,“ uzavřel Pavlík.  L. Peroutka

 Hokejisté Orlů pomáhali v nemocnici.  Foto: Archiv HC Orli

Blíží se prázdniny a mnoho ro-
dičů řeší program pro volné chvíle. 
Jednou z možností je navštívit v are-
álu Znovínu Znojmo (na Melkusově 
ulici) 1. Mezinárodní cykloturistické 
centrum služeb a informací v ČR.

Provozuje ho spolek Cyklo klub 
Znojmo, který na prázdniny připra-
vuje poučný, ale i zábavný program. 
Děti předškolního věku i  školáci 
v něm mohou využít šlapací kárky, 
trojkolky a koloběžky. Dopravní testy 
a kvízy prověří znalosti rodičů i  je-
jich dětí. Nejmenší se mohou vyjádřit 
prostřednictvím omalovánek a škol-
ní tabule. Kreativce jistě nadchne 
malovací kolo s  možností vytvořit 
originální výtvarné dílo pomocí šla-
pání na kole. Znalci bicyklů uvítají 
výstavu historických dřevěných kol 
s možností testovací jízdy a technic-
ky zdatní cyklisté se mohou projet 
na několika speciálních kolech – cy-
klokuriozitách. Protáhnout můžete 
i celé tělo na venkovních posilovacích 
strojích. Dřevěná kola na vás čekají 
i v podobě originálních kol pro re-
cesistický závod Kudrnovo koulení 
kola z Lednice do Brna. „U nás mů-

Cyklo klub nabízí  
zábavu i cyklopas

žete trénovat a třeba vytvořit rekord 
v  rychlosti při koulení kolem haly. 
Úplně pro nejmenší máme hernu s Ig-
ráčky a stavebnicí SEVA. Na pískovišti 
mohou děti testovat hračky od čes-
kých výrobců. I  v  letošním roce je 
informační centrum zařazeno do pro-
jektu České televize s celorepubliko-
vou interaktivní hrou pro děti. Letos 
s názvem ZASTAV NEČAS a všechno 
se bude točit kolem počasí. Těšíme 
se na  vás od  čtvrtka 1. července,“ 
zve za zábavou manažer CK Znojmo  
Čestmír Vala.

Spolek Cyklo klub Znojmo při-
pravil spolu s  desítkami partnerů 
také soutěž o zajímavé ceny. Cílem je 
postupně navštěvovat známá i méně 
známá místa v regionu a po splnění 
podmínek získat do Cykloturistic-
kého cestovního pasu Znojemskem 
razítko s  číslem lokálního partne-
ra. Pas je součástí každé brožury 
Cykloturistický průvodce Znojem-
skem pro rok 2021, kterou získáte 
v  libovolném informačním centru 
na Znojemsku. Podrobnější informa-
ce a termín zahájení soutěže sledujte  
na www.cykloklubznojmo.cz. lp

Městská knihovna ve  Znojmě 
se zapojila do aktivity na recyklaci 
starých mobilů, tabletů, kalkulaček, 
nabíječek a kabelů. 

Jde o výzvu Společně pomáháme 
přírodě i lidem, do které zve knihovna 
veřejnost. Vámi přinesené nepotřeb-

Knihovna sbírá mobily i kabely
né mobily či další výše zmíněné věci 
budou demontovány a využity k recy-
klaci. Jak celý proces funguje, ukazuje 
plakát níže. Krabice ke  sběru bude 
přístupná ve studovně a čítárně v jejich 
běžné otvírací době. Více informací 
o akci je na webu knihovny. lp



14 ZNOJEMSKÉ LISTY 24. ČERVNA 2021Kultura a společnost

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel. 515 221 342, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: denně červen 9.00–17.00, 
červenec až srpen 9.00–18.00 
(poslední prohlídka hodinu před 
zavírací dobou). 

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: denně červen 9.00–12.15, 
13.00–17.00, červenec až srpen  
9.00–12.15, 13.00–18.00 (poslední 
vstup je půlhodinu před zavírací 
dobou).  

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.30–17.30. 

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
Prohlídková trasa po věžích města 
(Střelniční, Prašná, Nová). Otevřeno: 
květen až říjen denně 9.30 a 13.30, 
v 16.00 prohlídka města s průvodcem.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00. 

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00. 

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a Neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
Orientu, Pravěcí zemědělci, Tichá 
řeč kamení – nová expozice sbírky 
lapidária. 
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–17.00,  
So–Ne 10.00–17.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny české, 
Medailérská tvorba J. T. Fischera. 
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–17.00,  
Ne 14.00–17.00. 

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: červen až září Po–Ne 
9.00–17.00. 

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo–Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Uzavřen do odvolání. 
Otevřeno: červen až říjen 
po telefonické domluvě.

MUZEUM MOTORISMU 
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: červen až září denně 
9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: červen Po–Pá 8.00–13.00, 
13.30–18.00, So a Ne 9.00–17.00, 
červenec až srpen Po–Pá 8.00–18.00, 
So a Ne 9.00–18.00, (přestávka 
13.00–13.30). 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
TIC otevřeno: květen až září denně 
9.00–16.30. 

VLKOVA VĚŽ - INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019, 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz. 

Otevřeno: červen až 12. září Po–So 
10.00–18.00, Ne, svátky 10.00–16.00.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál 
Znovínu Znojmo, tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz, 
www.cykloklubznojmo.cz. 
Zápůjčky kol, elektrokol, koloběžek 
a elektrokoloběžek. Otevřeno: červen 
až srpen denně 9.00–19.00. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel. 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna 
rakouské literatury. 
Otevřeno: odd. pro dospělé Út–Pá 
8.30–18.30, odd. pro děti Po, Út, 
Čt, Pá 12.00–17.00, (další oddělení 
a pobočky se v otevírací době liší).

KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 8, tel. 515 282 220, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: Út, Čt 9.00–15.30, 
ve studovně s přístupem na internet. 
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den 
předem. 

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel. 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete 
na webu kina.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, tel. 515 224 324, 
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC, Obroková ul., 
tel. 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 
Zavřeno: květen až srpen

KONCERTY

1. 7. – 31. 8. ZNOJEMSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO 
Programová nabídka v příloze A–H.

6. 8. SLAVNOSTI OKUREK
Ulice Hradní, u rotundy – program 
v příloze.

7. 8. PIVNÍ SLAVNOSTI
Areál pivovaru – program v příloze.

VÝSTAVY

16. 4. – 28. 2. 2022 SVĚDKOVÉ 
TĚŽKÝCH ČASŮ
Německé a rakouské nouzové 
peníze (1917–1923) – Minoritský 
klášter – dvoujazyčná výstava je 

věnována německým a rakouským 
platidlům po první světové válce. 

14. 5. – 15. 8. OBDIVUHODNÁ DYJE
Minoritský klášter – nejzajímavější 
nálezy z jednoho z největších výzkumů 
prováděných Jihomoravským muzeem 
ve Znojmě v katastru obce Dyje.

26. 6. – 25. 8. SVĚT KOSTIČEK – 
LEGO
Dům umění – výstava z legendární 
stavebnice LEGO.

28. 5. – 29. 8. TVÁŘE MYANMARU
Dům umění – fotografie z cest Jiřího 
Eisenbruka po jihozápadní Asii. 

18. 6. – 22. 8. MEANDR
Dům umění – výstava prezentující 
tvorbu výtvarného spolku MEANDR. 
Malby a kresby, práce ze dřeva, 
kamene a keramiky. 

1. 6. – 31. 10. LIDOVÉ TRADICE 
ZNOJEMSKA
Znojemský hrad – místní lidové 
tradice a obyčeje.

1. 6. – 31. 10. PROCITLÉ SKLO III.
Znojemský hrad – Tajemství šatovské 
brusírny III., broušené sklo firmy 
Langerových ze Šatova u Znojma.

1. 7. – 11. 10. ZÁHADY 
HLAVOLAMŮ
Galerie Na Slepičím trhu (vstup do Znoj.
podzemí) – výstava Miroslava Kučery 
představuje různé druhy hlavolamů. 
Doplněna je o hádanky s tématem 
Znojma. Vybrané hlavolamy lze 
vyzkoušet. Otevřeno: červenec až srpen 
St–Po 10.00–17.00.

5. 6. – 1. 8. MORAVA V DÍLE JOŽY 
A FRANTY ÚPRKOVÝCH
Znojemský hrad – tvorba významných 
moravských umělců (ze sbírky Galerie 
výtvarného umění v Hodoníně).

DALŠÍ AKCE

27. 6. PŘEDNÁŠKA TOMÁŠE 
PFEIFFERA
Znojemská Beseda, dolní sál – 
přednáška v rámci Společenství Josefa 
Zezulky. 18.00.

LETNÍ AKCE v GaP 
Kollárova ul. 27, fb GaP 
30. 6. Talk show / Na rovinu 
s Milošem Gregorem. 20.00
16. 7. Slam poetry / Anatol Svahilec 
a další. 20.00
17. 7. Divadlo pro děti / U staré 
herečky: Mauglí. 16.00

24. 7. JARMARK NA CORNŠTEJNĚ
Zřícenina hradu Cornštejn – celodenní 
program pro celé rodiny, začíná v 10.00. 
Více na www.muzeumznojmo.cz

UPOZORNĚNÍ
NÁVŠTĚVY HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH OBJEKTŮ A VŠECH 

UMĚLECKÝCH PŘEDSTAVENÍ PODLÉHAJÍ Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR 

OMEZENÍM V SOUVISLOSTI S BEZPEČNOSTNÍMI OPATŘENÍMI  

PROTI COVID-19.
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 Kristýnu Frejovou a Jaromíra Noska uvidíte v říjnu ve znojemském divadle ve hře Tik tik. 
 Foto: Archiv ZL

Z á k l a d n í  u m ě l e c k á  š k o l a 
ve  Znojmě připravila neobvyklou 
odpolední hudební vycházku.

Žáci houslového, dechového a pě-
veckého oddělení nacvičili soubor li-
dových písní a vydali se odpoledne 
do Horního a Dolní parku, kde na růz-
ných místech hráli a zpívali. Dlouhé 
měsíce mohli muzicírovat pouze sami 
doma za  dohledu učitele v  on-line 
prostoru. Hudební vycházka tak byla 

Hudební vycházkou  
si užili muzicírování

Městské lesy Znojmo – organizátor 
výtvarné soutěže Les nás baví – už zná 
letošní vítěze jednotlivých kategorií.

Vybrané obrázky budou vystaveny 
na několika místech. Od 12. července 
až do konce srpna je najdete v kavárně 
KAFE U Radnice (Obrokova ul.), bě-

Uvidíte vítězné práce 
soutěže Les nás baví

hem září a října v Městské knihovně 
Znojmo a  poté budou dělat radost 
ve znojemském Domově pro seniory 
U Lesíka.

Výběr přitom nebyl nijak jedno-
duchý, a  tak vítězů je hned několik. 
Všichni jsou zmíněni na webu Měst-
ských lesů, zde uvádíme ty nejvyšší 
zlaté příčky v jednotlivých kategoriích. 
I. kategorie – obrázek Dubánek/David 
Čekal, MŠ Čtyřlístek
II. kategorie – Živý svět a neživý svět/ 
Anetka Hráčková, ZŠ a MŠ Břežany
III. kategorie – Když se setmí/Natálie 
Rauchová, ZUŠ Libochovice
IV. kategorie – Sova/Barbora Kubínová, 
ZUŠ Lovosice
V. kategorie – Kouzelný les/Tereza Han-
zlová, ZŠ Komenského Brandýs n. Orlicí
VI. kategorie – Oko v  lese (na sním-
ku)/Tomáš Řepka, ZŠ Václavské nám., 
Znojmo 

 „Moc děkujeme dětem, učitelkám, 
rodičům a vůbec všem, kteří se zapoji-
li,“ uvedla Jana Trojanová, manažerka 
pro celospolečenské funkce lesa.  lp

po dlouhé době první akcí, kdy si mohli 
zahrát společně a živou hudbou zpří-
jemnit kolemjdoucím lidem i vlastně 
sobě den. Park je výborným místem pro 
podobná vystoupení. Za nápad patří 
poděkování učitelům Jarmile Jarošo-
vé, Radku Svobodovi a Elišce Smíško-
vé, kteří hudební vycházku připravili. 
Možná se dočkáme více akcí v altánku 
v Horním parku, kde se kdysi koncerty 
pořádaly pravidelně.  lp, zdroj: AP

 Společné hraní po několika měsících.  Foto: L. Jíšová

Městské divadlo Znojmo už má 
vybrané tituly, které nabídne divákům 
v rámci abonmá v nadcházející sezó-
ně 2021–2022. S jednou novinkou.

„Vážení diváci, spolu s vámi věří-
me, že se budeme v následující divadel-
ní sezóně opět setkávat v hledišti zno-
jemského stánku Thálie. Přicházíme 
proto s tradiční nabídkou abonentních 
představení – ovšem s jednou zásadní 
obměnou. Rozdělili jsme tentokrát 
předplatitelskou sezónu na dvě části: 
první pro období září až prosinec 2021, 
druhou pro období leden až květen 
2022,“ říká o novince František Kou-
dela, ředitel Znojemské Besedy, a vy-
světluje: „První abonentní cyklus bude 
v činoherní části A1, B1, C1 zahrnovat 
vždy tři představení a v hudební části 
X1 dva koncerty. V druhém běhu se 
můžete těšit ve skupinách A2, B2, C2 
vždy na čtyři představení a ve skupině 
X2 na tři koncerty.“

Divadelní sezóna – přesněji její 
první část – tak bude zahájena v říjnu 
a potrvá do prosince 2021. Zahájí ji 7. 
října koncert talentované slovenské 
operní pěvkyně Patricie Janečkové 
s Moravským klavírním triem. V pod-
zimním měsíci se na jevišti vystřídají 
ještě herci pražského Komorního di-
vadla Kalich, a to v představeních Tik 
tik a Láska v přímém přenosu, a také 
brněnští umělci z Divadla Bolka Po-
lívky s hrou Pozemšťan.  

Divadlo se vám otvírá 
rozpůlenou sezónou

Některé z inscenací zůstaly v na-
bídce z loňské neuskutečněné sezóny, 
jiné přibyly. Kromě předplatného jsou 
připraveny představení mimo před-
platné. Chybět nebude tradiční Vá-
noční balíček, silvestrovská předsta-
vení ani příležitost setkání se v Noci 
divadel. 

JAK SI ZAJISTIT ABONMÁ
Dosavadní předplatitelé mají svá 

místa rezervovaná do  31. červen-
ce 2021. Od 15. srpna budou veškerá 
zbývající místa považována za uvol-
něná a  budou k  dispozici dalším  
zájemcům. 

O svém uvolněném místě nás pro-
sím informujte na  tel. 515 222 552, 
osobně v  TIC na  Obrokové u l . 
ve Znojmě nebo e-mailem na adresu 
vstupenky@znojemskabeseda.cz.

Noví zájemci o předplatné po vy-
plnění přihlášky a zaplacení obdrží 
své permanentky. Platbu je rovněž 
možno provést pouze na místě v hoto-
vosti nebo platební kartou. Přihláška 
je k dispozici a odevzdává se v Turis-
tickém informačním centru.  lp

Prodej abonentních vstupenek

TIC, Obroková 10

Po–Pá 9.30–12.30, 13.00–17.00
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Oblekovický Fotbalový klub Znoj-
mo je tradiční účastník krajských sou-
těží, ale je známý především svou 
péčí o mládež. Před nadcházející se-
zónou kádr mládežnických trenérů 
znovu posílili a patronem oblekovic-
ké mládeže se dokonce stal exligový 
trenér Jaroslav Hynek, který v sou-
časnosti působí u reprezentačních 
mládežnických výběrů. 

Co Jaroslava Hynka do FK Znoj-
mo přivedlo? „Připadá mi to tak ně-
jak osudové. V  průběhu života mě 
to se Znojmem několikrát propojilo, 
nakonec jsem se do něj a  jeho krás 
přiženil. Ale předně to byl nápad Oldy 
Helebranta. Věřím v to, že podobné 
energie se vždy přitahují. Když jsme 
se po letech s Oldou sešli, vzpomínali 
a on mluvil o této výzvě, která před 
ním leží, potěšil mě svým nadšením, 
přístupem a náhledem. Když přišel 
s nápadem patrona, bylo to pro mě 
určité ocenění a projev důvěry. Řekl 
jsem mu, ať to zkusí dle sebe ucho-
pit, promyslet, komunikovat s klubem 
a pokud v  tom budou všichni vidět 
potenciál, tak to udělám rád,“ říká 
Hynek, který mimo jiné vedl i A – 
tým Dukly Praha, ale úspěšně působil 
především u mládežnických výběrů.

FK Znojmo posiluje trenérský tým mládeže

„Děti jsou naše budoucnost a radost 
zároveň. V mládeži působím víc než 
25 let. Prostě se mi tento projekt FK 
Znojmo, jak mi byl představen, líbí. Rád 
bych přispěl svými zkušenostmi, názory, 
podporou trenérů, mentoringem při 
rozvoji klubového konceptu. Případně 
kontakty k dalšímu rozvoji klubu. Dále 
uvidíme, kam nás tento projekt a spolu-
práce povede,“ nastiňuje Jaroslav Hynek. 

Jedním ze zkušených mládežnic-
kých trenérů, kteří v poslední době 

posílili oblekovický klub, je právě zmi-
ňovaný Oldřich Helebrant. „Ke spo-
lupráci s FK Znojmo mě přivedly dvě 
roviny. Jedna, která již trvala delší dobu, 
je ta, že se neztotožňuji a nesouhlasím 
se směrem a s tím spojeným chováním 
k trenérům ze strany předsedy fotbalo-
vé mládeže 1. SC Znojmo. A druhá je 
ta, že mě pan Berka oslovil se sportovní 
nabídkou vybudovat v FK Znojmo uce-
lenou koncepci pro rozvoj mládeže FK, 
která má dlouhodobý výhled a na které 

se mohu výrazně podílet, za což mu 
děkuji. Chceme být schopni našim hrá-
čům v FK nabídnout možnost fotbalo-
vého růstu s náležitým servisem pro 
ně.  Hlavním cílem v ní jsou děti, jejich 
spokojenost, dítě jako člověk a hráč, 
možnost pro každou kategorii tréninku 
navíc a mnoho dalších,“ přibližuje svoji 
filozofii Oldřich Helebrant.

Ten by měl připravit komplexní 
program výchovy mládeže. „Na starosti 
mám vytvoření koncepce od přípravek 
po dorost. Primární kategorií, které 
se budu společně s trenéry, působící 
u těchto kategorií, věnovat, je mladší 
a starší žactvo.  Budu se podílet a aktiv-
ně účastnit tréninkového procesu, stej-
ně tak i zápasů těchto kategorií. Pro obě 
kategorie povedu vždy jednou v týdnu 
trénink navíc, který bude samozřejmě 
zdarma pro kteréhokoliv hráče z těchto 
kategorií,“ dodává Helebrant. 

Na čem se oba zkušení fotbalo-
ví matadoři shodují je skutečnost, 
že sport by měl děti především bavit 
a za důležité považují nejen to, aby 
ze svých svěřenců vychovali kvalitní 
fotbalisty, ale hlavně to, aby pomohli 
jejich rozvoji i všeobecně po  lidské 
stránce, aby z nich vyrostly správné 
osobnosti.  eks

 Dívčí tým FK Znojmo, který byl založen v roce 2017, bude hrát moravskou část celorepub-
likové 1. ligy žákyň.  Foto: FK Oblekovice

Po  loňské koronavirové pauze 
se letos konečně rozběhly v soused-
ním Rakousku soutěže v americkém 
fotbalu, ve kterých působí i znojem-
ský klub Knights (Rytíři). Konkrétně 
v  I.  divizi, která je u  našich jižních 
sousedů druhou nejvyšší ligou.

Také letos ale byl program kvůli 
protikoronavirovým opatřením notně 
okleštěn, a  tak se Znojmo Knihgts 
představí domácím divákům pouze 
v jediném zápase, a to v sobotu 3. čer-
vence od 19.30 hod. na Městském sta-
dionu v parku proti týmu Generali 
Invaders St. Pölten. Stejní soupeři se 
potkají o týden dřív, v sobotu 26. červ-
na od 16. hod. v St. Georgen. Žádný 
z těchto celků už nemá postupové am-
bice, protože na první dvě příčky v šes-
tičlenné konferenci zaručující postup 
do semifinále už nemůže ani Znojmo 
ani St. Pölten dosáhnout.

Znojmo Knights se představí  
doma 3. července proti St. Pöltenu

Znojemští si dosud připsali jed-
nu výhru, když se jim povedlo zví-
tězit na hřišti v Grazu 34:21. V so-
botu podlehli ve  Welsu 0:45 týmu 

 Rytíři po vítězství v Grazu.  Foto FB Znojmo Knights

Fotbalisté 1.SC 
Znojmo v přípravě: 
Střídavě oblačno

Fotbalisté 1.SC Znojmo mají za se-
bou sérii přípravných zápasů převážně 
s divizními týmy. Výsledky zaznamenali 
různorodé, ale to v této fázi není tak dů-
ležité jako vyzkoušet potenciální posily, 
což se v těchto utkáních zhusta děje.  

Krumvíř – 1. SC Znojmo 2:2. Poločas: 
0:0. Branky: 76. a 77. V. Charvát – 50. Sil-
va, 51. Traore.
Moravský Krumlov – 1. SC Znojmo 
1:9. Poločas: 0:6. Branky: Kirschner 
3, Okleštěk 2, Fládr, testovaní hráči: 
3, Machotka 1.
1. SC Znojmo – Hodonín 2:5. Poločas: 
0:4. Branky: 54. Kirschner, 85. Traore – 5., 
20., 29. a 90. Holek, 10. Urbančok.
Start Brno – 1.SC Znojmo FK 3:3. 
Poločas: 3:1. Branky: 8., 19., 25. – 44., 74. 
z pen. Prokeš, 81. Fládr.
1.SC Znojmo – Havlíčkův Brod  2:1. 
Poločas: 2:1. Branky: 29. a 31. testovaný 
hráč – 17. Zita.

Steelsharks Traun, který si tím zajis-
til účast v semifinále. St. Pölten do-
sud ve čtyřech utkáních ani jednou  
neuspěl.  eks
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