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 Návrh nové stavby maximálně respektuje dominantnost národní kulturní památky kláštera v Louce.  Vizualizace

Znojmo zahajuje stavbu krytého bazénu. 
S respektem k blízké památce Více na straně 8 a 9.
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ZNOJMO SI PŘIPOMENE 
SRPNOVÉ UDÁLOSTI 1968
Město Znojmo si dovoluje pozvat 
občany na  vzpomínkovou akci 
u příležitosti 53. výročí srpnových 
událostí roku 1968. Památku těch, 
kteří se v srpnu roku 1968 postavili 
proti okupantům, si připomeneme 
u pamětní desky v Horním parku 
u Městských lázní v pátek 21. srp-
na 2021 v 9.00 hodin.

PŘIJĎTE SI ZABRUSLIT I V LÉTĚ
Na Zimním stadionu ve Znojmě 
si můžete zabruslit i v  létě. Kaž-
dou srpnovou neděli od  18.00 
do 19.00 hodin se ledová plocha 
otevře veřejnosti. Poprvé bruslení 
pro veřejnost proběhne 1. srpna. 
Vstupné je pro dospělé 40 korun, 
pro děti 25 korun, pro seniory nad 
65 let 25 korun.

OKURKY A PIVÁKY 
ZAVŘOU ULICI
Z důvodu konání Slavností okurek 
a Pivních slavností bude zcela uza-
vřena pro řidiče ul. Přemyslovců, 
a to v termínu od 6.00 hod. 6. srp-
na do 24.00 hod. 7. srpna.

ZNOJMO POŠLE DAR OBCÍM 
POSTIŽENÝM TORNÁDEM
Radní města jednali o poskytnutí 
peněžitého daru obcím postiže-
ným živelnou pohromou. Navrhli 
rozdělit 1 milion korun mezi město 
Hodonín, obce Lužice u Hodonína, 
Mikulčice, Hrušky a městys Morav-
ská Nová Ves. Dar obcím poslouží 
na financování zmírnění vzniklých 
škod. Poskytnutí daru a jeho výši 
musí ještě schválit Zastupitelstvo 
města Znojma. To zasedne v pon-
dělí 15. září 2021.

MĚSTO HLEDÁ REFERENTA
Město Znojmo vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici REFERENT/REFE-
RENTKA ODBORU ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ A STRATEGICKÉHO 
ROZVOJE. PP je na dobu neurči-
tou, s předp. nástupem v září 2021, 
příp. dle dohody, 10. platová třída. 
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělá-
ní uznané pro autorizaci v oboru 
územní plánování, 18 měsíců praxe 
nebo VŠ vzdělání příbuzného obo-
ru. Požadavky na uchazeče: orien-
tace v právních předpisech, dobrá 
znalost práce na PC, výborné orga-
nizační a komunikační schopnosti 
a další. Výhodou: praxe ve veřejné 
správě, znalost softwaru GINIS, ři-
dičský průkaz sk. B a další. Přihlášku 
a struk. životopis je nutné zaslat 
do 31. srpna 2021, do 12.00 hod. Po-
drobnosti na úřední desce a webu 
www.znojmocity.cz.

Rada města Znojma rozhodla, 
že podá žádost o  vydání návrhu 
opatření obecné povahy. Na  jeho 
základě by mohlo Znojmo vyhlásit 
v historickém centru města tzv. bez-
doplatkovou zónu. 

Bezdoplatková zóna je nástroj, 
který používají mnohá česká města 
proti spekulantům, kteří zneužívají 
sociální systém doplatků na bydlení. 
„Nástroj brání spekulantům s byty 
stěhovat do center měst lidi, kteří se 
pohybují na okraji společnosti a často 
se v novém bydlišti uchylují k přestup-
kům,” vysvětluje znojemský starosta 
Jakub Malačka..

„Zatím se u nás nejedná o nic ma-
sivního, ale je potřeba hned na začátku 
vyslat všem jasný signál, že ve Znojmě 
o nepřizpůsobivé občany nestojíme. 
Rádi v našem městě přivítáme všech-
ny, kteří se ztotožní s našimi hodno-

Bezdoplatkové zóny pomohou při řešení 
problémů s nepřizpůsobivými občany

tami, budou je rozvíjet a nebudou mít 
problém se společenským soužitím. Je 
také potřeba uvést, že tento problém 
se netýká lidí žijících v městských by-
tech, neboť ti musí projít přísnými 
hodnotícími kritérii a  jakékoli po-
rušení přísných podmínek znamená 
ukončení nájemní smlouvy. Jde tedy 
o ubytované v soukromých bytech,” 
doplňuje starosta.

Znojmo nyní musí zpracovat k ná-
vrhu opatření celou řadu statistik, 
které monitorují přestupky, ničení 
majetku, zeleně, záškoláctví i trestnou 
činnost. „Obracím se proto na všech-
ny Znojmáky. Když nám se zazname-
náváním přestupků pomůžete, celý 
proces vyhlášení bezdoplatkové zóny 
to může urychlit,” vyzývá spoluobčany 
starosta.

Přestupky lze hlásit Městské policii 
telefonicky na čísle 156. „Pro ty, kteří 

budou chtít provést nahlášení anonym-
ně, připravujeme jednoduchý anonym-
ní formulář na internetu,” říká Malačka.

LIDÉ MOHOU BÝT V KLIDU
Nově vyhlášené zóny se nedotk-

nou stávajících obyvatel, kteří mají 
platné a již uzavřené nájemní smlouvy. 
„Zkušenosti z jiných měst ukazují, že 
není potřeba se bát přesunu problému 
do  jiných částí města či městských 
částí. Pokud by cokoli nasvědčovalo 
tomu, že by se problém přesouval ji-
nam, okamžitě přistoupíme ke stejné-
mu řešení i v dalších částech. Také se-
nioři, maminky samoživitelky a další 
nemusí mít žádnou obavu, protože oni 
na bydlení pobírají jiný typ příspěv-
ku. Pokud by výjimečně na některého 
z občanů Znojma mělo toto opatření 
dopad, jsme připraveni individuálně 
pomoci,” uzavírá starosta. kj

Od  26. července jsou městem 
Znojmem nabízeny k  prodeji další 
městské byty.

O  koupi bytových jednotek se 
může ucházet každý, kdo podá nabíd-
ku do nabídkového řízení.  

Město nabízí další volné byty
Níže zveřejněné volné byty, je-

jichž prodej se z důvodu omezujících 
protiepidemických opatření nemohl 
uskutečnit v předchozím roce, jsou 
nabízeny v nabídkových řízeních zve-
řejněných na úřední desce Městského 

úřadu Znojmo, vedené i v elektronické 
podobě na www.znojmocity.cz.

Případné dotazy zodpoví zájem-
cům Anna Zoufalá (tel. 515 216 325), 
referentka  odboru majetkového Měst-
ského úřadu Znojmo, kj

číslo
jednotky

ulice, 
číslo orientační

číslo 
popisné

dispozice 
bytu

výměra bytu 
(v m2)

nadzemní
podlaží

odhadní cena 
(minimální 
nabídka)

2524/4 Gagarinova 15 2522-2525 2+1 59,04 2. NP 2.066.000 Kč

2525/1 Gagarinova 17 2522-2525 2+1 59,04 1. NP 2.066.000 Kč

2525/3 Gagarinova 17 2522-2525 3+1 75,54 1. NP 2.681.000 Kč

Chtěli byste na Horním náměs-
tí zeleň? Odstranit, nebo ponechat 
stávající stánek? Dejte nám vědět 
do 31. července.

Město Znojmo spustilo anketu 
na  téma vzhledu Horního náměstí, 
které chce zatraktivnit dle přání ob-
čanů. V anketě se tak ptá na spokoje-
nost, vodní prvek, zeleň nebo nabídku 
občerstvení. Anketa probíhá online 
prostřednictvím systému Mobilního 
Rozhlasu Znojmo. Zapojit se a hlaso-
vat mohou jak registrovaní uživatelé, 
tak i neregistrovaní občané. Registrace 
probíhá na www.znojmo.mobilniroz-
hlas.cz, služba je pro občany zdarma. 

Anketa: Vaše představa Horního náměstí
„Zapojte se do krátké ankety a dejte 
nám zpětnou vazbu, jak byste toto 
náměstí vylepšili vy. Vyplnění ankety 

 Anketu naleznete na úvodní stránce www.znojmocity.cz, načíst ji můžete i z QR kódu.
 Foto: Archiv ZL

vám zabere pouhých pár minut,“ vyzý-
vá starosta Jakub Malačka. Dotazník je 
spuštěný do 31. července.  pm, lp



3ZNOJEMSKÉ LISTY 22. ČERVENCE 2021 Zpravodajství

STRÁŽNÍCI POMÁHALI 
V OBCÍCH ZASAŽENÝCH 
TORNÁDEM
Strážníci Městské policie Znojmo 
pomáhali v  obcích zasažených 
tornádem – Hrušky, Moravská 
Nová Ves, ale i v  Břeclavi. V šesti 
směnách se tam vystřídalo čtyři-
advacet strážníků, kteří pracovali 
podle potřeby na místě samém. 
Přebírali ve  skladech materiál, 
který tam byl navážen dobrovol-
níky, rozváželi plachty pro zakrytí 
střech, elektrocentrály a  další 
nářadí potřebné k odklízení ma-
teriálu. Činnost našich strážníků 
byla podřízena řediteli Městské 
policie Břeclav, proto prováděli 
i hlídkovou a kontrolní činnost.

MRAMOTICKÉ KOUPALIŠTĚ
S NOVOU SKLUZAVKOU
Návštěvníky koupaliště v  Mra-
moticích už vítá nová téměř os-
mimetrová skluzavka. Tu získalo 
díky iniciativě Blanky Jedličkové 
Trázníkové, která podala návrh 
do  projektu Tvoříme Znojmo. 
Náklady na realizaci hradilo město 
Znojmo ve výši 1,6 milionu ko-
run.  Další novinkou je možnost 
zakoupit si předplatitelskou kartu 
v podobě čipu a volné vstupné 
v den narozenin.  Držitel získá zvý-
hodněné vstupné a může ji využít 
i pro platbu vstupného na dalších 
sportovištích města Znojma. Kou-
paliště v Mramoticích má otevřeno 
denně od 10.00 do 19.00 hodin.

TESTOVACÍ MÍSTO 
SNIŽUJE KAPACITU
Mobilní testovací místo v Hatích 
(u muzea Terra Technika) z důvo-
du menšího zájmu o  testování 
mění provozní dobu, a to takto: 
Po 16.00–18.00, St 12.00–15.00 
a  Ne 08.00–13.00. Registrace 
na  testy, které jsou hrazené ze 
zdravotního pojištění, je nutná pře-
dem, a to na www.covidtestjmk.cz.  
Zde najdete také všechny informa-
ce k testování.

PADESÁT TISÍC 
ZA OPRAVENOU KAPLIČKU
Ve  Vile Löw-Beer v  Brně byly 
slavnostně oceněny nejlépe opra-
vené památky jižní Moravy. Mezi 
nimi i  kaplička se sochou sv. 
Jana Nepomuckého v příměstské 
části Znojma v Kasárnách, která 
se umístila v  soutěži v  katego-
rii drobných staveb na  prvním 
místě a  získala odměnu 50 ti-
síc od  Jihomoravského kraje. 
Ocenění za město Znojmo pře-
vzala městská architektka Iveta  
Ludvíková. 

STALO SE

Město Znojmo má k  dispozi-
ci první náhledy budoucí podoby 
takzvaného Domečku. Radnice bu-
dovu na Pontassievské ulici koupi-
la již v roce 2018 s cílem přestavět 
ji na  kulturně-společenské cent-
rum. Veřejnou prezentaci plánuje  
na podzim.

Dispoziční studie budovy vypra-
coval znojemský architekt Martin 
Navrkal ve spolupráci s architektem 
Vratislavem Zíkou. „Jsem moc rád, 
že vše pokračuje podle plánu. Viděli 
jsme první vizualizace a musím uznat, 
že jsou krásné, pánům architektům 
se dispoziční rozložení i vizualizace 
velice povedly. Na podzimní měsí-
ce připravujeme veřejnou prezenta-
ci, kde bychom spoluobčanům chtěli 
vše představit a slyšet i  jejich názor. 
Je v našem zájmu zapojit Znojmáky 
do rozhodování, jak s celým objektem 
naložit,“ říká Jakub Malačka, starosta 
města Znojma. 

OTEVŘE SE VÍCE DO ZELENĚ
Objekt Domečku v  sobě skrývá 

velký společenský sál v přízemí, kde 
má vzniknout taneční parket a pó-
dium, jak tomu bývalo za časů jeho 
někdejší slávy. Domeček bude sloužit 
i jako restaurace s prostornou stinnou 
zahrádkou směrem do parku. Ve spo-

Podobu Domečku probereme s veřejností

lečenském sále se návštěvníci mohou 
těšit na městské bály, konference, před-
nášky či hudební koncerty. Ve zbývají-
cích prostorách může Domeček sloužit 
pro potřeby městského úřadu či jeho 
příspěvkových organizací.

BOHATÁ HISTORIE
Někdejší hotel, který získal zlido-

vělé pojmenování Domeček, má boha-
tou historii. Na sklonku 19. století ho 
postavil Německý měšťanský spolek. 
Od roku 1910 nesl jméno Německý 
dům. Hotelovou nástavbu dostal ob-
jekt až v roce 1930. Po druhé světové 

válce připadl státu a sloužil jako hotel 
a sál pro pořádání společenských akcí, 
a to až do 90. let. Od té doby až doteď 
sloužila budova hlavně jako zázemí 
pro Českou spořitelnu a další firmy. 
V roce 2018 objekt koupilo od České 
spořitelny město Znojmo a stalo se 
tak poprvé v historii majitelem bu-
dovy, ve které se mísí několik staveb-
ních slohů (novogotika, renesance, 
romantismus). Mnozí pamětníci, kteří 
v sálech Domečku protančili nejeden 
ples a prožili krásná léta mládí, krok 
radnice zakoupit krásnou budovu vel-
mi uvítali.  kj, lp

 Možná moderní podoba tanečního sálu. Foto: Vizualizace

Ulici Rooseveltovu ve  Znojmě 
čeká už v srpnu stavební ruch a s tím 
související částečná uzavírka.

Město chystá opravu parkoviště, 
které lemuje jednu stranu ulice. Dosta-
ne povrch, který umožňuje vsakování 
vody a ta se lépe dostane ke kořenům 
stromů. Stromy na parkovišti zůsta-
nou, kolem nich se navíc vytvoří zelené 
zatravněné pásy.

Rekonstrukce kolmého parkoviš-
tě se týká přibližně dvousetmetrové-
ho úseku – od Mariánského náměstí 
po křižovatku s ulicí Lužická. Vznik-
ne tu celkem třiačtyřicet parkovacích 
míst, přičemž dvě z nich budou vy-
hrazena pro invalidy. Na nový povrch 
parkoviště použijí stavbaři vegetační 
dlažbu s hladkým povrchem, která 
je pojízdná automobily, odolná vůči 
mrazu a  bude prosypána drobným 
kamenivem. 

Stromy, staré i nově vysazené, se 
osadí trvalou ochranou, aby je par-

kování nepoškozovalo. Zároveň se 
zatravní jejich okolí a vzniknou tak 
nové zelené pásy. Trávník bude vyset 
i na krajní části parkoviště, kde se už 
neparkuje.

„Chceme maximálně zachovat 
a ideálně ještě rozšiřovat zeleň v uli-
cích města Znojma. Takže i tady jsme 
mysleli na to, abychom mohli zachovat 
stromy a do budoucna je ochránili. 
Při rekonstrukci dojde i ke kácení, ale 
pouze poškozených a nebezpečných 
stromů,“ uvedl starosta Jakub Malač-
ka. Celkem bude odstraněno čtrnáct 
stromů, které nahradí nová výsadba. 
Město do rekonstrukce investuje více 
než 2,1 milionu korun. Provede ji spo-
lečnost Dopravní stavby Smrčka s.r.o., 
která v elektronické aukci podala ceno-
vě nejvýhodnější nabídku. Předpoklá-
dané zahájení stavby je v srpnu a trvat 
by měla přibližně dva měsíce, přičemž 
řidiči musí po tuto dobu počítat s čás-
tečnou uzavírkou.

ZELENÉ PARKOVIŠTĚ 
TAKÉ NA PRAŽSKÉ

Podobným způsobem, příznivým 
pro prostředí a se zelení, chce město 
do budoucna vytvářet i další parkovi-
ště. „Bohužel to s sebou v některých 
případech nese úbytek parkovacích 
míst. Souvisí to nejen s dodržením 
aktuální normy velikosti parkovacího 
místa, ale stromy kolem sebe musí mít 
ochranu, aby na kořeny a ke kmenům 
nenajížděla auta, jako se děje nyní na-
příklad na Rooseveltově,“ vysvětlil 
starosta Malačka.

Nové parkoviště, zelené a ekolo-
gické, je blízko své realizaci u Základní 
školy Pražská. Vznikne na místě nevy-
užívaného hřiště. Parkování zde bude 
vyhrazené až pro 37 vozidel, 2 místa 
budou vyhrazená pro invalidy a 2 pro 
nabíjení elektromobilů. Plochu par-
koviště vytvoří speciální rošty, který-
mi prorůstá tráva. Na místě se počítá 
i s výsadbou stromů.  pm

Na Rooseveltově opraví parkoviště. 
Nově bude mít propustný povrch



 Náročný výběh na radniční věž. 
 Foto: Archiv ZL
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 19. srpna 2021, uzávěr-
ka je 9. srpna.

INFORMAČNÍ WEB 
PRO DOBROVOLNÍKY 
Na  webu https://dobrovolnici.
jmk.cz/ jsou soustředěny všechny 
informace k dobrovolné pomoci 
pro Hodonínsko a  Břeclavsko. 
Zájemci se tam dozví například, 
jak postupovat, když chtějí na-
bídnout pomoc. Zjistí, co z ma-
teriálu chybí a  čeho je naopak 
v danou chvíli dostatek – situa-
ce s  potřebným materiálem se 
na konkrétních místech neustále 
mění. Lidé, kteří chtějí pomáhat 
peněžním příspěvkem, naleznou 
na webu, zřízeném krajem, také 
seznam a  prokliky na  oficiální 
finanční sbírky.

SVOZ BIOODPADU
Ve  Znojmě a  jeho městských 
částech probíhá každý lichý tý-
den pravidelný svoz bioodpadu, 
ke kterému slouží sběrné nádoby 
hnědé barvy.

AKCE PRO SENIORY
Město Znojmo a Znojemská Bese-
da pořádají akce pro seniory s tr-
valým bydlištěm na území města 
a v jeho příměstských částech. Ak-
tuální informace o měsíčním pro-
gramu 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 
pracovní místo nebo brigádu, mají 
možnost v LISTECH inzerovat vždy 
zdarma! Informace na  e-mailu: 
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

LÉKAŘSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice 
(ul .  MUDr.   J .  Janského,  te l . 
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00, 
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náh-
lých případech poskytuje léčeb-
nou péči nepřetržitě Zdravotnická 
záchranná služba – telefon 155, 
112.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve  Znojmě je zubní pohoto-
vost  vykonávána podle rozpisu 
služeb lékařů. Informace o  ak- 
tuálním místě zubní pohotovosti 
na tel. 515 215 111. So, Ne, svátky  
8.00–13.00 hod.

Oblíbený charitativní závod 
Znojmo Extreme 790 ve  výběhu 
na radniční věž se letos koná 28. srp-
na. Tentokrát podpoří osoby s men-
tálním postižením.

Startovné, které je 1 000 korun 
za tým, tak poputuje Dennímu stacio-
náři sv. Damiána Znojmo na Hradišti, 
který provozuje Oblastní charita Znoj-
mo. „Stacionář je určen osobám z na-
šeho regionu s mentálním postižením 
a s kombinovanými vadami. Moc si 
vážíme toho, že Extreme 790 podpoří 
právě nás,“ děkuje Evžen Adámek, 
ředitel Oblastní charity Znojmo.

Na startovní trať se postaví i tým 
ze stacionáře. „Na závodu samozřejmě 
nemůžeme chybět, už teď se na něj tě-
šíme. Je skvělé, že Extreme 790 podpo-
ruje organizace ve svém okolí, i my si 
této pomoci velmi vážíme. Užijeme si 
nejen společně skvělý den, ale ještě tím 
pomůžeme našim uživatelům služeb,“ 
neskrývá radost Soňa Foitová, vedoucí 
stacionáře.

Registrace odstartovala 28. června 
a startovní listina je již téměř plná. 

Extreme 790 podpoří osoby 
s mentálním postižením

„S  ohledem na  každoroční velký 
zájem o  závod, kdy jeho startovní 
listina je zaplněná většinou do pár 
hodin od  spuštění registrace, jsme 

se rozhodli navýšit kapacitu závodu 
z 30 na 35 týmů. Organizačně i časově 
si takové navýšení můžeme dovolit,“ 
říká místostarosta Jan Grois, který je 
také od prvního ročníku pravidelným 
účastníkem závodu.

„Soutěžit se bude v kategoriích 
muži, ženy a mix, každý tým musí mít 
pět členů. Při registraci stačí vyplnit 
název týmu, jméno kapitána a kon-
taktní email. Účastníci závodu se mo-
hou těšit na speciální medaile. Přímo 
na místě totiž bude možné nechat si 
zdarma na medaili vygravírovat své 
jméno a čas,” říká Zuzana Pastrňáková, 
spoluorganizátorka závodu. 

Začátek závodu bude v 11.00 ho-
din. Předpokládaný čas vyhlášení vý-
sledků je v 17.30. Závod bude přenášen 
na dvě velkoplošné obrazovky na Ob-
rokové, o dobrou zábavu se postara-
jí moderátoři Mirek Hrabě a Radek 
Bortlík a taky DJ Jarda Kroupa. A nou-
ze nebude díky partnerům ani o dobré 
občerstvení. Registrace a  informa-
ce najdete na  www.extreme790.cz  
a aktuální info také na FB Znojma.  kj

Když na jaře konšelé hlásali: Je to 
na dobré cestě!, nikdo z organizátorů 
Znojemského historického vinobraní 
si nedokázal ani představit, že se jim 
do cesty postaví překážky v podobě 
opatření, které neumožní ani letos 
vinobraní pořádat. Přesto o slavnosti 
vína nepřijdete!

„Doufali jsme, že díky příznivější 
situaci v souvislosti s pandemií bu-
deme znát také výhled na září. Podle 
predikcí a stávajících podmínek se ale 
ani na podzim nevyhneme sektorování 
kulturních akcí a možná i jiných přís-
nějších podmínek. To je pro nás nemy-
slitelnou překážkou, kterou nemůže-
me organizačně dodržet. Mrzí nás to, 
ale i letos vinobraní tak, jak ho znáte, 
neproběhne. Slavnosti vína musíme 
přesunout na  rok 2022,“ vysvětluje 
František Koudela, ředitel Znojemské 
Besedy, která akci organizuje.

„Moc nám záleží na tom, abychom 
si co nejdříve mohli užít největší slav-
nosti vína v České republice. Nechce-
me však žádným způsobem ohrozit 
Znojmáky, ani přijíždějící návštěvníky. 
Za současných podmínek bychom na-

Cesta k vinobraní bude o rok delší.  
O slavnosti vína ale nepřijdeme

víc nebyli schopni udělat vinobraní 
v takové kvalitě, jak jej všichni znají. 
Je nám to líto, ale musíme si na Zno-
jemské historické vinobraní ještě rok 
počkat. Vstupenky zůstávají v platnos-
ti a my věříme, že si je lidé ponechají 
a navštíví vinobraní v roce 2022,“ říká 
starosta Jakub Malačka.

FLINTU DO ŽITA JSME NEHODILI
Znojemské historické vinobraní kaž- 

doročně navštíví 80 000 až 90 000 lidí. 
Letos se mělo konat od 10. do 12. září 
2021. Už v loňském roce proběhl alter-
nativní program v podobě velmi úspěš-
ných Vinařských t®ipů. Na stejný kon-
cept sází organizátoři z Besedy i letos, 

a to opět na druhý zářijový víkend, tedy 
v termínu vinobraní. „I když přichází-
me o naše znojemské slavnosti, tak vi-
nobraní jako nejdůležitější vinařská část 
roku proběhne. Proto už teď připravuje-
me s vinaři program, kdy budeme zvát 
nejen do Znojma, ale i do přilehlých 
vinařských obcí. Takovým způsobem 
jsme schopni rozptýlit návštěvníky 
tak, abychom dodrželi opatření,“ říká 
Koudela. Na programu se intenzivně 
pracuje. Už teď je ale jasné, že se do pří-
prav zapojí nejméně desítka vinařských 
spolků a obcí.

  KS, lp, foto: Archiv ZL

Znojemské historické vinobraní 
se uskuteční 9. až 11. září 2022. 
Zakoupené vstupenky na zruše-
né ročníky (2020, 2021) zůstávají 
v platnosti. Zakoupenou vstupen-
ku na letošní vinobraní lze vrátit 
prostřednictvím sítě Ticketstream 
buď elektronicky, nebo na poboč-
ce, kde byla permanentka zakoupe-
na, a to do 30. září 2021. Aktuální 
info na www.znojemskevinobrani.
cz nebo na Facebooku.



5ZNOJEMSKÉ LISTY 22. ČERVENCE 2021 Městský úřad informuje

NEVYKRADLI HO, 
PODĚKOVAL STRÁŽNÍKŮM
Hlídka strážníků si ve večerních 
hodinách všimla otevřených dveří 
garáže, v nichž se nacházela mo-
torka a další věci nemalé hodnoty. 
Strážníci kontaktovali majitele, 
který si následně majetek zabez-
pečil a poděkoval strážníkům, díky 
jejich všímavosti mu garáž nikdo 
nevykradl.

OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA 
ODVEZLI DO ÚTULKU
Do Městského útulku v Načerati-
cích odvezli strážníci během dvou 
dnů psy i kočku. Opuštěných pět 
štěňat našla oznamovatelka na uli-
ci MUDr. Jana Janského. A o den 
později volala strážníky žena kvůli 
kočce. Opuštěné zvíře žalostně 
mňoukalo na Zelenářské ul. 

KLÍČE SI NECHAL 
VE VOZIDLE
Třiasedmdesátiletý invalidní muž 
si zabouchl klíče ve vozidle na par-
kovišti. Strážníci pomohli seniorovi 
klíče z vozidla vytáhnout.

RUŠENÍ KLIDU ZAPLATILI
Po půlnoci na základě přijatého te-
lefonického oznámení řešili stráž-
níci událost na parkovišti obchodu 
na ulici Dukelských bojovníků. Dva 
muži ve věku šestnáct a devate-
náct let tam svým chováním rušili 
noční klid.  Za přestupek udělili 
každému blokovou pokutu v pří-
kazním řízení 500 korun.

VYKONAL POTŘEBU 
PŘED KAMEROU
Obsluha kamery zaznamenala 
muže, který se dopustil přestup-
ku, když u zídky vedle Městského 
parku vykonal potřebu a znečistil 
dlažbu i zídku. Muž svého činu ne-
litoval a vůči strážníkům se choval 
arogantně. Provedená zkouška 
u něho prokázala 2,67 ‰ alko-
holu v dechu. Strážníci mu udě-
lili 1 000 korun blokovou pokutu 
a dohlédli, aby si po sobě řádně 
uklidil. 

PODNAPILOU PORANĚNOU 
ŽENU ODVEZLA ZÁCHRANKA
Na ulici Jugoslávská seděla na scho-
dech žena a krvácela z pravé ruky. 
Co se stalo, si žena nepamatova-
la. Strážníci zavolali k poraněné 
ženě lékařskou pomoc. Zároveň 
orientační dechová zkouška ženy 
ukázala 2,27‰ alkoholu v dechu. 
Zdravotníci převezli jedenapadesá-
tiletou ženu do Nemocnice Znojmo 
k ošetření.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Web www.sportovisteznojmo.cz  
nabízí odpovědi na  otázky, kam 
ve Znojmě vyrazit na beach volejbal, 
basket či další sportování. Informace 
o všech sportovištích nyní najdete 
přehledně na jednom místě.

Kromě základních informací o je-
jich provozu (otevírací doba, ceník, 
umístění aj.) je na webu vždy k nahléd-
nutí i mapa, kde se sportoviště nachází. 
Praktickou funkcí webu je možnost fil-
trování dle aktivit. Stačí si zvolit sport 
a zobrazí se nabídka sportovišť.

„Děkuji IT oddělení Správy nemo-
vitostí za sjednocení informací o sporto-
vištích na jedno místo. Je to skvělý posun 
a přívětivý přístup k návštěvníkům. A to 
je teprve začátek. Snažíme se lidem při-
nášet rovnou i aktuální informace, jako 
například aktuální počet lidí na plo-
várně, a chystáme rezervační systém 

Kam vyrazit ve Znojmě za sportem 
poradí nový web

 Koupaliště v Mramoticích s novou skluzavkou. Foto: Archiv ZL

s volnými termíny sportovišť. Pak bude 
možné si termíny na vybraná sportovi-
ště rezervovat v klidu z domova,“ zmínil 
další novinky starosta Znojma Jakub 

Městská plovárna Louka nabízí 
nově možnost kondičního plavání. 
Od července si plavci starší 15 let, kte-
ří jsou zároveň držiteli nových před-
platitelských karet (čipů), zaplavou 
ještě před otevřením plovárny pro 
veřejnost.

Plovárna nabízí kondiční plavání 
třikrát v  týdnu – v pondělí, středu 
a pátek vždy od 7.00 do 10.00 hod. 
Plavci z řad veřejnosti mají vyhrazeno 
několik drah, zbylé dráhy slouží k tré-
ninkům plaveckým klubům. Ostatní 
plochy a atrakce v čase kondičního 
plavání zpřístupněny nejsou.

Vstupné za každou započatou ho-
dinu je 30 korun. Částka se odečte 
z předplatitelské karty (čipu), kterou 
musí mít zájemci o plavání v ranních 
hodinách již vyřízenou. Pokladny se 
totiž otevřou až v 10.00 hodin, kdy za-
číná klasická provozní doba plovárny.

Důležité upozornění: Předplati-
telské karty jsou v prodeji již měsíc. 
V případě, že si ji návštěvník již vyřídil 
během června, je nutné si původní kar-
tu co nejdříve v provozní čas pokladny 
převést na novou. Zavedení kondiční-
ho plavání si totiž vyžádalo modernější 
technologie nových turniketů.

PŘEDPLATITELSKÁ KARTA
Návštěvníci plovárny si od letošní 

sezony mohou pořídit předplatitel-
skou kartu, na kterou si vloží libovol-
nou částku (minimální první vklad 
ve výši 500 korun) a sami si zvolí i no-
sič předplatného (karta, čipový přívě-
sek nebo čipové hodinky). Nabídka 
předplatitelských karet je zahrnuta 
v ceníku plovárny. Její velkou výho-
dou je skutečnost, že ji následně lze 
využít v městských lázních a i dalších 
sportovištích města. Na jejich nabídku 
se můžete podívat na novém webu  
www.sportovisteznojmo.cz.  pm

Plovárna rozšířila provozní dobu

Město Znojmo modernizuje dět-
ská hřiště. Nezapomnělo přitom ani 
na místa pro mladistvé, těm rozšíří 
nabídku workoutových hřišť.

V  první etapě dostane celkem 
patnáct dětských hřišť nové prvky 
a vznikne sedm nových workouto-
vých hřišť. Město na to vyčlenilo nece-
lých 5 milionů korun. „Dětských hřišť 
máme hodně. Ne všude je ale pestrá 
nabídka prvků, což se nyní změní. 
Nově návštěvníci na vybraných hři-
štích naleznou prolézací pyramidy, 
trampolíny, šplhací sestavy a  jiné,“ 
popisuje plány starosta města Jakub 
Malačka. Nové herní prvky dostanou 

hřiště U Lesíka, Coufalova, Dělnická, 
Aninská I. + Aninská II., Kapucínská 
zahrada, Přímětice sídliště (náves), 
Na Vinici, Horní park, Pražská I. + 
Pražská II., Úprkova a také v Derflicích 
 a Popicích.

Město také vybuduje dalších sedm 
workoutových hřišť k posilování, a to 
například na ulici Pražská, Aninská, 
v Načeraticích, v Horním parku, U Le-
síka. „Vnímám, že mládež i dospělí 
nemají dostatek míst, kde si mohou 
vybít přebytečnou energii. Rozšíříme 
tak možnosti venkovního posilování 
a hřiště postavíme nová,“ doplňuje 
starosta.

U ROTUNDY ZATÍM PĚT
Rodiny s dětmi jistě potěší nové 

herní prvky v  oblíbeném prostoru 
u rotundy. Po nedávné revizi musely 
být dva ze čtyř herních prvků odstra-
něny, proto město okamžitě zajistilo 
náhradu. Nově tak děti v místě najdou 
pružinové houpadlo, houpací síť, ko-
lotoč, kolotoč – talíř a dvojhrazdu. 
„Prozatím do prostranství u rotundy 
umístíme pět základních elementů, 
zároveň aktuálně řešíme celé prostran-
ství a mobiliář budeme chtít sjednotit,“ 
uvedl starosta. Vždyť prostor u  ro-
tundy patří k vyhledávaným cílům 
procházek místních i turistů.   kj

Více herních prvků na dětská hřiště

Malačka. Sportovní nadšenci mohou 
ve Znojmě využívat osmnáct městských 
sportovišť, která slouží pro třiadvacet 
různých aktivit.  pm
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SLOVO ZASTUPITELE

SLOVO ZASTUPITELE

Odmítám všechny důvody pro-
nesené starostou města, kterými zdů-
vodnil mé odvolání na zastupitelstvu 
dne 14.6.2021, jako účelové. Od mého 
právníka obdržel předžalobní výzvu 
k omluvě. Svým článkem v minulých 
Znojemských listech 
o  mém odvolání sta-
rosta  prokazatelně 
zneužil svoji funkci. 
Porušil pravidla pro 
zveřejňování článků 
zastupiteli schválená 
zastupitelstvem. Za-
stupitelstvo moje od-
volání projednávalo 
až po uzávěrce. Každý 
zastupitel bez výjimky 
i  starosta v  takovém 
případě musí počkat 
do dalšího vydání.

Co je skutečným důvodem mého 
odvolání? Nejspíš strach z  kontrol 
a z toho, co zjistím. Při poslední kon-
trole na základě podnětu občana jsme 
prověřovali oprávněnost přidělené 
dotace na obnovu památkově chrá-
něného objektu. Vedoucí stavebního 

Zneužívá starosta svoji funkci?
úřadu i majitel objektu svým podpisem 
potvrdil v žádosti platnost stavebního 
povolení, které je podmínkou přidě-
lení dotace. Samo stavební povolení 
přiloženo nebylo. Stěžovatel mi ale 
dodatečně až po zastupitelstvu předal 

rozhodnutí Krajského 
úřadu Jihomoravského 
kraje, ve kterém se říká, 
že žádné platné staveb-
ní povolení neexistuje. 
Znojmo tudíž poskytlo 
dotaci neoprávněně. 
Díky rozhodnutí zastu-
pitelstva ve Znojmě ná-
sledně poskytlo dotaci 
i ministerstvo kultury. 
V takovém případě by 
šlo o dotační podvod. 
Byl to příkaz nebo přá-
ní starosty či místosta-

rosty? To nevím. Já pouze informovala 
ministerstvo kultury, aby výše uvede-
nou dotaci prověřilo, a nejen ji. Možná 
takové postupy a praktiky byly nebo 
jsou ve Znojmě normální.

 Růžena Šalomonová, 
 zastupitelka (SPD)

 Ilustrační foto.   Foto: Depositphotos

Od 2. srpna začne městský úřad 
vydávat nové občanské průkazy 
(dále jen OP) s  vysoce zabezpeče-
ným kontaktním čipem, na kterém 
budou uloženy biometrické údaje, 
konkrétně zobrazení obličeje a dva 
otisky prstů. 

Biometrické údaje ztíží možnost 
OP padělat a zneužívat. Otisky prstů 
se nebudou skenovat 
dětem mladším dva-
nácti let. Povinnost 
zavedení biometric-
kých údajů do  OP 
vychází z evropského 
nařízení. Na nově vy-
dávané doklady tak 
bude možné cestovat 
i do zahraničí. Dosud 
platné občanky budou 
platit do skončení jejich platnosti, nejdé-
le do 3. srpna 2031. Pokud tedy má ob-
čan vydaný občanský průkaz se strojově 
čitelnými údaji, ale bez biometrických 
údajů s dobou platnosti deset let, může 
s ním cestovat v rámci EU do konce jeho 
platnosti. To platí jak pro růžovo-modré 
(polykarbonátová kartička velikosti kre-

Nastupují občanské 
průkazy s otisky prstů

ditní karty), tak pro zelené OP. Občanky, 
které neobsahují strojově čitelnou zónu, 
musí být vyměněny do pěti let, jinak 
s nimi nebude možné cestovat.

DVOUDENNÍ ODSTÁVKA 
SYSTÉMU 

V souvislosti se zákonnými změna-
mi proběhne od čtvrtka 29. 7. do pát-

ku 30. 7. 2021 plošná 
odstávka systému 
občanských průka-
zů a cestovních pasů. 
V těchto dnech ne-
bude možné o  tyto 
doklady požádat. 
V  pátek 30.  7. pak 
nebude možné ani 
převzít vyhotovené 
výše zmíněné do-

klady. V termínu 29. až 30. 7. může 
občan požádat pouze o  vydání OP 
bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti jeden měsíc (zhotoveno 
na počkání). K žádosti bude potřeba 
předložit dvě průkazové fotografie. Pro-
voz systému bude opětovně zajištěn  
od pondělí 2. srpna.  lp

V minulých LISTECH jsem vás 
informoval, že na  základě dlouho-
dobého lhaní a pokusu zfalšovat zá-
pis z jednání finančního výboru (FV) 
došlo k odvolání paní Šalomonové 
z pozice předsedkyně FV, pro což hla-
sovala i část opozice. Splést se může 
každý z nás. V  takovém případě to 
slušný člověk uzná a omluví se. U paní 
Šalomonové místo omluvy přicháze-
jí pouze další lži. Zřejmě se nemůže 
smířit s odvoláním a snaží se vytvá-
řet dojem, „že na něco přišla, a proto 
skončila“. Svým aktuálním článkem 
se opět usvědčila, že důvody odvolání  
byly oprávněné.

Aktuálně lže o tom, že Znojmo po-
skytlo neoprávněně dotaci na opravu 
nemovitosti v centru města kvůli nee-
xistujícímu stavebnímu povolení.  Uda-
la proto město na Ministerstvu kultury. 
Přitom k dané nemovitosti bylo vydá-
no platné stavební rozhodnutí, a navíc 
dle pravidel může být dotace udělena, 
i když stavební povolení neexistovalo. 
Například v roce 2019 se restaurovalo 
historické sanktuárium v kostele sv. 
Mikuláše a v takových případech není 

ani možné stavební povolení doložit. 
Právě z těchto důvodů NENÍ minis-
terstvem stavební povolení požadová-
no jako povinná příloha, což si může 
každý ověřit na webových stránkách 
ministerstva. V Praze si tedy možná 
poklepou na čelo, jak máme nevzdělané 
zastupitele a budeme tam mít díky paní 
zastupitelce akorát ostudu. 

Zrušené stavební povolení, na které 
paní Šalomonová odkazuje, se týka-
lo dalších stavebních prací na tomto 
objektu, ale nesouviselo s udělením 
dotace. Zkrátka míchá jablka a hruš-
ky. Nechal jsem zkontrolovat čerpá-
ní dotace a dle informací, které mám, 
bylo i toto v pořádku. Vyúčtování jsme 
14. 1. 2021 zaslali ministerstvu a k dneš-
nímu dni jsme neobdrželi žádný rozpor. 
Nejde tedy o dotační podvod, ale buďto 
o další lež, nebo nepochopení toho, co 
paní Šalomonová kontrolovala. Možná 
i na toto dojde řeč u soudu. Paní Ša-
lomonová mi jím vyhrožuje, protože 
se jí nelíbí, že na její lhaní upozorňuji. 
Soudu se samozřejmě nebojím.

 Jakub Malačka,
 starosta města Znojma

Další ostuda paní zastupitelky

V nejtěžších chvílích si člověk ne-
umí pomoci sám. Potřebuje pomoc 
druhých. Ve čtvrtek 24. 6. postihla jižní 
Moravu tragédie nevídaných rozměrů. 
Doslova kousek od nás. Hrušky jsou 
od Znojma vzdáleny jen něco přes 
70 kilometrů. Zničeny byly domy, ulice 
i celé vesnice. Škoda přesáhla 15 mi-
liard korun. Vše lze opravit, znovu 
vybudovat, o šest životů našich spoluo-
bčanů jsme však přišli nevratně.

A v této nejtěžší chvíli se vzedmula 
vlna pomoci, kterou naposledy pama-
tujeme z doby povodní, které postihly 
i Znojmo. Protože máme blízké přátele 
ve třech ze čtyř postižených obcí, jsem 
nesmírně rád a chci ze srdce podě-
kovat vám všem, kteří jste pomohli 
jakoukoliv částkou. Každá pomoc se 
počítá a naši přátelé, se kterými jsme 
komunikovali, byli doslova na dně, 
ale o to více vděční. Zaznamenal jsem 
opravdu masivní finanční a  mate-
riální pomoc i od obyvatel Znojma. 
A speciální poděkování mířím těm, 
kteří do nejvíce postižených míst vy-
razili osobně a pomáhali na místě. 
Věřím, že Bůh, karma či osud Vám  
to oplatí.

Město Znojmo daruje milion korun
Na Radě 12. 7. jsme také doporu-

čili zastupitelstvu schválit dar od města 
Znojma. Do pěti nejzasaženějších obcí 
bychom rádi poslali celkem milion ko-
run. I za toto kolektivní rozhodnutí jsem 
velmi vděčný. Protože pomáhat slabším 
je znakem dospělé civilizace a nikdy 
nevíme, kdy budeme sami pomoc po-
třebovat. Kamarádce do Hrušek jsem 
dnes telefonoval. Mají zakrytou střechu 
a prvních 50 000 korun od státu. Pojiš-
ťovny zatím neproplácejí, na přerozděle-
ní vybraných prostředků čekají každým 
dnem. Dobrovolnické práce bude třeba 
ještě dlouho. Za sousedy má pár v dů-
chodovém věku, který na pomoc kromě 
dobrovolníků nemá nikoho. Všichni 
společně aktuálně řeší kromě samotných 
domů i zničené oplocení pozemků.

Děkuji proto všem pomocníkům. 
Můžeme jen doufat, že takových ka-
tastrof bude co nejméně a vyhnou se 
obydleným oblastem. Jediná povzbu-
divá zpráva z této nešťastné události je 
ta, že v nouzi nejvyšší nejsme k utrpení 
druhých lhostejní. Za to díky.

 Jakub Krainer, 
 radní STAN PRO ZNOJMO

Znojmo solidární
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Výbor pro územní a strategické 
plánování a nakládání s majetkem 
zřídilo Zastupitelstvo města Znojma 
v  lednu jako svůj nový iniciativní 
a kontrolní orgán. Na práci výboru 
se podílejí zástupci všech politic-
kých stran v  zastupitelstvu. Zase-
dání jsou veřejná, pozvánky a  zá-
pisy jsou volně přístupné na webu  
www.znojmocity.cz.

Výbor od ledna do konce června 
zasedl celkem sedmkrát. Jednou ze 
stěžejních součástí každého zasedání 
výboru je projednávání žádostí o pro-
deje pozemků či jejich nabytí. Dopo-
ručující či nedoporučující usnesení 
výboru je vždy zahrnuto do přísluš-
ných situačních zpráv předkládaných 
zastupitelům města.

Z další bohaté agendy výboru si 
dovolím vybrat následující. V úno-
ru se členové seznámili s  projek-
tem rekonstrukce parku v Kolonce 
a doporučili pokračovat v realizaci. 
V  březnu výbor projednal žádosti 
soukromých osob o změnu územního 
plánu a  diskutoval nad srovnávací 
studií proveditelnosti a dopadovou 
analýzou k výstavbě plaveckého ba-
zénu ve Znojmě v lokalitě u Louckého 
kláštera a v  lokalitě na náměstí Svo-
body. Členové výboru se také sezná-
mili se zadáním územní studie nové 
zástavby v  lokalitě „Pod Městským 
lesíkem“ a měli možnost diskutovat 

se zástupci developerské společnos-
ti, která lokalitu od města nedávno  
odkoupila.

V dubnu vystoupil před výborem 
pražský sochař Petr Císařovský, aby 
blíže představil podobu sochy krále 
českého a markraběte moravského 
Přemysla Otakara I., která je městu 
Znojmu nabízena jako dar pro veřej-
né prostranství. Výbor vzal zároveň 
na vědomí velmi kritická vyjádření 
odborníků, která shromáždil člen vý-
boru arch. Jan Hora. Po dlouhé dis-
kusi se výbor nakonec usnesl odložit 
projednání daru do doby dokončení 
autorského modelu sochy.

Výbor doporučil radě města 
schválit mnou navrženou opravu po-
místních názvů v Derflicích. Bouřlivě 
diskutováno také bylo o obnovené žá-
dosti manželů Dvořákových o změnu 
územního plánu a odkup pozemků 
v  rokli mezi slepými konci ulic M. 
Kudeříkové a Vinohrady za účelem 
výstavby teras pro vinohrady. Rokle 
je nyní v územním plánu vymezena 
jako veřejná zeleň a patří zcela městu 
Znojmu. Z diskuse nakonec nevzešlo 
vůči zastupitelstvu žádné doporučení. 
Problematiku jsme pak společně se 
starostou města osobně řešili na jed-
nání se zástupci občanů bydlících 
v dané lokalitě.

V květnu se výbor zabýval otázkou 
11 let starého projektu rekonstrukce 

a  nástavby podzemních veřejných 
toalet na Komenského náměstí z dílny 
Ateliéru Tišnovka z Brna. Za zastupi-
telský klub PRO ZNOJMO jsem proti 
tomu představil naši vizi adaptace tzv. 
Höckova domu – Nové lékárny (Ko-
vářská 19), pro účely toalet, kavárny 
a informačního centra. Tato vize byla 
radou města již v březnu odsouhla-
sena k prověření ve formě dispoziční 
studie, s jejímiž výsledky bude výbor 
seznámen po prázdninách.

Výbor na  základě opakovaně 
vyvolaného hlasování doporučil za-
stupitelstvu vyhovět žádosti firmy 
Nevoga o  změnu územního plánu 
za  účelem rozšíření jejího nového 
výrobního areálu na polích „Lucien“ 
jižně od Oblekovic. V reakci na roz-
vířenou diskusi a na námitky několika 
členů, že nemají k případu dostatek 
informací, přizval předseda výboru 
zástupce firmy Nevoga, aby se čle-
nům výboru představili a odpověděli 
na všechny dotazy. Tohoto zasedání 
výboru na konci května se účastnilo 
i pět dalších zastupitelů města, ze-
jména z řad opozice. V červnu pak 
vedení firmy pro zastupitele města 
zorganizovalo exkurzi ve  staré to-
várně na Kotkově ulici i v nově do-
končovaném závodě při výpadovce  
na Vídeň.

 Jiří Kacetl,
 předseda výboru

Výbor pro plánování a majetek 
v prvním pololetí roku 2021

Ve Znojmě se sešel místostaros-
ta Lukáš David s Danielem Wöhre-

Znojmo a Retz pokračují ve spolupráci
rem, radním Retzu, aby po vynucené 
pauze společně jednali o další spo-

lupráci partnerských měst Znojma 
a Retzu na poli kultury a cestovního  
ruchu.

Tématem rozhovorů bylo pláno-
vání a koordinace společných akcí, 
které jsou u návštěvnické obce dobře 
zavedené a hojně navštěvované (Zno-
jemský hudební festival a Znojemské 
historické vinobraní), ale i příprava 
podzimního programu. Mezi nejvý-
znamnější akce letošního podzimu 
bude patřit oslava 150 let Severozápad-
ní dráhy, která vedla z Vídně na Prahu 
a Berlín právě přes obě naše města. 
Takovou mimořádnou událost není 
možné nechat bez povšimnutí a Lukáš 
David již delší dobu komunikuje se 
zástupci ÖBB (Rakouské státní drá-
hy) o přípravě a průběhu oslav. Retz 
a Znojmo by se podle něj měli ještě 
intenzivněji soustředit na propaga-
ci sousedních regionů, které zvyšují  Daniel Wöhrer, Petra Maršounová a místostarosta Lukáš David.  Foto: Archiv ZL

atraktivitu dovolené na obou stranách 
našich hranic. „Není třeba mít strach 
z návštěvy a už vůbec ne z konkurence. 
Kvalitou služeb jsme za 30 let svobody 
hodně vysoko, a pokud jde o úroveň 
cen, jsme pro rakouského návštěvníka 
stále velmi atraktivní. Navíc máme 
něco, co naši sousedé nemají. Hrdé 
kdysi královské město na  jedinečné 
řece Dyji. Město, které má v každém 
ročním období co nabídnout. O boha-
tou kulturní nabídku a vysokou úro-
veň služeb se u nás vedle profesionálů 
z řad pracovníků Znojemské Besedy 
a destinační společnosti ZnojmoRe-
gion postará i silná skupina místních 
podnikatelů. „V jednáních s rakous-
kou stranou o  možnostech společ-
né propagace a přípravě společných 
turistických produktů budeme i na-
dále intenzivně jednat,“ poznamenal  
místostarosta.  ld

EXCALIBUR CITY
hledá do svého týmu kolegy na pozice:

PERSONÁL DO DĚTSKÉHO PARKU 
PROVOZNÍ TECHNIK | ÚDRŽBÁŘ 

ÚDRŽBÁŘ – SPECIALISTA 
PRODAVAČ/KA – POKLADNÍ 

SKLADNÍK | SERVÍRKA, ČÍŠNÍK 
KUCHAŘ/KA 

POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ

Více informací na tel. 770 105 010  
(Po–Pá 10.00–16.00 hod.)

TOS ZNOJMO
příjme

ZÁMEČNÍKY 
v oboru – ruční práce 

(odjehlování, pilování kovových součástí)
Nabízíme: plat od 22.000 Kč až 

35.000 Kč odpovídající schopnostem 
a dovednostem s pravidelným platovým 

růstem, podnikové benefity,  
stravování ve firmě,

Více www.tos-znojmo.cz 
Kontakt: Vlasta Bílková, personální odd., 

tel. 515 288 102,  
e-mail: vlasta_bilkova@tos-znojmo.cz

HI-TEC OUTLET – FREEPORT – HATĚ

hledá

PRODAVAČKU
Požadujeme: zkušenosti s prodejem 
sportovního vybavení, velmi dobré 

komunikační a prezentační schopnosti, 
vítána je znalost NJ, AJ, trestní 

bezúhonnost.
Nabízíme: platové ohodnocení se 

zaručeným růstem, práce na HPP, nástup 
možný ihned.

Životopisy zasílejte  
na e-mail: achomatova@sierra-sport.cz
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V areálu Městské plovárny Louka 
byla 15. července 2021 zahájena stav-
ba za 285 milionů korun. Do dvou let 
zde vyroste moderní krytý bazén s well- 
ness a multifunkčním fitness sálem. 

Nový znojemský krytý bazén bude 
sloužit celému regionu. Potřebu jeho 
výstavby podpořilo více než sto obcí 
z širokého okolí. „Plavání ke Znojmu 
patří odjakživa. Je to taková naše vý-
kladní skříň, takže výstavba nového 
krytého bazénu je dobrá zpráva pro 
Znojmo i všechny sousední obce,“ říká 
starosta Jakub Malačka. Jeho slova do-
plňuje místostarosta Jan Grois, který 
má v gesci školství: „Díky povinnému 
školnímu plavání k nám dojíždí každo-
ročně přes 2 100 dětí ze základních škol 
Znojemska a Moravskokrumlovska. 
Všechny tyto děti by ve školním roce 
2023/24 už měly mít školní plavání 
v našem novém bazénu. Moc se na to 
těším.“  Výstavbu bazénu kvituje i ředi-
tel Znojemské Besedy František Koude-
la, který se stará o podporu turistického 
ruchu. „Projekt vypadá skvěle. Jsem 
přesvědčený, že ho ocení i turisté, kteří 
navštěvují Znojmo mimo letní sezónu. 
Po návštěvě našich památek a dalších 
atrakcí, kterých je u nás spousta, budou 
moci relaxovat v krásném a příjemném 
prostředí bazénu. Je to další z možností, 
jak ještě více zatraktivnit nabídku města 
Znojma a podpořit tak turistický ruch. 
Jako velké plus vnímám i to, že se další 
atrakce nenachází jen v centru města, 
ale také v jeho okolí. Třeba i s ohledem 
na parkování, které je u Louckého kláš-
tera zajištěné.“

VELKÝ BAZÉN, SAUNY, 
LÁZNĚ, VÍŘIVKY I FITNESS SÁL 

Celková plocha krytého bazénu 
bude 2  216 m². Návštěvníci budou 
moci trávit čas v bazénové hale, fitness 
nebo wellness části. V bazénové hale 
s galeriemi naleznou plavecký bazén 
s osmi dráhami, relaxační bazén a dět-
ské brouzdaliště se skluzavkou. V pro-
storách druhého nadzemního podlaží 
bude umístěno wellness a multifunkční 
fitness sál. V budoucím wellness centru 
nebudou chybět různé druhy saun, ví-
řivka, Kneippův chodník, Whirlpool, 
parní lázeň, ochlazovací bazén a spous-
ta dalších prvků. Součástí stavby bude 
také vstupní hala s recepcí a kavárnou, 
bazénová hala, zázemí – šatny, toalety 
a administrativní část.

INVESTICE ZA ČTVRT MILIARDY
Financování bude realizováno po-

mocí kombinace vlastních zdrojů města 

Znojmo se pustilo do stavby krytého
bazénu za čtvrt miliardy

V průběhu stavby nebude provoz 
plovárny v letních měsících  
nijak narušen.

Znojma, investičních dotací a bankov-
ního úvěru. Na realizaci se již podařilo 
Znojmu získat dotaci ve výši deseti mi-
lionů korun z Jihomoravského kraje. 
O další dotaci bylo požádáno u Národní 
sportovní agentury. Tato kombinace 
více zdrojů financování umožní městu 
realizovat další významné investiční 
projekty. „Našetřili jsme finanční pro-
středky, ale pokud chceme stavět, opra-
vovat a investovat, je potřeba získat další 
finanční zdroje, ať už jsou to dotační 
tituly, nebo nutnost úvěru,“ vysvětluje 
starosta. 

Město si také nechalo srovnat in-
vestiční náklady realizovaných bazénů 
v jiných městech. S ohledem na nárůst 
cen ve stavebnictví srovnání ukázalo, že 
náklady vyčíslené pro znojemský krytý 
bazén jsou v porovnání s jinými městy 
buďto srovnatelné, nebo dokonce nižší.

Na základě výsledku otevřeného 
několikaměsíčního výběrového říze-
ní na zhotovitele stavby byla vybrána 
cenově nejvýhodnější nabídka, kterou 
podalo Sdružení pro výstavbu bazénu 
Znojmo – IMOS Brno, a.s.; Metrostav 
DIZ s.r.o. Náklady na výstavbu bazénu 
vyčíslilo na celkovou výši 285 milionů 
korun bez DPH.

CESTA DLOUHÁ OSM LET
První záměr vybudovat krytý ba-

zén v Louce byl představen veřejnosti 
již v roce 2014. Od té doby se město 
prozřetelně na stavbu připravovalo. 
Postupně tak musela vzniknout doku-
mentace k územnímu řízení (2016), 

vydáno bylo územní rozhodnutí (2017), 
vytvořena byla projektová dokumen-
tace (2018–2019). Vloni bylo vydáno 
stavební povolení a letos vybrán doda-
vatel stavby a 15. července pak zahájena 
stavba samotná.

 „Při přípravě jsme nic nepodceni-
li. Hodně diskutované téma bylo, zda 
opravit stávající lázně, nebo vybudo-
vat nový krytý bazén. Chtěli jsme mít 
jistotu, která varianta bude pro měs-
to výhodnější. Proto byly zpracovány 
srovnávací studie a komparativní ana-
lýza, které jasně ukázaly, že výhodnější 
je stavba nového bazénu,“ říká starosta 
Malačka. Klíčové výhody varianty zcela 
nové stavby jsou výrazně vyšší připra-

venost projektu, nižší předpokládané 
investiční náklady, dřívější zahájení 
provozu krytého bazénu a také možnost 
využití již existujícího provozně-tech-
nologického zázemí v areálu plovár-
ny Louka včetně společného provozu 
a údržby celého areálu, což se opět od-
razí v nižších provozních nákladech.

CO BUDE SE STARÝMI LÁZNĚMI?
Nový bazén by první plavci mohli 

vyzkoušet již v roce 2023. „Máme tak 
dva roky na  to rozhodnout, jak na-
ložit se stávající budovou Městských 
lázní. Variant máme několik, přičemž 
nejčastější požadavek, který nyní vní-
mám, je přestavba na sportovní halu. 
Do celého procesu samozřejmě zapo-
jíme veřejnost. Máme velkou výhodu, 
že ve Znojmě máme velmi vyspělou 
občanskou společnost a nic se u nás 
nerozhoduje od stolu,“ uvádí starosta 
Jakub Malačka.  kj, lp

 Smlouvu na  zhotovení stavby krytého bazénu již podepsal za  město Znojmo starosta 
Jakub Malačka.  Foto: Archiv ZL
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O nutnosti výstavby moderního 
sportoviště ve Znojmě nepochybuje 
ani bývalý vrcholový sportovec – pla-
vec Květoslav Svoboda, který úspěš-
nou kariéru reprezentanta ČR zahájil 
ve  znojemském bazénu. Startoval 
třikrát na olympijských hrách. V Até-
nách byl vlajkonošem české výpravy. 
Je mnohonásobný mistr České re-
publiky, dvojnásobný juniorský mistr 
Evropy, dvakrát stříbrný na Mistrov-
ství Evropy. Nyní se jako trenér stará 
o budoucí plavecké naděje a pořádá 
plavecké kempy. Znojemskou ikonu 
v plavání oslovilo město ke spolu-
práci na  přípravě nového krytého 
bazénu.

Co si myslíte o rozhodnutí postavit 
nový bazén?

Na začátku jsem byl pro opravu 
stávajícího městského bazénu, ale 
když jsem se seznámil s  technickou 
dokumentací a viděl srovnání, změnil 
jsem názor. Dívám se do budoucna. 
Nový provoz společně s koupalištěm 
v moderním bazénu bude daleko eko-
nomičtější. Bazén musí sloužit další 
desítky let. Bude důležité se o něj i kva-
litně starat.

Co nový krytý bazén nabídne veřej-
nosti i plaveckým oddílům?

To hlavní je prostor. Místo pro 
veřejné a kondiční plavání. Návštěvník 
se nebude muset dívat na čas jako teď, 
kdy si může jít zaplavat jen v nějakou 
určitou hodinu a bojí se, jestli tam 
bude vůbec místo. Lidé u nás chtějí 

Bazén potřebuje celé Znojemsko
chodit kondičně plavat, ale v součas-
nosti nemáme možnost jim nabídnout 
více času stráveného ve vodě. S novým 
bazénem se těším na tu změnu.

Město s vámi úzce spolupracovalo 
při zpracování projektové dokumen-
tace. Jaké byly hlavní body, které jste 
za plavce navrhoval?

Hlavně technické prvky, které jsou 
na ploše bazénu, především pro uvol-
nění prostoru v plavecké hale, kde musí 
být celý prostor přehledný. Ze všech 
stran musí byt dobrá viditelnost. O tom- 
hle jsme hodně diskutovali. A  také 
o manipulaci s dalšími věcmi, jako je 
například úschova drah do země, ať 
se ušetří prostor. Led tabule pro lepší 
informovanost návštěvníků a viditelné 
rozdělení drah. Mluvili jsme i o blocích, 
které musí splňovat současná pravidla 
pro náš sport, trenérské zázemí a záze-
mí pro plaveckou školu, dispozice ma-
lého bazénu, technické prvky v bazénu 
pro plavce i o hloubce bazénu.

Řešil jste s architektem i prostor pro 
suchý trénink?

Rozdělení místností, jak pro pla-
veckou školu, tak pro zázemí oddílu 
s dobrou dostupností hned u bazénu, 
bylo jedno z klíčových témat v komu-
nikaci s panem architektem Burianem, 
a  to na velmi profesionální úrovni.  
Jako sportovci trávíme na bazénu čtyři 
až šest hodin denně, více jak 330 dnů 
v roce, proto je kvalitní zázemí pro nás 
důležité. Součástí bazénu tedy musí být 
trenérská místnost a malá rozcvičo-

vací místnost. Naše spo-
lupráce ale stále probíhá 
a věřím, že bude probíhat 
na dobré úrovni také se 
zhotoviteli stavby.

Plavci se na  vrcholné 
soutěže často připravu-
jí mimo svůj domovský 
bazén, jezdí i do zahrani-
čí… a laik nechápe proč?

Jednoduše řečeno 
jde o  změnu prostředí. 
Na soustředění uděláte da-
leko více práce, než v do-
mácím prostředí, protože 
se soustředíte jen na plavá-
ní. Doma jedete stereotyp-
ně – bazén, rychle škola, 
pak zase bazén, doma zase 
škola, spát a znova. Pro nás 
je soustředění obvyklé a je 
součástí každého sportovního oddílu, 
ve kterém se sportovci připravují na kva-
litní vrcholné výsledky. Dnes se jezdí 
hodně i po Česku. Za mé kariéry jsme 
ale cestovali hlavně kvůli 50 metrové-
mu bazénu, který ve Znojmě nemáme. 
Současnou výstavbou nového bazénu 
budeme mít více prostoru.

Stoupá počet plavců ve znojemské 
členské základně? Jak staré děti tré-
nujete?

Děti se chtějí naučit plavat a je jich 
opravdu hodně! To tady bylo vždy. 
Starám se o dvě tréninkové skupiny, 
ročníky 2006 až 2012. Snažím se jim 
předat své zkušenosti a naučit děti 

pohybu ve vodě, a taky něco do života. 
Voda je super kapalina a je potřeba se 
ji naučit ovládat. Náš sport má své ná-
vaznosti a dá se u něj vydržet dlouho, 
když umíte plavce dobře vést a rozvíjet 
jeho schopnosti. Svět jsem „nepolk-
nul“, i  já se každý den učím od dětí. 
Za důležité ale považuji, že náš spor-
tovní oddíl dělá vždy maximum pro 
nejlepší výsledek. O náš sport je zájem, 
je to i vidět na našich výsledcích. Náš 
oddíl je nejúspěšnějším individuálním 
sportem na Znojemsku. Žádný jiný 
nemá tolik umístění na mistrovských 
soutěží jako plavci TJ plavání Znojmo. 
Za mě si nový bazén zasloužíme, ale 
potřebuje ho celé Znojemsko. kj, lp

 Špičkový plavec, dnes trenér Květoslav Svoboda. 
 Foto: Archiv ZL

 Aleš Burian.  Foto: Archiv AB

Architekt Aleš Burian, který stojí 
za podobou Městské plovárny v Lou-
ce a nyní i krytého bazénu, založil 
společně s Gustavem Křivinkou v roce 
1991 úspěšnou architektonickou 
kancelář Burian–Křivinka. Kancelář 
realizovala řadu významných staveb. 
Patří mezi ně i nejvyšší budova v Čes-
ku brněnský mrakodrap AZ Tower 
a některé další, které byly nomino-
vány na prestižní evropskou archi-
tektonickou cenu Mies van der Rohe 
Pavilion Award.

Co bylo Vaší největší ambicí při ná-
vrhu krytého bazénu?

Navrhnout dobře fungující stavbu 
s komfortním zázemím pro uživatele 
a kvalitními technickými paramet-
ry. Kromě dvou bazénů a dětského 
brouzdaliště je součástí stavby i vel-

Nový objekt chová respekt k Louckému klášteru
mi dobře vybavené 
wellness, prostor pro 
pohybové aktivity 
i  nezbytné občer-
stvení. A  nesmím 
zapomenout na nos-
nou konstrukci ba-
zénové haly. Ta svým 
způsobem bude uni-
kátní.

Jak moc ovlivnila 
Vaši práci blízkost 
národní kulturní 
památky?

Zásadním způ-
sobem. Loucký kláš-
ter ovlivnil už zá-
kladní koncept plovárny Louka, který 
vznikl již před 20 lety. Všechny stavby 
plovárny jsou situovány k ulici Mel-

kusově a místo pro 
stavbu krytého bazé-
nu je v nejvzdáleněj-
ší poloze od kláštera. 
Navíc jsme v  regu-
lačních podmínkách 
omezili jeho výšku. 
Pokud jste na plovár-
ně, kláštera se můžete 
téměř dotknout, do-
minuje celé plovár-
ně. I krytý bazén se 
ke klášteru vztahuje. 
Ne svým architekto-
nickým řešením, to 
je zcela soudobé, ale 
respektem, který mu 
prokazuje.

Již při stavbě plovárny se pracovalo 
s myšlenkou, že zde vznikne krytý 

bazén. Pamatovali jste už při návrhu 
na jeho budoucí provoz?

Už tehdy bylo zřejmé, že bazénová 
hala bude otevřená ke klášteru a k plo-
várně. Nicméně již tehdy jsme počí-
tali s  tím, že tepelná čerpadla, která 
jsou instalována na střeše technického 
objektu plovárny, mohou být využita 
i pro krytý bazén. A na ploše určené 
k  jeho výstavbě nejsou žádné inže-
nýrské sítě ani umělá závlaha, které by 
stavbu komplikovaly.

Je cena 285 milionů za stavbu ade-
kvátní?

Myslím, že je přiměřená. I s ohle-
dem na stávající turbulence stavební-
ho trhu. Kvalitní stavba nemůže být 
z principu levná. A my chceme posta-
vit kvalitní stavbu, která obstojí v čase 
i ve velmi náročném provozu. kj, lp
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Máte-li doma zachovalé kabel-
ky, batohy, tašky či peněženky, které 
již nevyužijete, ale jsou stále pěk-
né a funkční, darujte je do Kabelko-
mánie. Charitativní aktivitu můžete 
podpořit také nákupem 6.–8. srpna 
na Václavském náměstí.

Charitativní Kabelkománie se vra-
cí po roční vynucené pauze způsobené 
covidem. Vámi darované věci budou 
prodávány od 6. do 8. srpna a celý 
výtěžek bude opět věnován Nadaci pro 
transplantaci kostní dřeně.

Nově se do kampaně zapojila te-
levize PRIMA. „Herečky ze seriálu 
Slunečná darují své tašky, kabelky 
a batůžky, které bude možné vydražit 
i s věnováním na Facebooku a vyzved-
nout si je budou moci úspěšní dražite-
lé přímo na srpnové Kabelkománii,“ 
prozradila za pořadatele akce Iveta 
Hlobilová.

Akci pro dobrou věc podporuje 
i znojemská radnice. „Díky podpoře 
města Znojma máme nové velkoobje-
mové sběrné místo, které najdete v pra-
covních dnech ve vestibulu městského 
úřadu na Obrokové ulici 1/12,“ říká 

Charitativní Kabelkománie 
se vrací se Slunečnou

Hlobilová. Již nyní tam můžete nosit 
nepoškozené a čisté věci. Darovat je lze 
také na další sběrná místa, a to do pro-
dejny Naturela u Společenského cent-
ra Dukla ve Znojmě, na Obecní úřad 
Chvalovice, do knihovny v Jevišovicích 
nebo je posílat na adresu: Šperkařský 
ateliér Iveta Hlobilová, Přemyslov-
ců 128/7, 669 02 Znojmo. Více informací 
o akci najdete na sociálních sítích nebo 
na webu www.kostnidren.cz  lp

 Noví bakaláři si převzali jmenování v městském divadle.  Foto: Archiv SVSE

V letošním akademickém roce, 
který byl náročný pro pedagogy i stu-
denty, se ke státnicím na Soukromé 
vysoké škole ekonomické ve Znojmě 
(dále SVŠE) přihlásilo zhruba sedm-
desát studentů. 

Jsou to převážně bakaláři, ale také 
absolventi s plným vysokoškolským 
vzděláním – magistři. Připravit se 
na zkoušky a na státní zkoušky bylo 
v době distanční výuky pro studenty 
velmi náročné. Proto členy zkušebních 
komisí velmi potěšila kvalita odpovědí 
a ve většině výborné výsledky. 

Závěr bakalářského studia včet-
ně předání vysokoškolských diplo-
mů proběhl v červnu na  tradičních 
promocích ve znojemském divadle. 
Atmosféra jako vždy byla slavnost-
ní, emotivní, plná zážitků. Zakladatel 
SVŠE Pavel Štohl, který předává štafetu 
v rozvoji vysokého školství ve Znojmě 
svým nástupcům, stanul dojatý na pó-
diu divadla. A i když ho už čekají další 
výzvy, věříme, že bude nadále zapojen 
do vzdělávání budoucích znojemských 
vysokoškoláků.

Vysoká škola neusnula
SVŠE plánuje rozvinout vysoko-

školské vzdělání v dalších studijních 
programech. V druhé polovině roku 
se mohou zájemci ze Znojemska zapo-
jit do studia hotelnictví, cestovního 
ruchu a marketingu (VŠH). Rektorka 
a  jednatel SVŠE požádali o podporu 
osobu nejpovolanější generálního ře-
ditele Znovínu Pavla Vajčnera. Myš-
lenka spojení vzdělanosti, cestovního 
ruchu, vinařství a zachování Znojma 
jako vysokoškolského města mu byla 
velmi blízká. Také proto Pavel Vajčner 
poskytne prostory Louckého kláštera 
kultivované Znovínem k pořádání tra-
diční mezinárodní vědecké konference 
Nové trendy 2021 – New Trends 2021. 
Uskuteční se 11. listopadu 2021 a ve-
řejnost budeme informovat. Kromě 
Účetnictví a finančního řízení pod-
niku tedy nabízí SVŠE, resp. VŠH, stu-
dium na bakalářském i magisterském 
stupni v oblasti hotelnictví, cestovního 
ruchu a marketingu. Nabídku najdou 
zájemci na www.svse.cz. Pokračovat 
na SVŠE budou také Dny otevřených 
dveří.  H. Březinová, lp

Pracovníci Oblastní charity Znoj-
mo se přidali k tisícům lidí, kteří po-
máhají v moravských obcích zasaže-
ných tornádem. 

„V první fázi probíhala sociální šet-
ření, která mapovala akutní potřeby lidí 
zasažených tornádem. Poté jsme ve fázi 
obnovy začali mapovat stav jednotli-
vých obydlí. K 14. červenci jsme v první 
a druhé vlně finanční pomoci pro obno-
vu obydlí podepsali 788 ks darovacích 
smluv a lidem postiženým tornádem 
odeslali na jejich účty celkem 116 milio-
nů korun,“ popisuje Veronika Brandejs 
a pokračuje: „Stále jsme na místě a po-
máháme koordinovat dobrovolnické 
práce, zajišťujeme distribuci materiální 
a potravinové pomoci a mnoho dalšího. 

Do konce srpna budou naše odborné 
týmy poskytovat psychologickou pomoc 
v Mikulčicích a Pánově.“ 

Pokud byste chtěli pomoci lidem, 
kterým tornádo změnilo život, charita 
prosí, přispějte do sbírky, kterou vyhlásila 
Diecézní charita Brno – číslo sbírkové-
ho účtu je 4211325188/6800, variabilní 
symbol 2002. K 13. červenci už přišlo 
na účet sbírky přes 284 milionů a přes 
DMS 28 milionů korun. Děkujeme všem, 
kteří nám pomáháte pomáhat.  lp

Lidem odeslali miliony

Pomoci můžete také formou DMS 
na  číslo: 87  777 ve  tvaru DMS 
DCHB 30, 60, 90, nebo trvalá DMS 
TRV DCHB 30, 60, 90.
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Plemeno: kříženec ridgeback | Věk: 4 roky
Ebby byla do útulku umístěna po úmrtí majitele. Je to dominantní psí dáma. 
S ostatními pejsky se nesnese. Není vhodná k domácím zvířatům. Vyrůstala 
v bytě a na nové prostředí si musí postupně zvyknout. Doporučujeme ji 
pouze k odrostlým dětem. Nejlépe k rodinnému domu s přístupem na za-
hradu nebo dvorek.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

EBBY

Žáci gastro oboru střední ško-
ly na  Přímětické (SOU a  SOŠ SČM-
SD, Znojmo) byli osloveni k obsluze 
vzácných hostů na velvyslanectví ČR 
ve Vídni. Nebylo to přitom poprvé.

Tentokrát při slavnostní večeři 
na velvyslanectví obsluhovali žáci čty-
řiadvacet hostů, mezi nimiž byl kní-
že Karel Schwarzenberg i arcibiskup 
pražský. „Slavnostní večeře byla sou-
částí církevních oslav, které proběhly 
ve vídeňské Karlskirche k 300. výročí 
blahořečení sv. Jana Nepomuckého. 
Mši celebroval kardinál Schönborn 
společně s kardinálem Dukou,“ pro-
zradil Martin Benda, vedoucí učitel 
odborného výcviku.

Z Přímky opět ve Vídni

„To, že nás opět oslovila Ivana Čer-
venková, mimořádná a zplnomocněná 
velvyslankyně ČR v Rakousku, mluví 
za vše. Velmi si takové důvěry váží-
me. Svědčí o pravidelné spokojenos-
ti hostů,“ uvedl ředitel školy Libor 
Hanzal a dodal: „Každá další nabídka 
ke spolupráci je pro naše žáky i učitele 
tou nejcennější zpětnou vazbou, po-
chvalou jejich práce. Nemusím mluvit 
o ochotě a pracovním nasazení ani vy-
jmenovávat všechny odborné znalosti. 
Je samozřejmé, že tímto vším naši žáci 
disponují, proto mohou směle vyrazit 
do světa a reprezentovat jednak naši 
školu a město Znojmo, tak i Českou 
republiku.“  lp, zdroj: L. Karpíšková

Vůně květů 
provoněla školu

 Žákyně základní školy při vázání volné kytice.  Foto: Archiv ZL

 Žáci na velvyslanectví ve Vídni.   Foto: Archiv školy

Na Střední odborné škole Dvořá-
kova se  uskutečnilo oblastní kolo Flo-
ristické soutěže vyhlašované Českým 
zahrádkářským svazem. 

Akce byla pořádána ve spolupráci 
s Okresní hospodářskou komorou. 
Soutěžící – žáci základních a středních 
škol – tvořili působivé volně vázané 
kytice a vypichované misky. Mnozí 
ze žáků základní školy se s vazačskou 
a aranžérskou prací podle floristických 
zásad setkali poprvé, a proto ocenili 
rady a pomoc odborníků z řad pedago-
gů školy. Vítězové budou reprezentovat 

Znojmo v zemském kole soutěže, které 
se uskuteční v září v Prostějově. 

 lp, zdroj: H. Rokoská

Kategorie žáci:
1.  Peřinová Regina, ZŠ Mládeže
2.  Hanzalová Anna, ZŠ Mládeže.
3.  Čeperová Zuzana, MŠ, ZŠ a PrŠ

Kategorie junior:
1. Belanová Nikola
2. Sváčková Vendula
3.  Brňáková Monika, všechny ze SOŠ 

Dvořákova

Znojemská Beseda připravila 
na prázdninové měsíce novinku - ko-
mentovanou prohlídku Osobnosti 
města Znojma. Cílená je především 
na místní obdivovatele historie, ale 
i na turisty. 

Vhodná je pro děti od 12 let. Bě-
hem necelých dvou hodin vás prů-
vodce provede po místech spojených 
s výraznými osobnostmi města. Kaž-
dé místo, které navštívíte, je spojeno 
s konkrétním jménem významné ženy 
či muže z  různých oborů a profesí, 
o kterých bude průvodkyně vyprávět. 
Dozvíte se tak mnohé i překvapivé 
zajímavosti o životě a díle například 
malířky Bedřišky Znojemské, řezbáře 
Jana Lahofera, grafika Oskara Pafky, 
spisovatele Charlese Sealsfielda (busta 
na snímku), prvního českého starosty 
města Josefa Mareše či Prokopa Divi-
še, vynálezce bleskosvodu a unikátní-
ho hudebního nástroje se zvláštním 
pojmenováním Denis Dór. Začátek 
tematické procházky je každý čtvr-
tek vždy od 18.30 pod radniční věží. 
Poté se vydáte na Masarykovo náměstí 
a dále po centru, na vyhlídky i do par-
ku. Vstupenky jsou k zakoupení v TIC 
na ulici Obroková.  lp, foto: L. Jíšová

Na prohlídce s velikány



Bylo to před tím, nebo až po tom, co 
jste absolvoval kurzy u vyhlášeného 
znalce kávy Michala Křižky?

Vlastní kavárna myslím vykrysta-
lizovala potom, protože od jeho kurzu 
mě káva začala ještě více bavit. Do té 
doby jsme dělali ve škole s tmavší Itálií 
kafe, který bylo hořký a on nám doslova 
tenkrát na kurzu řekl: Vystrčte hlavy 
z prdele (smích), to kafe má chutnat 
úplně jinak! A taky nám hned ukázal, 
že může být úplně jiný, zajímavý, má 
za sebou lidi, historii a může být daleko 
rozmanitější. Stejně jako víno. Hodně 
mi pomohl tenkrát i později. Je to moc 
fajn člověk, mimochodem taky Znoj-
mák a teď nám praží půlku produkce. 

Co všechno předcházelo otevření 
kavárny?

Věděl jsem, že to bude těžký, ale 
bylo to ještě těžší. Na začátku jsem tady 
byl sám, šest dní v týdnu. Paradoxně 
nejtěžší nebyla byrokracie, ale shánění 
informací. Nikde nemáte napsáno – 
zakládáte kavárnu, udělejte tohle, což 
by hodně novým kavárníkům pomoh-
lo. Musíte mít koncept, jak to chcete 
dělat, vyběhat spoustu papírů, sehnat 
lidi… Skoro nespíte, o půlnoci jdete 
domů, abyste ráno v 5.00 začala péct, 
nakoupila. Jel jsem ten koloběh šest 
dní v týdnu a v „odpočinkovou“ ne-
děli jsem seděl nad papíry. No, vydržel 
jsem (smích). Ale ani teď, po těch třech 
a půl letech si nejsem jistý. Pořád je co 
zdokonalovat. Samozřejmě je to moje, 
funguje to, chodí lidi, máme mnoho 
skalních fanoušků…

A máte dobrou pověst…
Snažíme se. A to je hodně těžká 

věc. Skvělá je pro nás slovní pochva-
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 Marek Knopp ve své kavárně.  Foto: Archiv MK

 V akci.  Foto: J. Král

Nejen v době dovolených hle-
dáme tipy, kam vyrazit na gast-
rovýlety za skvělým jídlem, pitím, 
kávou a zážitkem z hezkého pro-
středí. Vyhledávaným pomocní-
kem se staly knihy herce Lukáše 
Hejlíka. Dostat se do některé ze 
dvou zatím vydaných se stalo 
prestižní záležitostí. Jediným  
zástupcem Znojma hned v té prv-
ní s názvem 365 – Gastromapa 
Lukáše Hejlíka je útulný podnik 
kavárníka Marka Knoppa, o kte-
rém autor napsal, že se: „V pří-
padě kávy dá u Marka hovořit 
o milostném vztahu“. 

Ten milostný vztah trvá?
Stále trvá a prohlubuje se, ale 

leze mi do něho další příjemná 
láska, a  to je moje nedávno na-
rozená dcera. Ale ta káva je stále 
vysoko.

Pamatujete si, kdy vás Lukáš Hejlík 
oslovil?

Na to se nezapomíná (smích). Víte, 
já si nikde neplatím reklamu, a  jsem 
strašně rád, když se někdo ozve: Hej, 
děláš to dobře a já bych si chtěl o tom 
s  tebou popovídat. A  to přesně byl 
i případ knihy 365. Lukáš přišel, řekl: 
Mně se u vás líbí, chutná mi tady a chci 
vás tam mít. Chcete tam být? Byl to 
obrovský pocit zadostiučinění, ač to 
nechci říkat s nosánkem nahoru, pro-
tože máme stále co dělat, ale jsem moc 
vděčnej, že si naší cesty všimnul, moc 
si toho vážím. 

Ta cesta mě zajímá. Byla vlastní ka-
várna váš sen, nebo vyplynula z toho, 
co život přinesl?

Byla to souhra obojího. Dělal jsem 
čtyři roky v jedné místní kavárně a jsem 
za tu zkušenost moc rád. Podařilo se 
nám spoustu věcí změnit, donesli jsme 
sem trochu jiné kafe. Dříve tady nebyla 
ovocná káva, espresso tonik, affoga-
to, filtrované kafe, to jsem sem ve vší 
skromnosti donesl já, potažmo kolego-
vé, ale tu inspiraci jsem vyhledával rád 
a přenesl ji do Znojma… Už na škole 
jsem přemýšlel nad nějakým vlastním 
podnikem. Hodně jsem se vzdělával 
v kávě, to mě chytlo.  A byl jsem straš-
ně rád za příležitost U Mlsného ko-
coura, ale po čtyřech letech jsem už 
věděl, že není pro mě být zaměstnanec. 
Když jsme se loučili, měl jsem možnos-
ti – jít sbírat zkušenosti do zahraničí 
nebo po Česku, a pár skvělých nabídek 
bylo… anebo si otevřít vlastní podnik. 
Tak jsem to risknul a šel do vlastního. 
Byl jsem plný energie, ale i pochybností.

To kafe má chutnat úplně jinak
la, což trošičku změnila covidová 
doba, kdy si lidi možná začali po-
dobných podniků víc vážit. Až teď 
přichází a face to face mi řeknou, 
že na nás dostali tip, že jsme dobří. 
To je strašně fajn.

Co obnáší provoz kavárny?
Zprvu bych chtěl vyvrátit 

omyl, že kavárna je skvělý byz-
nys, kdy ji otevřete a budete jezdit 
na dovolené (smích). Sám jsem byl 
na dovolené jednou (smích), a to 
jsem si nejdřív musel na těch deset 
dní, kdy jsem kavárnu zavřel, vy-
dělat. Je velká pravda, co říká Mi-
chal Křižka, že pokud chcete mít 
dobře fungující kavárnu, musíte 
v ní být denně. Takže k té otázce: 
je to spousta práce, nespaní, hle-
dání správných lidí do týmu…

 
Interiér vaší kavárny láká k posezení. 
To je vaše práce?

Ano. Je to takové doma. Všech-
no jsme si dělali sami. Na  začátku 
mi kamarádi pomohli sehnat dřevo 
na nábytek, vymalovat… spoustu toho 
se dělalo za běhu kavárny a bylo fajn 
slyšet od lidí, že se tam cítili a pořád 
cítí dobře. Zvenku nejsme nic moc, 
ale jakmile třeba turista vejde, rozvoní 
se espresso, domácí dorty a zůstane, 
a někteří se vrací. Což je skvělý.

S jakými devízami by měl kavárník 
do podnikání vstupovat?

Z mého pohledu by to asi neměl 
být člověk, co nepije kávu. Měl by mít 
v té kávě něco napito, mít zkušenost 
a hodilo by se v začátku i pár peněz. 
A  taky velká chuť pracovat s  lidmi 
a hlavně by měl chtít fakt hodně pra-
covat. A měl by být i nápaditej, trošku 
vybočovat z řady… měl by být prostě 
maličko divnej (smích).

Co děláte pro udržení vysoké laťky, 
kterou jste si sám nastavil?

Snažíme se právě o to vybočová-
ní z řady. Myslím, že naším velkým 
benefitem je, že si rádi – já i kolego-
vé – povídáme s lidmi, kteří k nám při-
jdou. Což není úplně běžné. Většinou 
přijdete, objednáte, číšník vše přinese 
a za chvíli odcházíte. Ale my vedeme 
s hosty dialog – o kávě, o její přípravě, 
o našich dortech, které si vyrábíme. 
Před těmi lety to nebylo ještě běžné, 
všude byl medovník nebo sachr. Lidé 
se sami ptají… je to i  tím, že máme 
k sobě blízko. Mám malou kavárničku, 
na každého vidím a on vidí mě. Dělá-
me si z lidí vykací kamarády (usměv). 

 Ľuba Peterková

Hledáme 
seniory!

Městská policie Znojmo hledá 
další zájemce do  projektu Senioři 
u přechodů, kteří budou ochotní po-
moci s bezpečností dětí ve školním 
roce 2021/2022.

Pomáhat by měli u přechodů pro 
chodce poblíž základních škol na ulici 
Jubilejní park a Legionářská. 

Senioři v dané lokalitě v den výuky 
stráví vždy jednu hodinu v čase od 7.00 
do 8.00 hodin. Odměna za odvedenou 
práci bude 120 Kč/hodinu. V průběhu 
srpna budou vybraní zájemci vzděláni 
v oblasti zdravovědy i pravidel provozu 
na pozemních komunikacích, včetně 
zastavování vozidel. Přihlášku (najdete 
ji na www.mestskapolicieznojmo.cz) 
je nutné vyplnit a odevzdat do konce 
července na služebně Městské policie 
Znojmo na ulici Jana Palacha 2 v jaký-
koli den. Pro další dotazy lze využít tel. 
515 225 555 nebo e-mail: prechody@
mp.muznojmo.cz.  lp

Děti jsou 
taky lidi

Děti jsou taky lidi je blog a You-
Tube kanál a  také beseda vedená 
Zdeňkou Šíp Staňkovou o domácím 
vzdělávání, unschoolingu a svobod-
ném učení.

Zdeňka Šíp Staňková propaguje 
informovanost v oblasti práv dětí a ro-
dičů ve vzdělávání, podílí se na rozvoji 
iniciativy SvobodaUčení.cz. Na besedě 
se pokusí zodpovědět otázky typu: Co 
když běžné školy vůbec nejsou místa 
vhodná pro děti? A co kdyby si děti 
samy mohly vybrat, jestli služeb ně-
jaké školy chtějí využít? Beseda je pro 
veřejnost přístupná na čtvrtek 5. srpna 
od 17.00 hodin v Balance coffee & wine 
(ulice Velká Mikulášská ve Znojmě).  lp
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Už čtvrtým rokem vydává 
destinační společnost Znojmo-
Region přehledné MAPY s tipy 
na  výlety po  celém znojem-
ském okrese.

Praktická skládačka ve třech 
jazykových verzích (čeština, an-
gličtina, němčina) vždy před-
stavuje konkrétní turistické cíle 
či služby, kam stojí za to se vy-
pravit. Jejich počet rok od roku 
roste, tak jako roste i členská 
základna ZnojmoRegionu. Le-
tos už jich v mapě napočítáte 
rovných osmdesát.

Ve  stejném formátu vy-
cházejí od roku 2020 praktic-
ké přehledy doporučující tipy 
na výlety pro RODINY S DĚTMI anebo 
tipy, kam a kdy zajít na DOBRÉ JÍDLO, 
VÍNO A PIVO. I ty se  dočkaly aktuali-
zace a rozšířeného obsahu. 

Letos se navíc série s nezaměnitel-
ným designem rozšířila o zcela nový 
kousek – praktický itinerář pro dovo-
lenou na Znojemsku a v Podyjí, který 
nabízí konkrétní celodenní programy 
v jednotlivých oblastech regionu cel-
kem až na patnáct dnů. Kromě výlet-
ních cílů samotných přitom doporučuje 
i kvalitní ubytovací a stravovací služby 

Turistická oblast Znojemsko a Podyjí 
nabízí nové propagační materiály

v dané lokalitě. Skládací leták s názvem 
„Jak OBJEVOVAT A  OBDIVOVAT 
(a co nejvíce si užít) turistickou oblast 
Znojemsko a Podyjí“ společně s ostat-
ními rozdávají regionální informační 
centra ve znojemském okrese i všichni 
členové a partneři ZnojmoRegionu, 
mezi které v současnosti už patří prak-
ticky každé významnější turistické mís-
to v oblasti.

Zdaleka to však nejsou jediné pro-
pagační a informační materiály, které 
letos ZnojmoRegion vydává. Na zá-

 Všechny tiskové materiály, které ZnojmoRegion nabízí zdar-
ma, jsou k dispozici také on-line na www.znojmoregion.cz/turi-
sticke-produkty. Foto: Archiv ZnojmoRegion

Prodej permanentních vstupenek 
Orlů Znojmo na mezinárodní hoke-
jovou sezónu 2021/2022 je v plném 
proudu.

Majitelé se mohou těšit i  letos 
na řadu výhod a bonusů. Tou hlavní je 
úspora až 1800 Kč oproti nákupu jed-
notlivých vstupenek. Snahou klubu je 
nabídnout vyšší sportovní kvalitu a zá-
roveň zachovat hokej finančně dostup-
ný znojemským fanouškům. Ti se letos 
mohou díky novému formátu ligy těšit 
minimálně na 26 domácích zápasů, tedy 
o dva více než v minulých sezónách.

VÝHODY PRO MAJITELE 
PERMANENTNÍ KARTY

Jeden vylosovaný výherce získá 
možnost vyrazit s týmem na venkovní 
zápas. Cena zahrnuje ubytování, plnou 
penzi a VIP vstup na vybraný zápas 
pro dvě osoby!

Tři vylosovaní majitelé permanent-
ních karet obdrží elektroniku od spo-
lečnosti Tesla Smart CZ v hodnotě více 
než 10 000 Kč. Prvních 500 fanoušků 
obdrží při zakoupení permanentky 

Permanentky na novou sezónu Orlů jsou v prodeji

poukázku na 1 + 1 vstupenku ZDAR-
MA do Aqualandu Moravia včetně spa 
v hodnotě 1 248 Kč. 

Prvních 500 fanoušků obdrží pou-
kázku na 1 + 1 pivo ZDARMA v pro-
vozovnách Znojemského městského 
pivovaru a.s. Volný vstup na všechna 
domácí přípravná utkání.

Dva vylosovaní výherci získají 
možnost strávit celý zápasový den s tý-
mem včetně pobytu na  lavičce Orlů 
během mistrovského zápasu! Všichni 
permanentkáři obdrží podsedák s lo-

gem klubu od partnera PPO CZ. Sleva 
10 % na nákup zboží v oficiálním klubo-
vém FanShopu Orli Znojmo. Majitelé 
loňských permanentek se skončením 
sezóny o svá místa nepřijdou. Ta jsou 
jim rezervována do 30. července 2021! 

JAK SI POŘÍDIT PERMANENTKU
Zájemci mají tři způsoby, jak si pořídit 
permanentku.
OSOBNÍM NÁKUPEM – Permanent-
ky bude možné zakoupit vždy v úterý, 
středu a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 
do 16 hodin v kanceláři klubu.
ONLINE PŘES INTERNET – Perma-

nentní karty je možné zakoupit i pro-
dloužit přes internet, odkaz najdete 
na webu hcorli.cz.
PO  TELEFONU – CallCentrum 
je k  dispozici na  telefonním čís-
le +420  461  049  232 denně od  9 
do 22 hodin.

I nadále bude vstupenka na stání 
i sezení jednotná, její cena byla sta-
novena od 149 Kč za zápas základní 
části v závislosti na datu nákupu. Více 
informací včetně všech podmínek 
a výhod i  jednotlivých cen perma-
nentek a vstupenek naleznete na webu  
hcorli.cz.  L. Peroutka, lp

CENY PERMANENTNÍCH VSTUPENEK 

Sektor AKCE: Léto 2021 Sezóna 2021/2022
 cena do 31. 8. cena od 1. 9.  

Sektor A – horní 4 100 Kč 4 500 Kč
Sektor A – dolní 3 600 Kč 4 000 Kč
Sektor B 3 600 Kč 4 000 Kč
Sektory G1, G2 3 400 Kč 3 800 Kč
Sektory C, D, E, F 3 200 Kč 3 600 Kč
Stání bez místenky 2700 Kč 3100 Kč

Městská knihovna Znojmo nabízí 
veřejnosti nejen na letní měsíce za-
jímavé aktivity, a to i mimo svoji do-
movskou budovu na Zámečnické ulici.

O  prázdninách najdete také 
KNIHOVNU NA PLOVÁRNĚ, kde je 
možné bezplatné půjčování knih pro 
děti i dospělé. Ve vyhrazeném prostoru 
Městské plovárny Louka si můžete půj-
čit knihu a příležitostně ji vrátit, nebo 
si ji dokonce ponechat. A pokud máte 
knihu, o kterou se chcete podělit, stačí 
ji přinést a jednoduše zařadit do police.

Chystáte se někam na dovolenou 
nebo na výlet? Nemusíte až na Ma-
chu Picchu, stačí Horní Lhota. LETNÍ 
POZDRAV můžete poslat na adresu 
Městská knihovna, Zámečnická 288/9, 
669 26 Znojmo. Nezapomeňte napsat, 
jakou knížku máte s sebou. Došlé po-
hlednice na podzim vystaví v prosto-
rách knihovny.

NATOČ SVŮJ REGION je let-
ní videosoutěž pro mládež ve věku 
13 až 18 let z regionu Znojmo. Nato-
čte na Znojemsku místo, které podle 
vás stojí za vidění či návštěvu. Oce-
ňuje se kreativita a hraje se na vítěz-
ství – poukazy do Laser Game Areny  
ve  Znojmě. Videosoutěž běží až 
do 8. září 2021.  lp 

Knihy 
na plovárně

kladě dlouhodobé poptávky 
vznikl rozsáhlý Cykloprůvodce 
Znojemskem a Podyjím prová-
zaný s mobilní aplikací Na kole 
i pěšky. Region také zaplavily 
historicky první Turistické no-
viny Znojemska a Podyjí, které 
ZnojmoRegion vydal pro letní 
období od 1. června do 30. září. 
Nabídl tak zdarma všem ná-
vštěvníkům regionu i místním 
obyvatelům nejaktuálnější pře-
hled turistických tipů a novinek.

Aktivity na podporu ces-
tovního ruchu a restart turis-
tických služeb v po-covidovém 
období se však nejvíce zobrazují 
v rozsáhlém projektu Turistická 

karta ZnojmoRegion+. Ta nabízí ná-
vštěvníkům regionu zdarma za každou 
noc strávenou ve vybraných ubytova-
cích zařízeních možnost čerpat v době 
svého pobytu nejrůznější dárky, sle-
vy či bonusy. Do projektu na období 
1. 6. – 31. 10. 2021 se přitom zapojilo 
rekordních 53 ubytovatelů a svůj benefit 
si mohou držitelé turistických karet 
vybrat celkem na 47 místech. Jejich 
přehled a veškeré informace o Turis-
tické kartě ZnojmoRegion+ najdete  
na https://karta.znojmoregion.cz.  IN
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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 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 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 SV. KATEŘINY
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. 
Otevřeno: od května do 31. října lze 
památník navštívit 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: červenec až srpen Po–Pá 
8.00–18.00, So a Ne 9.00–18.00 
(přestávka vždy 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 během prázdnin: oddělení 
pro dospělé Út–Pá 8.30–17.30, 

oddělení pro děti Po, St, Pá  
8.00–12.00, Čt 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

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 – 15 LET
Dům umění – výstava prezentující 
tvorbu výtvarného spolku MEANDR. 
Malby a kresby, práce ze dřeva, 
kamene a keramiky. 

1. 6. – 11. 10. ZÁHADY 
HLAVOLAMŮ
Galerie Na Slepičím trhu (vstup 
do Znoj.podzemí) – výstava ve sbírce 
Miroslava Kučery představuje různé 
druhy hlavolamů. Doplněna je 
o hádanky a rébusy se zaměřením 

na Znojmo i možnost si vybrané 
hlavolamy vyzkoušet vyřešit. 
Otevřeno: červenec až srpen St–Po 
10.00–17.00.

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.

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

ZNOJEMSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO

22. 7. – 31. 8. 2021 
Podrobný program  
na www.znojemskabeseda.cz

HRADEBNÍ PONDĚLKY
Jižní hradební příkop / Kapucínská 
zahrada za Vlkovou věží – červenec 
a srpen každé pondělí 
10.00 Vystoupení pro děti
10.30 Jízda na ponících
10.30–13.00 Střílení z luku a bourání 
hradeb 
11.00 Sokolnická ukázka 
16.00–20.00 Ukázka historických 
souborů 
17.30 Sokolnická ukázka

HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO 
www.hudbaznojmo.cz
23. 7. Den posledního soudu 
kostel sv. Michala, 20.00.
24. 7. Degustační procházka
se sommeliérem F. Koudelou, 15.00.
24. 7. Den posledního soudu 
kostel sv. Michala, 20.00.
25. 7. Jazzové matiné v přírodě
NP Podyjí/Pod Šobesem, 11.00.  
25. 7. Promenádní koncert
Horní park, 14.00.
25. 7. Den posledního soudu 
kostel sv. Michala, 20.00.

KONCERT NA KÁŘE
Na Káře pod kostelem sv. Mikuláše
24. 7. Pekař 18.30.
24. 7. Majself 20.00.
24. 7. Yzomandias + Decky 21.30.

HUDBA U ROTUNDY
Vždy od 19.00 
25. 7. SpokoTrio
28. 7. Terez Wrau
  1. 8. Vilém Veverka Trio
  4. 8. Road Me
  8. 8. Thom Artway solo
15. 8. Diva Baara
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18. 8. Bookie Baker 
22. 8.  Cimbálová muzika Antonína 

Stehlíka, 18.00.
22. 8. Acoustic Avenue, 19.00.
25. 8. Pavel Šareš

DIVADELNÍ ÚTERKY
27. 7. a 10., 17. 8. Dámský gambit
DS Rotunda, dvoreček Znojemského 
podzemí, 20.30.  
3. 8. Revizor, DS Rotunda, hradební 
příkop u Střelniční věže, 20.30.  
24. 8. Štvanci, divadelně kaskad. 
vystoupení, nádvoří znojemského 
hradu, 17.00, 19.00.  
31. 8. Tahat kačera, Divadlo 2-15, 
dvoreček Znojemského podzemí, 19.00.  

DIVADELNÍ LOUKA
nádvoří kláštera v Louce 
29. 7. Šest v tom, 20.30.  
  5. 8. Hodina duchů, 20.30.  
12. 8. Vesna: koncert, 19.30.  
12. 8. Svatba bez obřadu, 20.30.  

HUDBA NA VINICI
Vinařství LAHOFER/mezi obcemi 
Suchohrdly a Dobšice – areál otevřen 
vždy od 18.00, www.hudbanavinici.cz
29. 7. MIG 21
12. 8. Pokáč
13. 8. Xindl X
14. 8. Ewa Farna

CHILL–OUT PARTY U ROTUNDY
vždy od 19.00 
30. 7. a 20. 8. DJ Martin Gabi
23. 7., 13. a 27. 8. DJ Izzy Cooper

SLAVNOSTI OKUREK
Ulice Hradní, u rotundy
6. 8. program na dvou scénách, 
9.30–22.00.

PIVNÍ SLAVNOSTI
Areál pivovaru 
7. 8. program na třech scénách, 
14.00–22.00. 

PLAYÁDA
Hradební příkop u Střelniční věže, 
program od 18.00.
11. 8. The Queues – Garage/Lo-fi/
Rock‘n‘roll 
Tryo 
Teepee

ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM 
divadelní festival,  
více na www.znojemskabeseda.cz
17. 8. Stará aréna: Hrobník 
GaP, Kollárova ul., 20.00.
18. 8. Kočovný kabaret Divadla 
B. Polívky, Obroková ul., 14.00–18.00.  
18. 8. Divadlo Na zábradlí – Zlatá 
pláž, Horní nám./šapito, 20.30.   
19. 8. Kočovný kabaret Divadla 
B. Polívky, Obroková ul., 14.00–18.00.  
19. 8. Večerní kočovný kabaret 
Divadla B. Polívky, Hradní ul., 
u pivovaru, 19.00.   

19. 8. Divadlo Na jezerce – Sláva 
strojů a měst, Horní nám./šapito, 
20.30.   
20. 8. Divadlo Spektákl – Fraška 
o Dušanově duši, nádvoří hradu, 
17.00.  
20. 8. Losers Cirque Company – The 
Loser(s), Horní nám./šapito, 20.30.  
20. 8. Koncert En.Dru a JeN 
Hovorka, Horní nám./šapito, 22.00.  
21. 8. Squadra Sua – Bomberos, 
nádvoří znoj. hradu, 16.00.  
21. 8. Divadlo Demago – Žlutá 
nemoc, Horní nám./šapito, 20.30.  
22. 8. Holektiv – Vrány, kaple 
sv. Václava, 20.00.  

28. 8. DEN DĚTÍ
Městský park – program pro děti 
i rodiče, 10.00–16.00.

DALŠÍ AKCE

22. 7. E CONVERSO
Klub domu Na Věčnosti – 
nejprogresivnější jazzové kvarteto 
v Čechách. 20.30.

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM 
www.muzeumznojmo.cz
24. 7. JARMARK NA CORNŠTEJNĚ
Zřícenina hradu Cornštejn – 
celodenní program pro celé rodiny, 
od 10.00.

POHÁDKOVÉ LÉTO
Dům umění, vždy od 16.00.
27. 7. Peklo s ježibabou 
  3. 8. Sněhurka 
10. 8. Šípková Růženka
17. 8. Zvířátka a loupežníci 
24. 8. Princ Nebojsa 

HRADOVÁNKY 2021
znojemský hrad
27. 7. a 24. 8. Po stopách Oldřicha 
z Chlumu: večerní prohlídka 
hradu pro milovníky historie, vždy 
od 18.00.
5. 8. Hradní tvoření, 10.00.
26. 8. Albion, šermířské vystoupení, 
17.00.  
31. 8. Hradní tvoření, 10.00.
4., 11. a 18. 8. Sedm klíčů pro 
princeznu, vždy od 16.00.

1. 8. FARMÁŘSKÝ DEN 
V MUZEU 
Minoritský klášter – řemesla 
a program pro celou rodinu, 
10.00–16.00.  
Více na www.muzeumznojmo.cz

BALANCE COFFE & WINE 
www.balancecoffeewine.cz, vždy 
od 19.00.
28. 7., 4. a 18. 8. DEGUSTACE VÍN 
NA DVOREČKU
Večerní řízené degustace vín 
a ochutnávka kávy na dvorečku 
Znojemského podzemí. 

12. a 19. 8. PIKNIK POD ŠIRÝM 
NEBEM
Řízené degustace spojené 
s příjemným piknikem na kouzelných 
místech Znojma. 
23. a 30. 7., 6., 13., 20. a 27. 8. 
NOČNÍ ROMANTICKÉ ZNOJMO
Prohlídky nočního Znojma s řízenou 
degustací vín. 

ŠRAMLFEST
Na Káře – dvoudenní alternativní 
pouliční festival hudby, divadla 
a jiné kultury, moderuje Filip Teller. 
Vstupenky na smsticket.cz.  
Více na www.sramlfest.eu, FB.
30. 7. od 17.00 Pruhované panenky, 

18.00 Acoustic Needles, 
20.00 Mother’s Cake (DE), 
Freakin’Disco (HU), Toot Ensemble.
31. 7. od 16.00 Teatr Novogo Fronta, 
17.30 Koně a prase, 
19.30 ColorStar (HU), 
21.30 MIDI LIDI.

GAP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, tel. 737 990 973,
www. galerieaprostor.cz. 
5. 8.  FLOEX: koncert. 20.00.
9.–13. 8. Dětem: Letní škola umění 2
14. 8. Mikro-teatro: O ZRZAVÉ 
VLČICI, divadlo. 16.00 a 17.00.
17. 8. Stará aréna: HROBNÍK, 
divadlo. 20.00.

Galerie GRAND CAFÉ – nový gale-
rijní prostor na Václavském náměstí 
ve Znojmě otevřel rozsáhlou výsta-
vou představující průřez tvorbou 
Kristiana Kodeta (nar. 1948).

Obohacena je o  sochařská díla 
jeho otce Jana (1910–1974) a dědeč-

Nová galerie představuje 
umění Kristiana Kodeta

ka Emanuela Juliana Kodeta (1880–
1954). Doménou malíře Kristiana, 
jako pokračovatele umělecké dynastie 
Kodetů, jsou obrazy charakterem kla-
dení barev, v práci se světlem a jem-
ném tvarosloví odkazující na český 
poetismus. Uměleckou dráhu zapo-
čal Kristian Kodet v  60. letech 20. 
stol. jako jevištní výtvarník. V ná-
sledujících letech zamířil na umělec-
kou akademii Académie des Beaux 
Arts do Bruselu. Po návratu ze stu-
dií začal svá díla poprvé vystavovat. 
V  roce 1968 emigroval do  Švýcar-
ska a od konce sedmdesátých let žil 
a  tvořil v USA. Po návratu do vlasti 
otevřel v Táboře soukromé Muzeum 
Kodet, kam umístil stálou sbírku děl 
všech tří generací Kodetů. Rozsáhlá 
znojemská výstava, kterou můžete 
navštívit denně (mimo pondělí) až 
do 31. srpna, je navíc doplněna o díla 
dalších ceněných umělců, jako je foto-
graf a malíř Jan Saudek nebo sochaři 
Olbram Zoubek či Jiří Netík.  lp

Slavnosti okurek (6. srpna) jsou 
pro návštěvníky lákavé i díky sou-
těži o nejlepší sterilovanou okurku 
a rychlokvašku. Už nyní je možnost 
přinést soutěžní vzorky, které budou 
do soutěže zapojené.

Slavnosti prošly několika změna-
mi. Tou nejzásadnější je přesun z Ma-
sarykova náměstí na ulici Hradní, kde 
vzniknou farmářské trhy se znojem-
skou okurkou v čele.

Chybět nemůže soutěž o nejlepší 
sterilovanou okurku a rychlokvašku. 
A jak se stát okurkovým králem? Stačí 

Blíží se Slavnosti okurek
přinést 3 sklenice soutěžních vzorků 
sterilovaných okurek nebo rychlokvašek 
do 30. července na Znojemskou Besedu 
a budete tak mít možnost sesadit z okur-
kového trůnu loňského krále. Čeká vás 
také show v podaní michelinského šéf-
kuchaře Romana Pauluse, cimbálová 
muzika Pajtáš i herec a zpěvák Dušan 
Vitázek se svoji kapelou. Těm nejmenším 
se bude určitě líbit možnost zavařování 
okurek pod vedením vodáckého oddílu 
Neptun nebo návštěva řemeslných dílen. 
Slavnosti proběhnou v pátek 6. srpna 
od 9.30 hodin.  ks

 Jedno z vystavených děl.  Foto: MŠ
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Poněkud netradičně až v červnu 
a navíc pod širým nebem na prostran-
ství u znojemské rotundy byl vyhlášen 
Sportovec Znojemska pro rok 2020. 
Stal se jím boxer Vasil Ducár, za kte-
rého cenu převzal jeho trenér Miro-
slav Jánský. Zvláštní cenu předsedy 
ČUS získala talentovaná tenistka Sára 
Bejlek z Hrušovan nad Jevišovkou. 
Vzhledem k tomu, že reprezentuje TK 
Agrofert Prostějov, nemůže být zařa-
zena přímo do znojemské ankety, ale 
za své výkony si ocenění zaslouží. 

Sportovním talentem roku se stal 
biketrialista René Vymětal, nejlepším 
dospělým kolektivem oddíl atletiky 
TJ Znojmo, mezi mládežníky pak zví-
tězili volejbaloví mladší žáci VK PFN 
Znojmo. Trenérem roku se stal další 
zástupce atletiky Patrik Bix, cenu se-
nátora obdržel Daniel Kasan za svoji 
práci pro volejbalový VK PFN.

Na  slavnostním vyhlášení byla 
také pokřtěna kniha o znojemské atle-
tice, kterou napsal Jiří Mikulič.

POŘADÍ
Sportovec roku
1.  Vasil Ducár (box BK Řešeto Znoj-

mo)
2.  David Bix (atletika TJ Znojmo)
3.  Viktorie Bulínová (bojové sporty 

Valetudo RK Znojmo)
4.  Jindřiška Stehlíková (lukostřelba TJ 

Sokol Šanov)
5.  Michaela Kleandrová (kanoistika 

TJ Znojmo)

Trenér roku
Patrik Bix (atletika TJ Znojmo)

Sportovní kolektiv
1. Atletické družstvo mužů TJ Znojmo

Akce roku
1. Louka plná dětí (ČUS Znojmo)
2.  Běháme za restart sportu (TJ Znoj-

mo florbal)
3.  TV utkání fotbalového OP Práče – 

Jaroslavice (FK Práče)

Talent roku
1.  René Vymětal (SK biketrial Znojmo 

a SVČ Znojmo)
2.  Štěpánka Mudrychová (SK biketrial 

Znojmo a SVČ Znojmo)
3.  Ondřej Budín (TJ Znojmo atletika)
4.  Anna Klepáčová (SK Aerobic pro-

fessional Znojmo)
5.  Eliška Mudrychová (SK biketrial 

Znojmo a SVČ Znojmo)

Sportovcem roku je boxer Vasil Ducár

 Vyhlášení nejlepších sportovců roku 2020 u znojemské rotundy.  Foto: eks

6.  Veronika Kubošná (Klub sportovní 
gymnastiky Znojmo)

Mládežnický sportovní kolektiv
1.  VK PFN Znojmo mladší žáci, vo-

lejbal
2.  TJ Znojmo Laufen dorostenky, flor-

bal
3. VK PFN Znojmo kadeti, volejbal

Cena předsedy ČUS 
Sára Bejlek (tenis Agrofert Prostějov)

Cena senátora
Daniel Kasan (volejbal VK PFN Znoj-
mo)

Sympaťák roku
Vladimír Lengál (box BK Řešeto Znoj-
mo)

PROFILY VÍTĚZŮ
Vasil Ducár
Profesionální boxer, mistr České re-
publiky bez rozdílu váhových katego-
rií. Momentálně nejlepší profi boxer 
v republice. 

Patrik Bix
Největší úspěchy jeho svěřence: titul 
Mistr ČR za rok 2020 v kategorii jed-

notlivců juniorů na venkovní dráze 
400 m časem 47:62, dále Titul Mistr 
ČR v kategorii družstev za Univerzitu 
Brno. Patrik Bix se věnuje dlouhodobě 
trénování sportovců a členů TJ Atle-
tiky Znojmo a dosahuje vynikajících 
výsledků. Mezi jeho nejúspěšnější tré-
nované sportovce patří jeho syn David 
Bix v kategorii juniorů a Ondřej Budín 
v roce 2020 ještě v kategorii starších 
žáků.

Atletické družstvo mužů TJ Znojmo
Družstvo mužů startuje v  II. lize. 
V roce 2020 bylo 4. z 11. účastníků. 
Tímto si vybojovalo účast v kvalifikaci 
o I. ligu, která byla v důsledku koro-
navirové pandemie zrušena. Vedoucí 
družstva byl Josef Hrubý.

René Vymětal
Mistr ČR v cykotrialu 2020 kategorie 
Cadet, vicemistr ČR v biketrialu 2020 
kat. Elite, kde byl nejmladším jezd-
cem. Závodí tak o dvě úrovně výš, než 
věkově patří.

VK PFN Znojmo mladší žáci
Mistři ČR v mladších žácích ve volej-
bale. Tým pod vedením a trenérskou 
taktovkou Lenky Pavlíkové a Ladislava 

Fialy z VK Znojmo – Přímětice, kteří 
v roce 2020 vyhrávali téměř všechny 
zápasy, co se daly a ve všech soutěžích, 
do kterých byli zapojeni, okupovali 
přední příčky.

Louka plná dětí
Náborová akce, kde se 449 dětem z ce-
lého regionu na plovárně Louka Znoj-
mo, které z devíti škol okresu Znojmo 
přivezlo 7 autobusů, představilo celkem 
18 druhů sportů s 65 účinkujícími.

Sára Bejlek
Dlouhodobě dosahuje výborných 
úspěchů v tenisu a rýsuje se před ní 
velká sportovní budoucnost, o čemž 
svědčí ocenění Talent roku 2020 v re-
nomované tenisové anketě Zlatý kanár. 

Daniel Kasan
Duše volejbalového klubu a tříd v Pří-
měticích, kde má lví podíl na úspěších 
a rozvoji mladých volejbalistů, kteří 
reprezentují Znojmo na nejvyšších 
republikových úrovních a někteří jsou 
reprezentanti ČR.

Vladimír Lengál
Profesionální boxer i bojovník MMA, 
účastník Oktagon výzvy. eks


