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Město Znojmo pomůže lidem 
zvládnout inflaci a nárůst cen.

Rada města Znojma schválila sérii 
opatření, která nazvala balíček První 
pomoci. Jde o deset konkrétních kroků 
pomoci pro nejpostiženější domácnosti.

„Chtěl bych jménem celého ve-
dení města všem Znojmákům jasně 

Pomůžeme vám při inflaci a růstu cen
říct, že uděláme, co je v našich silách, 
abychom vám pomohli tyto nelehké 
časy přestát,” říká starosta Znojma Ja-
kub Malačka. Radnice proto připravila 
sérii opatření, která rychle a adresně 
pomohou znojemským domácnostem. 
Cílí na  tři skupiny občanů – rodiny 
s dětmi, seniory a domácnosti v ná-

jemních bytech. Pomoc bude město 
financovat z hospodářského přebytku 
minulých let. 

Balíček První pomoci pomůže 
rodinám pokrýt například náklady 
na školku, školní obědy, kroužky, se-
niorům zase sníží poplatky za odpad. 

 Pokračování na str. 3.

Pro léto ve Znojmě jsou charak-
teristické Slavnosti okurek, festivaly, 
koncerty, párty u rotundy i bohatý 
program pro děti. 

Na  programové skladbě obou 
prázdninových měsíců spolupracuje 
město Znojmo a  Znojemská Bese-
da s několika partnery, mezi kterými 
jsou například Jihomoravské muzeum 
nebo spolek Hudba Znojmo, pořa-
datel Hudebního festivalu Znojmo 
(8.–24. 7. 2022).

„V posledních dvou letech vzrostla 
návštěvnost našeho města téměř o tře-
tinu, a tomu se také snažíme přizpůso-
bit nabídku atrakcí a akcí. Za důležité 
považujeme vybudování nového turi-
stického informačního centra Louka, 
které je také vstupní branou do právě 
probíhající interaktivní výstavy Trnko-
va Zahrada, kam zveme všechny děti 
i jejich dospělý doprovod,“ připomněl 
starosta Znojma Jakub Malačka. 

„Znojemské kulturní léto připra-
vujeme tak, aby si Znojmák i přijíždě-
jící návštěvník mohl každý den vybrat 
to, co je mu blízké,“ říká František 
Koudela, ředitel Znojemské Besedy. 
Bohatou nabídku prázdninových akcí, 
a to nejen ve Znojmě, najdete uvnitř 
LISTŮ.  lp

Léto na vlně koncertů, divadel,
zábavy i programů pro děti

První dary 
pro věž

Občané Znojma se již zapojují 
do rekonstrukce radniční věže. A to for-
mou sponzorství. Lidé tak mohou pro-
pojit své jméno s jednou z nejvýznam-
nějších kulturních památek města.

Od začátku kampaně 1. května se 
s finančními dary zapojily přes tři de-
sítky lidí. Přispět mohou fyzické osoby 
starší 18 let částkou od 1 500 korun 
a právnické osoby částkou od 5 000 ko-
run. „Darované finanční prostřed-
ky budou použity přímo na samotné 
práce,“ uvádí starosta města Jakub 
Malačka. Dary sponzorů bude Znojmo 
přijímat do 31. října 2022. 

Více na webu znojmocity.cz – Vý-
znamné investiční projekty. Radni-
ce má na opravu dostatek vlastních 
prostředků. Možnost přispět zavedla 
na základě podnětů od občanů. Tato 
forma sponzorství významných staveb 
je obvyklá v Česku i ve světě.  sch, lp

Opravy 
na hradě 

V letních měsících jsou napláno-
vány drobné opravy znojemského 
hradu. Hotovo by mělo být do konce 
prázdnin.

Vstup do hradu není pro návštěvní-
ky nijak omezen. Dělníci opraví omít-
ky a dlažbu na schodišti na nádvoří 
a vstupní schodiště k nádvoří. Hodnota 
prací je 430 tisíc korun (bez DPH). 
Hrad je ve vlastnictví města Znojma, 
které prostřednictvím Správy nemovi-
tostí města investuje do oprav nemalé 
částky. Ke zvelebování prostor hradu 
velkým dílem přispívá i samo Jihomo-
ravské muzeum ve Znojmě, příspěvko-
vá organizace Jihomoravského kraje, 
které hrad využívá nejen k výstavním 
účelům.  sch
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NOVÉ CHODNÍKY NA ULICI 
JINDŘICHA HOŘEJŠÍHO
V ulici Jindřicha Hořejšího a z části 
na ulici Vídeňská (od ulice Na Rejdi-
šti po OD Hanzel) začnou v červenci 
opravy chodníků. Rekonstrukci 
provede firma Závlahy Dyjákovice, 
která ve výběrovém řízení podala 
cenově nejvýhodnější nabídku. 
Investice do poslední etapy re-
konstrukce bude necelé 2 miliony 
korun (bez DPH). Práce potrvají 
přibližně dva měsíce.

ZNOJMO SI PŘIPOMENE 
SRPNOVÉ UDÁLOSTI 1968
Město Znojmo si dovoluje pozvat 
občany na  vzpomínkovou akci 
u příležitosti 54. výročí srpnových 
událostí roku 1968. Památku těch, 
kteří se v srpnu roku 1968 posta-
vili proti okupantům, si společně 
připomeneme u pamětní desky 
v Horním parku u Městských láz-
ní v neděli 21. srpna 2022 v 9.00 
hodin.

OBLEKOVICE ČEKAJÍ ZMĚNY.
POZITIVNÍ
Starosta Jakub Malačka se sešel 
s předsedou městské části Ob-
lekovice Janem Šťastníkem, aby 
projednali projekty, které se budou 
ještě v  letošním roce realizovat. 
Patří k nim zejména vybudování 
workoutového a dětského hřiště, 
rekonstrukce veřejného osvětlení, 
rekonstrukce kulturního domu 
a zastřešení autobusové zastávky.

FESTIVAL ZASE POMÁHAL
Hudební festival Znojmo opět při-
spěl na opravy zámku v Uherčicích. 
Dražba obrazu Pavla Kašpárka, 
který je autorem vizuálního sym-
bolu letošního ročníku, vynesla 
40 000 Kč. Výtěžek byl rovným dí-
lem rozdělen mezi zámek a na pod-
poru uměleckých aktivit dětí 
v GaPu. Dobročinná sbírka do ka-
sičky od  návštěvníků koncertu 
vynesla zámku 5 000 Kč a 7 500 Kč 
přispěla na zámecký mobiliář sku-
pina výtvarníků pod vedením Boh-
dany Ottové, kteří v centru Znojma 
malovali v rámci Hudby v ulicích.

KNIHY NA PLOVÁRNĚ
Městská knihovna nabízí veřejnosti 
v letních měsících na Městské plo-
várně Louka KNIHOVNU NA PLO-
VÁRNĚ, kde je možné bezplatné 
půjčování knih pro děti i dospělé. 
Ve vyhrazeném prostoru plovárny 
si můžete půjčit knihu a příležitost-
ně ji vrátit, nebo si ji dokonce pone-
chat. A pokud máte knihu, o kterou 
se chcete podělit, stačí ji přinést 
a jednoduše zařadit do police.

Nejlépe opravenou památkou 
Jihomoravského kraje za rok 2021 
v kategorii velkých staveb je stará 
škola v  areálu premonstrátského 
kláštera v Louce. Za první místo do-
stalo město odměnu 150 tisíc korun.

Soutěž o nejlépe opravenou pa-
mátku se konala již popatnácté. Od-
borná porota vybírala z dvaadvaceti 
nominovaných památek, které soutě-
žily v  jednotlivých kategoriích. Oce-
něná rekonstrukce staré školy, pod 
kterou je podepsán brněnský archi-
tekt Radim Musil s kolektivem Musil, 
Hybská – architektonický atelier, byla 
realizována díky přeshraniční čes-
ko-rakouské spolupráci v  projektu 
Centrum obnovy společného kultur-
ního dědictví podporovaného z pro-
gramu Interreg V-A Rakousko-Česká 
republika.

Pro Centrum Louka to není první 
ocenění. V dubnu letošního roku zís-
kalo také první místo v krajském kole 
celostátní soutěže Památka roku 2021, 
a  to v kategorii velkých obnov. Toto 
ocenění každoročně uděluje Sdruže-
ní historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem.

Centrum Louka je nejlépe
opravenou památkou v kraji

Nyní Centrum Louka bojuje v dal-
ší soutěži s názvem Cena Národního 
památkového stavu Patrimonium pro 
futuro. O vítězi rozhoduje veřejnost 
v on-line hlasování. Svým hlasem tak 
můžete podpořit rekonstrukci jedno-

 Ocenění za  zdařilou rekonstrukci památky převzal v  Brně starosta Znojma Jakub  
Malačka.  Foto: Archiv ZL

 Meteorologický altánek stojí na Komen-
ského náměstí. Foto: Archiv ZL

Plášť meteorologického altánku 
na  Komenského náměstí prochází 
kompletní obnovou. Navráceny mu 
budou původní barvy, a to červená 
a žlutá. Právě tyto barvy má ve znaku 
město Znojmo.

Práce na  obnově byly zahájeny 
v červnu s předpokládaným dokon-
čením v měsíci srpnu. Veškeré práce 
probíhají pod dohledem garantů Ná-
rodního památkového ústavu a orgánu 
památkové péče, jelikož meteorolo-
gický altánek je kulturní památkou. 
Nachází se v dolní části Komenského 
náměstí na okraji středního parku. 
V altánku lze zjistit momentální tep-
lotu vzduchu, maximální teplotu, vlh-
kost, barometrický tlak i řadu dalších 
údajů a informací z oblasti meteoro-
logie. Informace na displejích jsou 
pravidelně aktualizované.

Historie památky
Meteorologický altánek byl posta-

ven v roce 1930. Jeho autorem je český 
architekt Hynek Ignác Smejkal. Altá-

Meteorologickému altánku 
vrací původní barevnost

nek má tvar kupole podepírané čtyřmi 
sloupy, která má chránit před sluneč-
ními paprsky meteorologické přístro-
je nacházející se ve střední čtyřboké 
vitríně. Altánek prošel v  roce 2005 
opravou, kdy jeho zděné konstrukce 
byly omítnuty vrstvou štuku bílé barvy 
a přístroje vybaveny moderní meteo-
rologickou technologií. 

Schované barvy
V rámci současného restaurátor-

ského průzkumu omítkových vrstev 
památky bylo zjištěno, že pod vrst-
vou novodobé omítky se nachází pů-
vodní teracový povrch žluto-okrové 
barvy. Dále bylo odhaleno, že schody 
s podestou, strop, kovová konstruk-
ce přístroje a plechová střecha byly 
původně provedeny v červené barvě. 
Původní nátěr plechové střechy doklá-
dají červené kapky, které byly objeveny 
na římse pod štukem. Zjištěné barevné 
schéma odpovídá českému národnímu 
stylu 1.  republiky. Barevný koncept 
je zřejmě odvozen od heraldických 

barev znaku města Znojma. V rámci 
oprav dostane meteorologický altánek 
původní červeno-žluté barevné prove-
dení.  sb

ho z nejvýznamnějších architektonic-
kých projektů ve Znojmě. Hlasovat 
lze na webu Národního památkového 
ústavu (npu.cz), který soutěž vyhlašu-
je. Hlasy můžete Centru Louka zasílat 
do 30. září 2022.  sb
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STOLETÝ JUBILANT
Pan Alois Pla-
c hý  o s l a v i l 
úctyhodných 
sto let. K jeho 
j u b i l e u  m u 
p opřál  s ta -
rosta města 
Znojma Ja -
kub Malačka. 
Alois Plachý 
pracoval na Okresním národním 
výboru ve Znojmě. S manželkou 
vychoval syna a dceru. Je velmi 
komunikativní a  společenský. 
Účastní se aktivně akcí pořá-
daných Domovem pro seniory 
U Lesíka, kde pobývá. Přejeme mu 
pevné zdraví!

NA KOLE JEN S PŘILBOU!
Policie České republiky a Tým 
silniční bezpečnosti z  Liberce 
organizovaly ve Znojmě 3. ročník 
preventivní akce Na kole jen s přil-
bou. U Vodáckého centra Stará vo-
dárna se příchozí zájemci různých 
věkových kategorií dozvěděli, co 
patří do povinné výbavy cyklisty 
nebo jak si správně na hlavě upev-
nit cyklistickou přilbu.

NOVÝ ŘEDITEL 
STŘEDNÍ ŠKOLY
Před začátkem prázdnin se ujal 
funkce nově jmenovaný ředitel 
Střední odborné školy ve Znojmě 
Libor Pelaj. Jmenovací dekret 
převzal od náměstka hejtmana Ji-
homoravského kraje Jiřího Nantla. 
Libor Pelaj učí na škole od roku 
2009 a na postu vystřídal dlou-
holetého ředitele Josefa Broučka.

V KUCHAŘOVICÍCH MĚŘÍ, 
PŘIPRAVUJÍ DALŠÍ RADAR
V Kuchařovicích bylo spuštěno 
úsekové měření. Dodržování rych-
losti je monitorováno podél celé 
ulice 8. května. Řidiči, kteří rychlost 
překročí, budou pokutováni 500 
až 2 500 korunami. 
V přípravě je také spuštění úse-
kového měření na ulici Evropská 
ve  Znojmě, a  to na  podzim le-
tošního roku. Město do instalace 
radarů investovalo 3,3 milionu 
korun (bez DPH).

PO 30 LETECH ODPOČINEK
Pavel Vajčner, předseda předsta-
venstva a generální ředitel spo-
lečnosti Znovín Znojmo, odešel 
do penze. Jeho nástupce Karel 
Matula, absolvent Mendelovy uni-
verzity, pracuje ve firmě od roku 
1999 a 1. července 2022 se ujal 
vedení podniku, který spolupra-
cuje i s městem Znojmem.

STALO SE

Pokračování ze str. 1.
Důležitou součástí 

balíčku První pomoci 
bude prázdninová infor-
mační kampaň, jak v případě nou-
ze postupovat. „Kromě informací 
na webu dostane každá domácnost 
přímo do schránky informace o naší 
První pomoci při inflaci a růstu cen. 
Každý sám pak vyhodnotí, které z na-
bízených adresných opatření bude chtít 
využít,” uvádí starosta Jakub Malačka.

Pro rodiny a seniory
Opatření pro rodiny s dětmi jsou 

primárně zaměřena na udržení pří-
stupu dětí ke kvalitnímu vzdělání a ak-
tivnímu trávení volného času. Září 
představuje pro rodinné rozpočty větší 
zátěž, protože kromě nákladů spoje-
ných s novým školním rokem dochází 
také k úhradám za volnočasové aktivi-

Pomůžeme vám při inflaci a růstu cen
Každá domácnost dostane do schránky 
informace o balíčku První pomoci.

ty dětí. Například jedno z opatření je, 
že rodiče v nepříznivé životní situaci 
mohou získat na jeden kroužek dítěte 
příspěvek ve výši až 1 600 korun. Žádat 
o něj lze od 1. září do 31. října. Více 
na webu znojmocity.cz.

V  případě seniorů radnice na-
stavila pomoc tak, aby ke  starším 
spoluobčanům dorazila automatic-
ky. „Nedovedu si představit, že by-
chom osmdesátiletou babičku hnali 
na webové stránky. Upravíme nasta-
vení našich informačních systémů, 
aby senioři mohli automaticky čerpat 
pomoc bez jakýchkoliv překážek,” říká 
starosta.

Úleva pro domácnosti
„S cenou energií moc neudělá-

me, ale zkusíme udržet na uzdě nájmy 
ve městě. Domácnostem v městských 
bytech dáme záruku, že v roce 2023 

nedojde ke zvýšení nájmů v městských 
bytech z důvodu inflační doložky. Tím, 
jako vlastník největšího bytového fon-
du, zatlačíme na celý trh s byty, aby 
ve Znojmě nedocházelo ke zvyšování 
nájmů. Některá města totiž i v  letoš-
ním roce přistoupila k tomu, že budou 
nájemné zvyšovat právě kvůli inflaci, 
což v těchto městech, předpokládám, 
bude kopírovat i  soukromý sektor. 
Neuplatnění inflační doložky se bude 
týkat také našich seniorů, kteří jsou 
nájemníky v takzvaných bytech zvlášt-
ního určení,“ vysvětluje starosta.

První pomoc nemusí být poslední
Situace s růstem inflace i drahými 

energiemi pravděpodobně potrvá delší 
dobu. „V tuto chvíli se snažíme myslet 
dopředu. Pro náš systém pomoci jsme 
zvolili udržitelný model, díky kterému 
budeme moci pomáhat Znojmákům 
v delším časovém horizontu, pokud si 
to situace vyžádá. V případě, že by se 
situace zhoršila, budeme jednat o ba-
líčku Druhé, popřípadě Třetí pomoci,“ 
slíbil starosta.  sb

Sportovní hala na ulici F. J. Curie 
dostane novou vinylovou podlahu 
i lajnování.

Sportoviště pochází z 80. let 20. sto-
letí, a současný stav podlahy v hale je 
již nevyhovující. Jedná se o plochu 
1 150 m2 a město do její celkové rekon-
strukce investuje bezmála 2 miliony 
korun (bez DPH).

„Výběr povrchu jsme konzultovali 
s několika sportovními kluby a zástup-
ci TJ Znojmo, aby vyhovoval co nej-
většímu počtu sportovců,“ vysvětluje 
starosta Znojma Jakub Malačka.

Práce začnou během prázdnin, kdy 
je hala méně vytížená a nebude tak 
omezen provoz pro sportovní kluby, 
školy a organizace, které se věnují vol-
nočasovým aktivitám dětí a mládeže 
v průběhu školního roku. Hala je vyu-
žívána nejčastěji na basketbal, florbal, 

Nová podlaha ve sportovní hale

 Sportovci se po prázdninách proběhnou po moderním povrchu haly.  Foto: Archiv ZL

futsal, korfbal a halovou atletiku. Jedna 
část je osazena lezeckou stěnou. Sporto-
viště je vybaveno světelnou časomírou, 
záznamovým zařízením pro on-line 

přenosy i záznam zápasů, zázemím se 
šatnami a sociálním zařízením. V pro-
storách haly je soukromé restaurační 
zařízení pro návštěvníky. sch

V červnu tohoto roku uzavřelo 
město Znojmo memorandum s pol-
ským partnerským městem Strze-
gom o vzájemné spolupráci v oblasti 
vzdělávání. 

Cílem memoranda je především vý-
měna informací a zkušeností, sdílení no-
vých metod ve vzdělávání a v budoucnu 

Znojmo navázalo spolupráci v oblasti vzdělávání
i možnost realizovat pobytové výměny 
studentů a pedagogů.

V červnu byla tato myšlenka stvr-
zena podpisem při osobní návštěvě 
starosty Jakuba Malačky ve Strzegomi. 
Memorandum bylo uzavřeno mezi 
čtyřmi stranami: městem Znojmem, 
městem Strzegom, znojemskou střední 

školou (GPOA) a polskou střední školou 
(Liceum Ogólnoksztalcace Strzegom). 
Znojmo má devět partnerských měst, 
se kterými spolupracuje v různých ob-
lastech. Se Strzegomí jsou partnerskými 
městy již od roku 1998. Od té doby pa-
nuje mezi oběma městy přátelská spolu-
práce a podpora.  sch
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 18. srpna 2022, uzávěr-
ka je 8. srpna. 

OKURKOVÉ SLAVNOSTI 
ZAVŘOU ULICI
Z důvodu konání Slavností okurek 
bude zcela uzavřena pro řidiče 
ul. Přemyslovců, a  to v  termínu 
od 6.00 hod. 5. srpna do 24.00 hod. 
6. srpna.

SVOZ BIOODPADU 
Ve Znojmě a v  jeho městských 
částech probíhá každý lichý týden 
svoz bioodpadu, ke kterému slouží 
sběrné nádoby hnědé barvy. 

AKCE PRO SENIORY
Město Znojmo a Znojemská Bese-
da pořádají akce pro všechny seni-
ory s trvalým bydlištěm na území 
města a v jeho příměstských čás-
tech. Aktuální informace o mě-
síčním programu získáte na tel. 
515 300 251, 731 401 918 nebo 
na webu www.znojemskabeseda.cz  
(akce pro seniory) a také na TIC, 
Obroková ul., tel. 515 222 552.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ 
V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné za-
půjčit si kostým na maškarní, kar-
neval či jinou zábavu. Na zápůjč- 
ce je nutné se předem domluvit, 
na tel. 515 300 249, 721 505 910. 
Zapůjčené kostýmy není třeba 
po použití prát ani čistit, jen je 
vrátit neponičené!

INZERCE V LISTECH 
ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv 
pracovní místo nebo brigádu, 
mají možnost v  LISTECH inze-
rovat vždy zdarma! Podrobné 
informace získáte na  e-mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

LÉKAŘSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice 
(u l .  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 Zdravotnic-
ká záchranná služba – telefon 
155, 112.

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

 Už čtvrté století slouží lidem most spojující starobylé Hradiště 
a centrum Znojma.  Foto: Archiv ZL

V srpnu se uskuteční druhý roč-
ník úspěšného projektu Letní škola 
s Kolumbem. Zapojení škol i dětí je 
dobrovolné.

„Projekt Letní školy byl v loňském 
roce velmi úspěšný. Absolvovalo ho 
více než tři sta dětí, proto jsme ne-
váhali letos s pokračováním. Pět škol 
připravilo pro děti opět bohatý a pest-
rý program. Témata a jejich obsahové 
zaměření si každá škola zvolila sama. 
Cíl ale mají školy společný, a  to po-
sílení sociální interakce žáků, rozvoj 
základních gramotností, zapojení po-
hybových aktivit a odstranění komu-
nikačních bariér,“ říká místostarosta 
Znojma Jan Grois.

Letní škola s  Kolumbem bude 
probíhat v průběhu tří týdnů od 8. 
do  26.  srpna 2022. Město Znojmo 
poskytne školám potřebnou finanční 

Vrací se úspěšná Letní škola s Kolumbem
podporu 800 tisíc korun, která pokryje 
navýšení jejich provozních nákladů. 
Zákonní zástupci dětí se budou po-
dílet na financování částkou ve výši 
100 korun na den, která bude využita 
na pokrytí nákladů na stravování.

Každá škola si nastavila kapacitu 
žáků, které na Letní školu přijmou. 
Ideou je, aby se žáci a žačky před vstu-
pem do školního roku ve škole adap-
tovali a v září usedli do lavic ve větší 
pohodě. Bližší informace o organizaci 
letních škol poskytnou rodičům ředi-
telé jednotlivých škol.

Co školy pro děti připravily
ZŠ Václavské náměstí připravila 

čtyři programy: Od pravěku k indiá-
nům, Harry Potter a ztracený školní 
pohár, Cesta kolem světa za pět dní 
a Zkrocení čtyř živlů (8.–12. srpna).

Na ZŠ nám. Republiky budou děti 
brázdit třpytivé vody Karibiku s Jackem 
Sparrowem a Piráty z Karibiku, a při-
tom budou rozvíjet své znalosti, schop-
nosti a dovednosti (22.–26. srpna).

ZŠ a MŠ Pražská se v Letní škole 
se superhrdiny zaměří na rozvoj jazy-
kových, matematických a přírodověd-
ných kompetencí, pohybových a vý-
tvarných schopností (8.–12. srpna).

Na ZŠ a MŠ Prokopa Diviše v Pří-
měticích zažijí děti školu „neome-
zených možností“. Mohou se těšit 
na  tvořivé dílny, výlety, zábavu, ale 
i  sportovní program (15.–19. srpna 
a 22.–26. srpna).

Základní škola a Mateřská škola 
JUDr. J. Mareše nabízí tři programy – 
Survival week, Ze stromu na  Mars 
a Putování s Mareškou (8.–12.  srp- 
na a 15.–19. srpna).  sch

Starosta Jakub Malačka a mís-
tostarosta Jan Grois navštívili seniory 
bydlící v domě s byty zvláštního urče-
ní na ulici Vančurova. 

Na setkání ve společenské míst-
nosti představili jednotlivé aktivity, 
které pro ně v nejbližší době město při-
pravuje, a také si vyslechli, co seniory 
trápí. Mezi největší problémy stále pa-
tří v budově zrušená kuchyně, odkud 
braly desítky seniorů obědy. Pozitivem 
navíc bylo, že se starší občané při spo-
lečném obědě setkávali. Řešením se 
jeví dovoz obědů z nedaleké střední 

školy na Přímětické ulici (SOU a SOŠ 
SČMSD, Znojmo).

„Škola má kapacitu vařit pro naše 
seniory, jež o  tuto nabídku budou 
stát a kterým se budou obědy dová-
žet v jednotný čas. V pátek si budou 
moci brát i dva obědy, aby o ně bylo 
postaráno i na víkend. Škola má navíc 
levnější ceny než soukromé provozy. 
Zbývá nám dořešit letní prázdniny, 
kde už také máme návrh řešení,“ uvedl 
starosta a doplnil: 

„Domluvili jsme se opět se střední 
školou, která zde bude od září pro-

vozovat obchod. Studenti budou mít 
praxi a senioři obchod se základními 
potřebami přímo v  budově. Pokud 
budou nějaké potraviny na hraně své 
životnosti, město si je koupí a předá 
charitě. Škole tak nebude hrozit „pro-
dělek“, jako tomu bylo u dřívějších 
soukromých provozovatelů.“

Zástupci vedení města mluvili se 
seniory i o dalších aktivitách. Mezi 
ně patří důležitý bod, po kterém se-
nioři již léta volají, a to letošní zatep-
lení budovy, které bude radnice nyní 
soutěžit.   lp

Největší problém vyřešen. 
Pro seniory bude vařit škola

K l e nu t ý  ka m e n ný 
most na staré hradišťské 
cestě spojující Znojmo 
s  Hradištěm prošel roz-
sáhlou rekonstrukcí. Ne-
byl jediný.

Kamenný most na-
cházející se v Gránickém 
údolí je památkově chrá-
něnou stavbou pocháze-
jící patrně ze 17. století. 
V  jarních měsících byly 
na mostě zahájeny práce 
na odstranění statických 
poruch kamenné kon-
strukce a přilehlých opěr-
ných stěn. Proveden byl 
nový zásyp klenby a most 

Opraven je kamenný krasavec i další mosty
dostal nové bezpečnější 
zábradlí. Nebyl ale jediný, 
kterému město Znojmo 
navrátilo pěkný vzhled. 
Opraveny jsou také most-
ky přes náhon u  mlý-
na a  přes potok Leska.  
U  obou byla vyměněna 
mostovka a obnoven nátěr 
na konstrukci. U mostku 
přes Lesku dělníci opravili 
také komunikaci na pra-
vém břehu potoka včetně 
betonového prahu mezi 
mostkem a komunikací. 
Stavební práce zahrnovaly 
i opravy kamenné stěny 
pod mostovkou.  sch, lp



V Příměticích vznikne detašova-
né pracoviště Městské policie Znojmo 
a Klubu Coolna Znojmo (dále jen Klub 
Coolna). 

Pomyslná prodloužená ruka 
strážníků a sociálních pracovníků má 
v městské části zvýšit preventivní čin-
nost. „K tomuto kroku jsme přistoupili 
ze dvou důvodů. Kvůli navyšujícímu 
se množství oznámení a případů, kte-
ré zde strážníci městské policie řeší, 
a také na základě četných upozornění 
od místních obyvatel na ničení majet-
ku či rušení klidu. Doufáme, že kom-
binace zvýšené přítomnosti strážníků 
a pracovníků Klubu Coolna pomůže 
ke zklidnění situace. Samozřejmě je to 
také o výchově v rodinách. Máme řadu 
případů, které strážníci řeší ve spolu-
práci s OSPODem, ale některé rodiny 
si z toho těžkou hlavu prostě nedělají,“ 
uvádí starosta města Jakub Malačka.

Společné pracoviště
Provoz nového pracoviště bude 

zahájen v podzimních měsících. Sta-
vební buňka, jako společné zázemí 
strážníků a pracovníků Klubu Cool-
na, bude umístěna na ulici Poštov-
ní v blízkosti přímětického bowling 
baru. Lokalita byla vybrána z důvo-
du, že se v  této části Přímětic nej-
častěji schází děti a mládež. Město 
do  pořízení zázemí detašovaného 

pracoviště investuje 562 000 korun  
(bez DPH). 

„Okrskový strážník se v Příměti-
cích pohybuje již řadu let. Neměl zde 
ale pevné zázemí, takže se musel vracet 
na služebnu do centra města. Teď tady 
bude moci on i ostatní strážníci trávit 
více času,“ říká ředitel Městské policie 
Znojmo Petr Hladký.

Klub Coolna, spadající pod Ob-
lastní charitu Znojmo, je nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež od 11 do 26 
let. Všeobecně se pracovníci klubu, 
včetně steetworkerů, spolupodílejí 
na zlepšení kvality života dospívajících 
a předchází či snižují rizikové chová-
ní prostřednictvím odborné pomoci, 
preventivních programů, výchovných 
a aktivizačních činností či vzděláva-
cích a volnočasových aktivit.  sb, lp
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V červnu začaly práce na dalších 
dvou projektech z participativního 
rozpočtu Tvoříme Znojmo, a to na re-
konstrukci Městského útulku v Nače-
raticích a také na stavbě nové lezecké 
stěny v Leskách.

Ve třetím ročníku uspěl u veřejnos-
ti návrh rekonstrukce Městského útul-
ku pro opuštěné psy a kočky v městské 
části Načeratice. Cílem navrhovatelky 
bylo zajištění komfortního a zdravé-
ho prostředí pro odchycené kočky. 
Vedení města ale ve  finále rozhodlo 
o opravě celého projektu. „Budova si 
určitě zaslouží kompletní rekonstruk-
ci,“ konstatoval starosta Znojma Jakub 
Malačka.

Stavební práce začaly v  červnu. 
Útulek dostane nové vnější omít-
ky, okapový chodník kolem objektu 
a zpevněnou plochu u vstupu do ob-
jektu. Zrekonstruován bude i vstupní 
přístřešek. Část objektu bude zateplena 

Tvoříme Znojmo: Další dva projekty jsou v realizaci

 Městský útulek pro opuštěné psy a kočky dostane nejen novou fasádu.  Foto: Archiv ZL

 Vzhled původního a nového odpadkového koše.  Foto: sch

a vyměněna budou také okna. Celková 
investice se tak vyšplhá na 1,8 milionu 
korun (bez DPH).

Návrh na vybudování venkovní le-
zecké stěny zvítězil ve druhém ročníku 
Tvoříme Znojmo. Bohužel se při přípra-

Do konce prázdnin bude v his-
torickém centru Znojma vyměněno 
94 odpadkových košů.

Poškozené a nevyhovující odpad-
kové koše s objemem 30 litrů nahradí 
nové s objemem 40 litrů.

V centru města budou osazovány 
kovové odpadkové koše černé barvy, 
které již byly v loňském roce instalo-
vány na zrekonstruované ulici Horní 
Česká.  Některé budou navíc vyba-
veny popelníkem nebo integrovanou 
schránkou na sáčky na psí exkrementy. 
Nádoby jsou konstruovány tak, aby 
nedocházelo k rozfoukání vhozeného 
odpadu, neboť disponují zmenšenými 

Větší koše na odpad
vhozy, které však bez problémů umož-
ní odložit drobný odpad. „Tento typ 
košů byl zvolen také s přihlédnutím 
k  problematice vhazování směsné-
ho komunálního odpadu od občanů 
a provozovatelů v přilehlých lokali-
tách. Hlavně v centru města si někte-
ří pletou odpadkový koš, který má 
sloužit k uložení drobného odpadu, 
s nádobou na domovní odpad,“ dodá-
vá starosta.

V  současné chvíli je v  městské 
památkové rezervaci 151 kusů košů. 
Postupně dojde ke  sjednocení typu 
používaných nádob na celém území 
historického jádra města.  sch

vě zjistilo, že lezeckou stěnu, která měla 
být původně na venkovní stěně sportov-
ní haly F. J. Curie, zde není možné posta-
vit z požárně bezpečnostních důvodů. 
Bylo tedy potřeba najít jinou vhodnou 
plochu. „Jako vhodné místo jsme vybrali 
tenisové kurty v Leskách. Konkrétně 
v místě minimálně využívaného kurtu 
s asfaltobetonovým povrchem. Navíc 
jsme se snažili polovinu kurtu zachovat 
pro možnost doplňkového využití tré-
ninkové zdi,“ uvádí starosta. Připravena 
je již základová deska, na které bude 
stát třináct metrů vysoká lezecká stěna 
s pětadvaceti možnými trasami i vhodné 
dopadové plochy. Investice je zde vy-
číslena na 5 milionů korun (bez DPH). 
Předpokládané dokončení je napláno-
váno na srpen letošního roku. „Vzhle-
dem k vysokému zájmu o tento moderní 
sport jsme se rozhodli projekt realizovat 
nad rámec participativního rozpočtu,“ 
vysvětluje Jakub Malačka.  sb

Strážníci a streetworkeři  
dohlédnou na Přímětice

 Ilustrační foto Foto: Archiv ZL
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Město se rozhodlo vynaložit 
přibližně deset milionů korun z roz-
počtu na opatření proti vzrůstajícím 
cenám. Některá opatření se mi líbí, 
jiná méně, ale jako celek by mohla 
pomoci a je správné, že se tím město 
zabývá.

Co z opatření lze kvi-
tovat, tak je rozšíření ka-
pacit mateřských škol se 
zaměřením na přijímání 
dětí již od 2 let a projekt 
kroužek pro každé dítě. 
Projekt kroužek pro kaž-
dé dítě je adresný, rodiče 
v nepříznivé životní si-
tuaci mohou získat pří-
spěvek ve výši až 1 600 
korun na zájmové aktivi-
ty dítěte. Žádost o tento příspěvek vy-
žaduje čestné prohlášení, nikoliv složité 
dokládání majetku a příjmů. Sportování 
dětí je v současné době v hluboké krizi, 
zaviněné především covidem, a  tato 
iniciativa má potenciál pomoci.

Některá opatření jsou drobná, 
například příspěvek na školní obědy 
již ve Znojmě běží jako projekt kraje 
z fondů EU, ohlášené opatření pouze 

Pomoc města v krizi
odstraňuje dosavadní mezeru, když 
žák v průběhu roku přestoupí.

Některá opatření bych dělal ji-
nak. Třeba školkovné bych odpouštěl 
adresně, proti čestnému prohlášení 
podobně jako u projektu kroužek pro 

každé dítě.
Co se mi však nelíbí, 

je, že se opět prohlubuje 
již tak gigantický schodek 
městského rozpočtu, kte-
rý už nyní činí tři sta pa-
desát milionů korun. A to 
město mělo mimořádný 
příjem sto milionů z pro-
deje pozemku U Lesíka. 
Radnice zmiňuje úspory 
z minulých let, ale ty ne-
jsou v podstatě žádnými 

úsporami. Vyšší příjmy byly díky vyšším 
daňovým výběrům a nižší výdaje díky 
nerealizovaným investicím. Tedy ne díky 
odpovědnému hospodaření.

Spolu s navýšením výdajů bych 
hledal další úspory, například zruše-
ním plánované demolice bytového 
domu u hradeb.

 Pavel Nevrkla,
 člen ZMZ (Piráti)

Předvolební agitace, nebo oprav-
dová snaha pomoci občanům?

Pomoci občanům v současné situ-
aci způsobené zvyšujícími se cenami 
všeho, nejen energií, je 
snaha chvályhodná. Ale 
podívejme se na některé 
body „Balíčku“ trochu 
blíž. Jsou opravdu nové? 
Jsou reakcí na růst cen?

Úhrada stravování 
dětí a žáků ohrožených 
chudobou. Projekt není 
nový, úspěšně fungu-
je v  rámci základních 
a  mateřských škol. Je 
financován prostřednic-
tvím kraje ze státního 
rozpočtu. Letos proplatil obědy více 
než 80 znojemským dětem. To nové, co 
bude financovat Znojmo, se týká dětí, 
které se v průběhu školního roku při-
stěhují a na dotaci z kraje nedosáhnou. 
Odbor školství odhaduje, že Znojmo 
takto pomůže 10 dětem.

Druhým bodem, který mě zaujal, 
je Letní škola s Kolumbem.

Balíček První pomoci
při růstu cen

V průběhu tří srpnových týdnů 
mohou děti navštěvovat letní vzdě-
lávací kempy, které organizují zno-
jemské základní školy. Město poskyt-

ne školám potřebnou 
finanční podporu. Pro 
děti je tento zábavně na-
učný program zdarma. 
Cílem letních škol bude 
stejně jako loni posíle-
ní sociálních interakcí 
žáků, rozvoj základní 
gramotnosti, pohybo-
vé aktivity, odstranění 
komunikačních bariér. 
Opět nic nového. Stejná 
akce proběhla úspěšně 
již v  loňském roce jako 

reakce na COVID-19. Školy se snažily 
pomoci dětem dohnat to, co zameš-
kaly v době, kdy do školy nechodily. 
Ve školské komisi jsme tento staronový 
záměr škol samých projednávali již 
v únoru letošního roku, nikoliv jako 
reakci na zvyšování cen.

 R. Šalomonová, 
 zastupitelka (SPD)

Záměr zbudovat vinařské a kulturní 
centrum v areálu bývalého znojemského 
pivovaru byl již veřejnosti dostatečně 
představen, mimo jiné byl nosným té-
matem minulého vydání Znojemských 
listů. Já tento záměr určitě vítám, bylo by 
to další tolik potřebné oživení turistické-
ho ruchu ve Znojmě, nicméně musím 
zmínit některá fakta, která podle mne 
rozhodně nejsou v pořádku. Za prvé 
skutečnost, že samotný záměr nebyl 
ještě před podpisem memoranda mezi 
městem Znojmem a Vinařstvím Laho-
fer projednán na jednání Výboru pro 
územní a strategické plánování a naklá-
dání s majetkem. Tento výbor byl přesně 
za tímto účelem zřízen, jeho předseda 
PhDr. Kacetl je pro výkon funkce do-
konce uvolněn, členové jsou lidé z obo-
ru (mimo jiné architekti). Opravdu 
bych čekala, že ihned poté, co Vinařství 
Lahofer oslovilo město, bude tento vý-
bor svolán, aby se společnými silami 
usnesl na nejlepším možném postupu. 
Nikoli, že bude na jednání oznámeno, 
že memorandum bylo již uzavřeno, což 
nás opozičníky staví do role trapného 

komparzu. Druhá věc, která mi vadí 
ještě více, je fakt, že Rada města Znojma 
schválila výjimku a místo vypsání řádné 
soutěže napřímo oslovila architektonic-
kou kancelář Chybik+Kristof, aby pro 
tento projekt vypracovala urbanistickou 
studii. Což je v tomto případě prosté po-
souzení vhodnosti plánovaného záměru 
na daném území, jeho souladu s poža-
davky územního plánu a stávajícího/
požadovaného napojení na inženýrské 
sítě. Toto „prosté posouzení“ však bude 
stát téměř 2 miliony korun bez DPH! 
Nijak nezpochybňuji kvalifikaci a úspě-
chy oslovené architektonické kancelá-
ře, nicméně cena 1.995.000,- bez daně 
za pouhou studii je podle mě naprosto 
šílená, a ač se prý jedná oproti celkové 
výši plánované investice o kapku v moři, 
tak zrovna tuto kapku zaplatí občané 
města ze svých kapes. Věřím, že kdyby 
byla vypsána řádná soutěž, tak jak to 
ukládá zákon, byla by výsledná cena 
mnohem příznivější. Takto postup Rady 
města vyvolává otázky.

 Petra Svedíková Vávrová, 
 zastupitelka (SPD)

Projekt nového
vinařského muzea budí 
uznání, ale i otázky
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personal@nevoga.com | 778 797 978
více na www.nevoga.com

  nevogaznojmo   |      nevoga_znojmo

• zázemí topmoderní firmy
•  stabilní práci na plný úvazek
•  zkušený a profesionální tým
• atraktivní finanční ohodnocení
• 13. plat a prémie
• možnost dalšího vzdělávání

• znalost německého a anglického
   jazyka na úrovni B2
• cílevědomost a systematičnost
• flexibilita a orientace na zákazníka
• schopnost pracovat v týmu 
   a hledat řešení 

Pro posílení našeho týmu ve Znojmě hledáme  
kolegyni/kolegu na pozici:

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

NABÍZÍME: VAŠE SCHOPNOSTI:

personal@nevoga.com | 778 797 978
více na www.nevoga.com

  nevogaznojmo   |      nevoga_znojmo

• zázemí topmoderní firmy
•  stabilní práci na plný úvazek
 v nepřetržitém provozu
•  zkušený a profesionální tým
• atraktivní finanční ohodnocení
• 13. plat a prémie

• výuční list 
• technický obor výhodou
• pečlivost a spolehlivost
• komunikační dovednosti
• schopnost hledat řešení
• samostatnost

Pro posílení našeho týmu ve Znojmě hledáme  
kolegyni/kolegu na pozici:

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ SMĚNOVÝ

NABÍZÍME: VAŠE SCHOPNOSTI:

PACOVIS, rodinná švýcarská společnost
hledá

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK(CE)
Back office pro centrálu v Rakousku ve Stockerau

Popis práce: Přijímání a vyřizování objednávek zejména  
od zákazníků v ČR, zajištění podpory prodejního týmu v ČR.  

Komplexní zpracování poptávek od zákazníků.  
Plánování předpokládaných prodejů a další úkony.

Váš profil: komunikativnost, pečlivost, velmi dobrá znalost NJ  
(slovem i písmem) a práce s Microsoft Office (zejména Excel,  

Consolidate a Navision), základní obchodní vzdělání a ideálně praxe 
v oblasti prodeje potravinářských obalů, zejména v segmentu HORECA.

Co můžete očekávat: práci na HPP (Po–Pá 37,5 h/týden)  
s vysokou mírou vlastní odpovědnosti v rámci týmu, osobní přistup 

ke každému zaměstnanci, nadstandardní platové ohodnocení  
(14 platů do roka) a další benefity.

Pozice je vhodná i pro absolventky(ty)

Písemný stručný životopis s fotografií v NJ a ČJ  
zasílejte e-mailem: alois.pekny@pacovis.cz

ERDING, a.s.
hledá pro středisko Znojmo pracovníka na pozici

ELEKTRIKÁŘ 
Náplň práce: obsluha a údržba nízkotlakých plynových kotelen,  

účast na údržbě, opravách a revizích.

Požadujeme: výuční list, praxe v oboru min. 3 roky, ŘP sk. B.

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, odpovídající mzdové ohodnocení, 
zaškolení a možnost dalšího profesního rozvoje, příspěvek na penzijní 

připojištění, stravenky.

Nástup možný ihned.  
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis  

na email: erding@erding.cz  nebo volejte +420 545 244 874.

ASISTENT LEASINGU 
pro administrativní, koordinační a obchodní podporu

Pozice je ideální příležitostí pro někoho, kdo by si rád prohloubil své 
znalosti v realitní činnosti, dokáže si práci efektivně zorganizovat, 

je pečlivý, samostatný, zodpovědný a komunikativní.

Hlavní pracovní náplň: 
evidence nájemních smluv a ostatních dokumentů, telefonická, e-mailová 

a osobní komunikace se zájemci o pronájem, zpracování zadání pro 
smluvní dokumentaci a další související administrativa, asistence 

zkušeným kolegům pro činnosti v oblasti pronájmu a retailu.

Požadavky: 
min. SŠ s maturitou, dobrá znalost AJ nebo NJ, ŘP sk. B,  

znalost MS Office (zejm. MS Excel).

Nabízíme: 
Nástupní mzdu 30 000 Kč, 13. plat, 5 dnů placené dovolené navíc, 3 dny 

„sick day“, pružnou PD, mobilní telefon, notebook a další benefity.

Nástup červenec 2022 nebo dohodou.

Podmínkou zařazení do VŘ je zaslání strukturovaného životopisu v českém 
jazyce včetně fotografie. Kontakt: janprochazka@freeport.cz.

Obchodní centrum 
Freeport Fashion Outlet  
v Hatích

hledá kolegu
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Znojemské kulturní léto 2022 – srpen
Pondělí 1. 8. 
10.00 / 16.00 Hradební pondělí, Jižní 
hradební příkop
10.00 Vystoupení pro děti
10.30 Jízda na ponících
10.30–12.30 Střílení z  luku a bourání 
hradeb malými pážaty
11.00 Sokolnická ukázka 
16.00–20.00 Historické vojenské le-
žení, ukázky zbraní, zbroje, šermířské 
souboje
17.30 Sokolnická ukázka

Úterý 2. 8. 
16.00 Trnkova Zahrada – komentova-
ná prohlídka, Loucký klášter  
18.30 CM Grossianka, Hradní ulice  

Středa 3. 8.  
19.00 Hudba u rotundy – Pavel Šareš, 
Hradní ulice  
19.00 Večerní řízená degustace vín, 
nádvoří podzemí  
20.30 DS Rotunda – Ženichové, Hra-
dební příkop u Střelniční věže, rytířská 
komedie

Čtvrtek 4. 8. 
18.00 Léto v pivovaru, Zahrádka, New 
Vegas / Fotr 

Pátek 5. 8. 
10.00 SLAVNOSTI OKUREK (více 
na str. 9)
10.00 Hradovánky – Štít rytíře a hra-
běnky střeží, hrad – tvoření pro děti
19.00 Chill-out party u rotundy – DJ 
Luboš Holzbauer, Hradní ulice  

Pondělí 8. 8.  
10.00 / 16.00 Hradební pondělí, Jižní 
hradební příkop

Úterý 9. 8.  
16.00 Pohádkové léto, Dům umění – 
Divadlo ELF / Vojta a strašidla

18.30 CM Dyjavan, Hradní ulice  

Středa 10. 8.
19.00 PLAYÁDA – multižánrový mini-
festival, u rotundy 19.00 Saca, 20.30 
Koně a prase

18.00 Promítání v GaPu – kreslené 
pohádky J. Trnky pro děti, GaP / Ga-
lerie a Prostor  

Čtvrtek 11. 8. 
18.00 Léto v pivovaru, Zahrádka, Dan 
Vertígo 
20.00 Radim Schwab – Mistero Buffo, 
Centrum Louka, Rajský dvůr – jedinečný 
zážitek! Více na str. 15.  

Pátek 12. 8.
16.00 / 16.30 Hradovánky – Prohlídky 
hradní půdy, hrad
18.00 Hradovánky – Hrad ve staletích, 
hrad – prohlídka o  životě na  hradě 
ve 12. a 13. stol. 
19.00 Chill-out party u  rotundy – 
DJ Martin Gabi, Hradní ulice  

Sobota 13. 8.
16.00 Trnkova Zahrada – workshop 
dětem, Loucký klášter

Pondělí 15. 8.
10.00 / 16.00 Hradební pondělí, Jižní 
hradební příkop

Úterý 16. 8.
16.00 Hradovánky – Sedm klíčů pro 
princeznu, prohlídka hradu pro děti  
18.30 CM Lašár, Hradní ulice  
16.–21. 8. ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM 
divadelní festival (program na str. 9)

Středa 17. 8.
ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM
(program str. 9)
19.00 Hudba u rotundy – Valley Dolls, 
Hradní ulice
19.00 Večerní řízená degustace vín, 
nádvoří podzemí  

Čtvrtek 18. 8.
ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM
(program str. 9)
17.00 / 19.00 Štvanci – Mušketýři 
na znojemském hradě, nádvoří hradu, 
divadelně kaskadérská show 

18.00 Léto v  pivovaru, Zahrádka,  
www.pivovarznojmo.cz

Pátek 19. 8.
ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM 
(program str. 9)
19.00 Chill-out party u  rotundy – 
DJ Martin Gabi, Hradní ulice  

Sobota 20. 8.
ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM 
(program str. 9)
11.00 Trnkova Zahrada – komentova-
ná prohlídka, Loucký klášter  

Neděle 21. 7.
ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM 
(program str. 9)

Pondělí 22. 8.  
10.00 / 16.00 Hradební pondělí, Jižní 
hradební příkop, celodenní program 
a ve 21.30 ohňová show 

Úterý 23. 8.
16.00 Pohádkové léto, Dům umění – 
Komedianti na káře / O Palečkovi
18.30 CM Dyjavan, Hradní ulice  

Středa 24. 8.
16.00 Hradovánky – Sedm klíčů pro 
princeznu, nádvoří hradu 
19.00 Hudba u rotundy – Acoustic 
Avenue, Hradní ulice  

Čtvrtek 25. 8.
16.00 Hradovánky – šermířské vystou-
pení Albion, prohlídka hradu pro děti 
18.00 Léto v pivovaru, Zahrádka, Záviš 
a divadelní představení

Pátek 26. 8.
19.00 Chill-out party u  rotundy – 
DJ Luboš Holzbauer, Hradní ulice  

Sobota 27. 7.
16.00 Trnkova Zahrada – čítárna s Kris-
týnou Šimegovou, Loucký klášter

Úterý 30. 8.
16.00 Pohádkové léto, Dům umění – 
Divadýlko Mrak / Vodnická pohádka
18.30 CM Antonína Stehlíka, Hradní 
ulice

Středa 31. 8.
10.00 Hradovánky – Listina paměť 
osvěží, Nádvoří hradu 
19.00 Hudba u rotundy – Petr Lüftner,
Hradní ulice  

DALŠÍ PROGRAM

Každé pondělí a středu
21.00 Večerní město v pověstech, 
prohlídka od TIC Obroková

Každé pondělí, středu, pátek
21.00 Ponocný v centru města, od TIC 
Obroková  

Každý pátek
Zážitkový ekobus ZNOJMÁČEK
10.00 projížďka pro rodiny s dětmi, 
historie města zábavnou formou
17.00 zážitková jízda s ochutnávkou vín 
a s moravskýmí písněmi
Dobře utajené moravské sklípky  
19.30 projížďka po vinařských obcích

Denně
16.00 Prohlídka města s průvodcem, 
od TIC Obroková  
9.30 / 13.30 Prohlídka hradebního 
opevnění s průvodcem, od TIC Ob-
roková  
10.00–18.00 Trnkova Zahrada – inter-
aktivní výstava, Loucký klášter  
Prohlídky baziliky Nanebevzetí 
P. Marie a sv. Václava, TIC Louka
Vyhlídkový turistický vláček 
(jízdní řád na webu zds-psota.cz)
 
 Změna programu vyhrazena.
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S l a v n o s t i  o ku re k  roze h ra j í 
na ulici Hradní lákavou podívanou 
i díky soutěži o nejlepší sterilovanou  
okurku a rychlokvašku. Už nyní máte 
možnost přinést své vzorky, které 
budou do soutěže zapojené.

Slavnosti okurek vás v areálu pivo-
varu uvítají v pátek 5. srpna. Bohatým 
programem bude provázet moderá-
tor Radek Bortlík, soutěžemi Milan 
Stehlík. Očekávat můžete nejen růz-
ná soutěžní klání, ale také farmářské 
trhy, řemeslné dílny, setkání s hereč-
kou a nadšenou kuchařkou Markétou 
Hrubešovou, přehlídku historických 
traktorů, hudbu i  divadlo, ale také 
novinku – degustaci okurek pro ve-
řejnost. Vítané jsou i děti. Vodácké 
centrum Neptun pro ně připravilo 
plnění různých úkolů či zavařování 
okurek. U rotundy uvidí pohádková 
představení.

Staňte se králem okurek a užijte si slavnosti
Na Slavnostech také dojde 

na vyhlášení vítězů dubnové sou-
těže tuzemských zpracovatelů 
okurek, kteří dodávají své výrob-
ky na český trh. Odborná komise 
hodnotila vzhled okurek, vůni, 
konzistenci, chuť a harmonii. 
Letos vybírala mezi 22 vzorky. 
Výrobci, kteří uspěli, mají právo 
využít ocenění na etiketu či obal 
výrobku, a to označením Králov-
ská okurka Znojmo.  lp

PROGRAM
Hradní ulice
11.00 Markéta Hrubešová, vaření
12.00 Jazz Hunters
14.00 Markéta Hrubešová, vaření
15.00 Soutěž o nejlepší okurky 
16.30 Soutěž v plnění sklenic
17.00 kapela Hazafele
19.00 kapela Tuby

Chcete-li se stát letošním králem 
okurek, stačí přinést max. 3 skleni-
ce vzorků (v omnio sklenici 720 ml) 
na Znojemskou Besedu. Pokud se 
přihlásíte do 29. července 2022 
odevzdáním soutěžních vzorků 
sterilovaných okurek nebo rychlo-
kvašek spolu s kontaktními údaji, 
máte možnost sesadit z okurkové-
ho trůnu loňského krále!

 Divácky lákavá soutěž v plnění okurek na čas.
  Foto: Archiv ZL

Vem děcka a dojdi! Po brněnsku 
vyzývají diváky herci Divadla Bolka 
Polívky. A  v  té výzvě nejsou sami. 
Na  festival Znojmo žije divadlem  
(16.–21. srpna 2022) vás zvou všich-
ni herci, klauni, akrobaté, pouliční 
umělci i organizátoři ze Znojemské 
Besedy.

Posledně jmenovaní také stojí 
za programovou nabídkou divadelní-
ho festivalu, který se do centra města 
vrací v plné parádě. Vstupenky jsou 
již v prodeji na webu vstupenkyznoj-
mo.cz a bude možné si je zakoupit  
i na místě.  lp

PROGRAM ZŽD

Úterý 16. 8.
17.00 GaP – Galerie a Prostor
Mikro-teatro: MADREMONTE
Pohádka pro děti od 3 let, která vychá-
zí z kolumbijské mytologie. Vstupné 
120 Kč, na místě 150 Kč 

20.00 GaP – Galerie a Prostor
Bazmek entertainment a Mikro-tea-
tro: EIN STRUDEL UND NEKONEČNO
Inscenace inspirovaná životem Kur-
ta Gödela, největšího logika od dob 
Aristotela. Vstupné 250 Kč, na místě 
300 Kč

Středa 17.8.
16.00 Horní nám. 
Koťátko zkázy & Tante Friedl: AHAAA!
Akrobatické představení za doprovodu 
živé hudby. Vstup zdarma

Vem děcka a dojdi! Na divadelní fesťák do Znojma
18.00 ulice Hradní  
Divadlo Spektákl: ČESKÝ KOLONIÁL
Výčepní Julek odjakživa dokázal sdru-
žovat lidi, a tak se stává ideálním adep-
tem na šíření české kultury v Africe. 
Vstup zdarma

20.30 šapitó, Horní nám. 
Divadlo Verze: JMÉNO
Mezi dobrými přáteli a příbuznými by 
žádné téma nemělo být tabu. Skvělá 
konverzační komedie. Hrají R. Zach, 
J.  Janěková ml., P. Lněnička a další. 
Vstupné 350 Kč 

Čtvrtek 18.8.
14.00 Horní nám. 
Bratři v tricku: MALÍŘI
Dva malíři pokojů, co zabloudi-
li na ulici. Nečekejte od nich pouze 
chaplinovské vtípky s žebříkem přes 
rameno. Vstup zdarma

16.30 ulice Hradní  
Bratři v tricku: BOJ O TRŮN
Když musíš, tak musíš! Toaletní po-
hádka na malou i velkou vhodná pro 
děti od 4 let. Vstup zdarma

18.00 ulice Hradní  
Divadlo Spektákl: ČESKÝ KOLONIÁL
Synopse viz středa 17. 8. 
Vstup zdarma

19.00 GaP
NA_ROVINU: O  umění ve  Znojmě 
s Andreou Krejčí a Františkem Kou-
delou

Talk show s  uměleckou ředitelkou 
GaPu, zakladatelkou iniciativy Umění 
do Znojma a  ředitelem Znojemské 
Besedy. Moderuje herec Filip Teller. 
Prostor pro debatu. Vstup zdarma

20.30 šapitó, Horní nám. 
Losers Cirque Company: KONKURZ
Akrobatická show pestrá jako vylhaný 
životopis. Konkurz, ve kterém o vítězi 
rozhodnou diváci. Vstupné 250 Kč 

Pátek 19.8.
16.00 nádvoří hradu 
Divadlo Bolka Polívky: 
ABY SE DĚTI DIVILY
Pohádka inspirována texty a obrázky 
brněnského malíře, sochaře a spiso-
vatele Aloise Mikulky. Vstupné 50 Kč 

18.00 ulice Hradní  
Divadlo Bolka Polívky: 
KOČ-KABARET
Vem děcka a dojdi! Kočovná odnož 
Divadla Bolka Polívky uvádí poulič-
ní kabaret pro celou rodinu. Vstup 
zdarma

20.00 šapitó, Horní nám. 
SIMONA BABČÁKOVÁ a její improvi-
zační skupina NO A
Inscenace, která vznikne přímo před 
vašima očima. Dětem a  mládeži 
do 15 let nepřístupno! Vstupné 250 Kč

22.00 šapitó, afterparty po show Simo-
ny Babčákové
SABOR LATINO COMBO

Rytmy latinskoamerické hudby známé 
ze slavného filmu Buena Vista Social 
Club. Vstup zdarma

Sobota 20.8.
15.00–17.30 nádvoří hradu
Divadlo Líšeň: 
STÍNODÍLNA A FIGURKOV
Tvoření pro mrňata a rébusy pro nej-
náročnější luštitele. Logické hry i výro-
ba loutky z papíru. 

16.00 nádvoří hradu
Divadlo Líšeň: JEZEVEC NA BOROVICI
Japonsko-líšeňská fraška. Původně 
hrůzostrašný mystický příběh se ale 
posunuje do humorné pohádky. Vstup 
zdarma (na tvoření a pohádku)

20.30 šapitó, Horní nám. 
Komediograf: ZKURVENÍ HAVLISTI
Kouzelná komedie ze sauny o  třech 
mužích, kteří rozumí všemu. A chvíle-
mi se rozpálí do běla. Hrají M. Hanuš, 
T. Měcháček a M. Bumbálek. Vstupné 
300 Kč

Neděle 21.8.
20.00 Kapucínská zahrada za Vlkovou 
věží 
Divadlo Líšeň: PUTIN LYŽUJE / hra 
o zrození vraha
Loutkově-činoherní reportáž na mo-
tivy textů zavražděné ruské novinářky 
Anny Politkovské o nástupu Putina 
k moci. Kapacita je omezena. V pří-
padě velkého zájmu se bude hrát také 
v 18.00. Vstupné 100 Kč

U rotundy
10.00 Robin Hood, Divadelní usku-
pení Jaromír
14.00 Robin Hood, Divadelní usku-
pení Jaromír
15.30 Perníková chaloupka, Divadlo 
Koráb
17.00 kapela Pískomil se vrací – pís-
ničky pro děti
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 Učitelka cizích jazyků Veronika Nedvědová a žákyně Aneta Kauerová a Adéla Sýkorová 
na portugalském ostrově Terceira.  Foto: Archiv školy

 Všem, kteří chůzi naboso vyzkouší, může prospět na těle i na duši.  Foto: Archiv GPOA

Znojemská pobočka Charity Čes-
ké republiky obdržela prestižní cenu 
Evropského občana za rok 2022. 

Charitativní organizace pod tak-
tovkou ředitele Evžena Adámka dosáh-
la skvělého celoevropského výsledku 
především díky soustavné humanitár-
ní pomoci válkou zasažené Ukrajině. 
Na cenu Evropského občana ji nomi-
noval europoslanec Tomáš Zdechovský, 
který s pracovníky znojemské charity 
dovezl měsíc po ruské invazi do ukra-
jinského Lvova humanitární zásilku.

„Je to fenomenální úspěch, ze kte-
rého mám obrovskou radost. A vě-

Charita Znojmo získala 
Cenu Evropského občana

řím, že ji budou mít i ve Znojmě. Je 
to uznání práce všech pracovníků 
znojemské charity v čele s Evženem 
Adámkem za  jejich pomoc a nasa-
zení nejen na Ukrajině,“ komento-
val po středečním ohlášení výsledků 
Zdechovský.

Charita Znojmo ČR spolu s eu-
roposlancem Zdechovským přivezla 
v polovině března do města Lvov zá-
silky léků, zdravotnického materiálu, 
dětské výživy či hygienických potřeb. 
Zpět do České republiky dovezli pra-
covníci charity osmnáct ukrajinských 
žen a dětí.  lp

Senior Point ve Znojmě od 1. čer-
vence rozšířil otevírací dobu. Nyní 
ho mohou zájemci navštívit každý 
všední den od 9.00 do 13.00 hodin.

Znojemský Senior Point sídlí 
v budově městského úřadu na náměs-
tí Armády 8. Na kontaktním místě 
poskytují pracovníci sociálního od-
boru seniorům informace a základní 
poradenství z různých oblastí dle je-
jich aktuálních potřeb. Senioři si zde 
mohou vyřídit senior pasy, odnést si 
seniorskou obálku, využít mohou po-
čítač s připojením k internetu, tiskárnu 

Senior Point rozšířil 
otevírací dobu

s kopírkou a skenerem. Pracovníci jim 
také pomáhají porozumět online světu 
či zprostředkují kontakt se společen-
ským prostředím.

„Považuji za velmi důležité, aby 
senioři měli v dnešní velmi hektic-
ké době místo, kde mohou v klidu 
a vstřícně řešit své problémy. Přijďte se 
podívat, popovídat si, zjistit novinky, 
které by Vás mohly zajímat. Budou 
se na Vás těšit naši pracovníci Hana 
Bulínová nebo Ladislav Bartík,“ zve 
místostarosta města Pavel Jajtner, který 
má na starosti sociální oblast.  sb

Projít se kousek krásnou přírodou 
bez bot mohou od června návštěvníci 
Podyjí, a  to na  nové stezce bosou 
nohou. V areálu Spáleného mlýna 
v Gránickém údolí ji vybudovali stu-
denti víceletého gymnázia GPOA 
ve Znojmě.

Mladí lidé se pod vedením uči-
telky Michaely Leischnerové zapojili 
do  ročního projektu Náš les, jehož 
cílem je zlepšit pochopení fungování 
lesa a péče o  les. Lesy v Gránickém 
údolí patří do kategorie lesů se zvlášt-
ním určením, mají tedy i  funkci re-
kreační. A právě stezka bosou nohou 

může podle studentů třídy G2.A re-
kreační záměr podpořit. Na realizaci 
stezky, která leží na pozemku soukro-
mého majitele, pracovali tři měsíce. 
Její podobu sami navrhli, upravili 
povrch, vyplnili stezku pískem, ka-
mínky, šiškami, kůrou, dřevěnými 
kulatinami a kládami. Spolupracovali 
s  rodiči, majiteli Spáleného mlýna, 
řemeslníky, dopravcem, školníkem, 
Městskými lesy Znojmo i  učite-
li. Veřejnosti ji představili poprvé 
16. června 2022. Stezka byla finan-
cována díky projektu iKAP JMK II  
Lipky Brno.  lp

Projděte se přírodou 
Podyjí bez bot

Střední škola na Přímětické ulici 
se vrátila k  dlouholeté tradici stu-
dentských zahraničních stáží.

Po vynucené přestávce způsobené 
lockdowny se studentky školy (SOU 
a SOŠ SČMDS, Znojmo) mohly opět 
vydat za zkušenostmi za hranice Čes-
ka. „Díky dlouholetým kontaktům 
se školou ve městě Praia da Vitória 
na azorském ostrově Terceira mohli 
naši studenti již čtyřikrát sbírat prak-
tické zkušenosti na této perle Atlanti-
ku,“ uvedl ředitel školy Libor Hanzal.

Studentky sbírají 
zkušenosti na Azorech

Pro dvě studentky oboru Ces-
tovní ruch Adélu Sýkorovou a Anetu 
Kauerovou se největší město ostro-
va Angra do Heroísmo stalo na čtvrt 
roku druhým domovem. Děvčata zde 
vykonávají praxi v jednom z nejatrak-
tivnějších místních hotelů Pousada. 
Ve volných chvílích mohou objevo-
vat krásy města, jehož počátky sahají 
do 16. století, kdy bylo důležitou křižo-
vatkou lodních tras, a které je pro svoji 
bohatou historii zapsáno na seznamu 
světového dědictví UNESCO.  lp
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V Mladé Boleslavi se konalo finá-
le celorepublikové soutěže Česko se 
hýbe ve školách. Znojemský region 
již posedmé skvěle reprezentovala 
Mateřská škola Dělnická.

Děvčata si za svůj skvělý sportovní 
výkon v provedení pódiové skladby 
Kočky odvezla vynikající 2. místo. 
Skladbu nacvičily pod vedením uči-
telek Jiřiny Hubené a Dity Polachové. 
Hlavním cílem soutěže je motivovat 
českou populaci k pravidelnému pohy-
bu a zdravějším stravovacím návykům. 
Vždyť Česko se podle nedávného prů-
zkumu obezity umístilo na alarmu-

Česko je deváté na světě. 
Pro Kočky to neplatí

jícím devátém místě! V pohybových 
aktivitách podporuje školu také město 
Znojmo, v tomto případě finančním 
zajištěním dopravy na soutěž.

Mateřská škola Dělnická vede děti 
k pohybu po celý rok. V červenci také 
zorganizovala na Městském stadioně 
ve Znojmě již třetí ročník miniatletic-
kých závodů pro děti mateřských škol. 
Na start se postavily stovky malých 
sportovců a medaile tak putovaly vedle 
domovské školky i do MŠ Pražská, Slo-
venská, nám. Armády, nám Republiky, 
Holandská, Přímětice, na Olbramkos-
tel, do Kravska a Hnanic.  lp

 Stříbrné Kočky se svými pedagožkami.  Foto: Archiv DP

 Krokodýl s labyrinty, které pomáhají dětem rozvíjet jemnou motoriku, zrakové vnímání, 
koordinaci a pozornost.  Foto: Archiv MŠ  Prezentace o poruchách příjmu potravy na základní škole v Kravsku.  Foto: Archiv školy

Speciální škola (Mateřská ško-
la, základní škola a praktická škola 
Znojmo) obdržela od města Znojma 
finanční příspěvek 19  000 korun 
na zakoupení speciálních pomůcek.

Děti si tak již mohou hrát s mul-
tifunkčním krokodýlem k rozvíjení 
nejen jemné motoriky. Dále dostaly 
balanční podložku BOSU a nášlapové 
dráhy mnoha tvarů a velikostí, které 

Pomůcky, které baví i pomáhají
jim pomáhají zdokonalovat hrubou 
motoriku, stimulují obratnost, koor-
dinaci i  rovnováhu. Využít mohou 
také barevné chodníčky s  různými 
povrchy mající příznivý vliv na hma-
tové vnímání. „Děti se lépe soustředí 
a zábavnou formou procvičují všechny 
svalové skupiny,“ uvedla Blanka No-
váková, vedoucí pedagožka mateřské 
školy.  lp

Osobnost přírodovědce, opata 
a zakladatele genetiky Gregora Jo-
hanna Mendela, od jehož narození 
uplyne v červenci 200 let, připomněli 
žáčkům studenti střední školy GPOA.

Mendel jeden školní rok působil 
ve  Znojmě jako učitel matematiky 
a řečtiny, a to na gymnáziu, které se 
v roce 1849 nacházelo v dnešní budově 
Obchodní akademie (dnes GPOA – 
Gymnázium, Střední pedagogická 
škola, Obchodní akademie a Jazyková 
škola) na ulici Přemyslovců. A právě 
v těchto místech připravily studentky 

Představili mladším žákům 
zakladatele genetiky

P2.B GPOA ve spolupráci s Jihomo-
ravským muzeem a lektorkou Eliškou 
Zárubovou program pro 1.–3. ročníky 
ZŠ Václavské náměstí. Malí žáci pro-
cházeli několika stanovišti jako Mendel 
– zahradník, včelař, genetik, matematik 
a meteorolog. Každá skupinka měla 
svého průvodce, který jim vyprávěl 
Mendelův životní příběh a  putoval 
s nimi mezi budovami Obchodní aka-
demie, ZŠ Václavské náměstí a Jihomo-
ravským muzeem. Na stanovištích se 
postupně vystřídalo asi devadesát dětí. 
 lp, zdroj: M. Leischnerová

Středoškoláci ze znojemské Přím-
ky sklízejí za prezentace svých prak-
tických dovedností jednu pochvalu 
za druhou.

Nabídka praktických dovedností 
žáků je jedna z mnoha aktivit, kte-
rou každoročně nabízí SOU a SOŠ 
SČMSD, Znojmo veřejnosti. Vyber-
te si téma, které vás zajímá, a žáci si 
pro vás připraví prezentaci a přijdou 
za  vámi. „Aktuálně přijeli za  žáky 
8. tříd do základní školy v Kravsku 
s  tématem Poruchy příjmu potravy, 
novinkou v naší nabídce,“ uvedla Mar-
cela Sabová, vedoucí oboru Sociální 
činnost. „Prezentaci vedla děvčata 
z 2. ročníku oboru Sociální činnost, 
Veronika Krejčí a Zuzana Podešvová. 
Velmi dobře dokázaly jen o pár let 

Za praktické dovednosti 
sklízejí pochvaly

mladší žáky zaujmout, vtáhnout je 
do diskuze i reagovat na jejich záludné 
otázky. Zájem byl velký. Celé dopo-
ledne hodnotím jako přínosné nejen 
pro žáky, které jsme v tématu na přání 
školy vzdělávaly, ale samozřejmě i pro 
naše žákyně. Aktivity v rolích lektorů 
je popostrčí ne o krok, ale o velký skok 
vpřed,“ zhodnotila pedagožka.

O tom, že střední škola na Přímě-
tické ulici vychovává dobře své žáky 
jako budoucí odborníky, svědčí také 
děkovné e-maily, které přicházejí ředi-
teli školy Liboru Hanzalovi. Poděkování 
a články nejen o dalších prezentacích 
praktických dovedností, ale i  o  ne-
spočetných aktivitách školy si můžete 
přečíst na webových stránkách školy 
sousoszn.cz. lp, zdroj: L. Karpíšková
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Prostor Káry pod kostelem sv. Mi-
kuláše se 29.–30. července otevře 
festivalu alternativní kultury ŠRA-
MLFEST 2022. Nabídne osm koncer-
tů, dvě divadelní představení a jako 
bonus jeden z nejkrásnějších výhledů 
v Česku.

Návštěvníky alternativní scény 
čeká promyšleně poskládaný program, 
který doprovodí slovem herec a mo-
derátor Filip Teller. Samozřejmostí 
bude program pro děti a také kvalitní 
jídlo. Gurmánská nabídka zahrnuje 
italskou i asijskou kuchyni, tradiční 
Hansův kančí guláš, skvělé pivo a vý-
běrová lokální vína. Vstupenky s či-
pem je možné zakoupit na místě nebo 
v předprodeji NFCtron. Jednodenní 
vstupné je 330 Kč, dvoudenní 550 Kč, 
děti do 15 let, ZTP a ZTP/P zdarma. 

Pátek 29. 7.
16.00 Dřevěné divadlo: 
O princi z knížky
Divadlo jednoho herce Jana Hrubce, 
absolventa DAMU, fakulty alterna-
tivního a  loutkového divadla, uvede 
pohádku trochu vyprávěnou, trochu 
loutkami hranou, trochu kouzelnou 
a celou v knížce. Po představení bude 
loutkový workshop pro děti.

17.00 Tomáš Palucha (CZ)
Proměnlivá kapela složená z muzikantů 
kolem ústřední dvojice Jana Tomáše 
a Libora Paluchy. Muzika, která zvuk 
tvrdých kytar využívá jen zřídka, daleko 
víc se nese v poklidném tempu a pozvol-
ném rozvíjení nenápadných motivů.

Šramlfest by si neměl nechat ujít 
žádný fanoušek dobré hudby

18.30 BOO (CZ/AT)
Kapelu založil kytarista Josef Ostřan-
ský, jedna z  legendárních osobností 
brněnské alternativní scény. Do kapely 
přizval svého parťáka z Dunaje Pavla 
Koudelku, cellistku Andreu Konstan-
kiewicz (Tara Fuki) a z Rakouska po-
volal multiinstrumentalistu a zpěváka 
Christopha Pajera.

20.00 Terra Profonda (HU)
Sametově chraplavý baryton Vince-
za Lo Buglio vypráví příběhy, které 
doprovází Kiss Krisztián (saxofon...) 
a Szabó Mátyás (kytara, basa).  Ma-
ďarská kapela se vyznačuje zemitým 
zvukem, inspirovaným blues, americ-

kou „roots music“, jazzem a východo-
evropskou lidovou hudbou.

22.00 The Grand East (NL)
Trvalo to dlouhé tři roky, ale podařilo 
se! Po červencovém koncertování v za-
hraničí konečně dorazí The Grand East 
do Znojma. Bratrství během školních 
let utvořilo kapelu, která stále hudebně 
drží dohromady jako lepidlo.

Sobota 30. 7.
15.00 Komedianti na káře: Rytířské 
povídání o princi Bajajovi
Divák se stane svědkem Bajajova trápení, 
rozhodnutí pana krále a slavného vítěz-
ství, ve kterém drak Kruťák položí svůj 

 Z Nizozemí přijede hvězda páteční noci The Grand East. „Pro mě osobně holandští The 
Doors,“ prozradil dramaturg festivalu Jan Krejčí.  Foto: Archiv ZL

bídný život. Dvojice kejklířů a komedi-
antů, kteří žonglují, hrají pohádky i po-
učná představení, s loutkami i bez nich.

16.00 Johan V. (CZ)
Mladá znojemská rock’n’rollová kapela 
plná energie, která se legendární tepr-
ve stane! Letos vydává svou debutovou 
desku a Šramlfest bude součástí jejího 
letního turné.

18.00 Bert & Friends (CZ)
Karel Svoboda i David Lynch, alternativa 
i pop, táborák i jazz, nadsázka i vážnost. 
Česká hudební skupina s frontmanem 
Albertem Romanuttim, jehož autor-
ský rukopis nezapře vystudovaného 
skladatele. Skladby se vyznačují silným 
psychedelickým pojetím. Cena Anděl 
za videoklip roku k písni Piš mi básně.

20.00 Oum Shatt (DE)
Chlapci z Berlína hrají radikálně čistou 
a minimální formu rock’n’rollu s arab-
skými prvky. Je to hluboký a  temný 
analogový taneční konstrukt. Je per-
kusní, nonšalantní, postavený na in-
tenzivním hlasu Jonase Poppea.

22.00 My Baby (NL/NZ)
Šramfest zakončí roots-hypnotic blue-
sová kapela My Baby, která představí 
svůj jedinečný šamanský blues doplně-
ný o elektronické prvky. Trio pochází 
z Nizozemí a Nového Zélandu a  je-
jich zvuk je ovlivněný blues gospelem 
v kombinaci se surovostí sedmdesát-
kového funku, afrického pouštního 
blues a indickou rágou.  lp

Programovou nabídku Hudeb-
ního festivalu Znojmo obohatí Pro-
menádní koncert v městském parku.

Obdivovatelé prvorepublikové ele-
gance jsou zváni v poslední festivalový 
den, v neděli 24. července, do horního 
městského parku. „Korzovat se bude 
kolem hudebního altánku, kde bude 
od 14.00 do 16.00 hodin hrát živá hud-
ba,“ uvedl Lubomír Černošek, předse-
da Okrašlovacího spolku ve Znojmě, 
který stojí za pořádáním koncertu. 
Atmosféru první poloviny 19. století 
umocní dámy a pánové v dobových 
kostýmech vhodně doplněných stylo-
vými doplňky. Ovšem na Promenádní 
koncert jsou zváni všichni lidé, kteří 
chtějí prožít příjemné odpoledne bez 
ohledu na dobový oděv. Letní šaty 

Festival obohatí prvorepubliková elegance
dam a upravený vzhled pánů bude ale 
i na tomto koncertě vítaným bonusem. 
Vstupné je zdarma.

V závěru letošního hudebního fes-
tivalu ale můžete navštívit ještě další 
koncerty. V kostele sv. Mikuláše zazpívá 
jeden z nejlepších vokálních souborů 
na světě, britské uskupení VOCES8. 
V městském divadle uslyšíte Koncert 
malých géniů. Hudba bude znít také 
na mostě mezi Hardeggem a Čížovem 
a za pozornost jistě stojí i Jazzové mati-
né v přírodě Národního parku Podyjí. 
O festivalové finále se na vranovském 
zámku postarají sopranistka Martina 
Janková a cemballistka Barbara Maria 
Willi v programu Metastasio. Více k pro-
gramu najdete v Kulturním přehledu  
na str. 14–15.   lp  Promenádní koncert připomene půvab časů minulých.  Foto: Archiv OS
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Plemeno: kříženec (výška ke kolenům) | Věk: 8 let
Nový domov hledá čistotný a samostatný Samík. Nic neničí, není hlučný, 
a tak je vhodný do bytu i rodinného domu. Mezi dalšími psy je žárlivý, proto 
jej doporučujeme jako psího jedináčka do rodiny s většími dětmi nebo třeba 
k babičce a dědečkovi, kterým bude dělat milou společnost. 
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

SAMÍK

Už od března jsou v prodeji per-
manentky na největší slavnosti vína 
v  České republice, na  Znojemské 
historické vinobraní, které se bude 
konat 9. až 11. září 2022. Zakoupené 
vstupenky z let 2020 a 2021 jsou stále 
platné.

Dva roky vynucené přestávky 
nijak neovlivnily aktivitu a nadšení 
organizátorů ze Znojemské Besedy 
při přípravě vinobraní spojujícího 
víno, historii a multižánrový program. 
V  těchto dnech dokončují přípravy 
38. ročníku, aby ho všem přinesli tak, 
jak byli zvyklí. Na  vinobraní míří 
desetitisíce návštěvníků z  různých 
koutů České republiky a všichni, kdo 
se na organizaci tak velké akce po-
dílí, věří, že se nejen jim, ale i Znoj-
mákům bude letošní program i celé  
vinobraní líbit.

Vinobraní nabídne novou scénu 
a mince připomenou Mendela

Vstupenky z let 2020 a 2021
jsou stále platné.

Odpočinek U Tří dubů
Počet tradičních třinácti scén se 

letos o jednu rozroste. Vznikne na ulici 
Přemyslovců, nedaleko areálu pivovaru. 
Jejím partnerem je jeden z největších 
pěstitelů ovoce na Znojemsku – Farma 
U Tří dubů. Proto nová odpočinková 
zóna ponese název U Tří dubů. 

Stovky historických postav 
v ulicích

Čtyři scény budou opět zamě-
řené na historické soubory. Chybět 
nebudou ani rytířské turnaje, ulička 
chudiny a  samozřejmě nejznámější 
část vinobraní – průvod krále Jana Lu-
cemburského s družinou. Pětiset člen-
ný dav vyrazí do centra města v čele 
s královským párem. Představovat ho 
budou herci Miroslav Hrabě a Šárka 
Charvátová.

Létat vzduchem budou během 
průvodu také zlaté a stříbrné pamětní 
mince, letos s motivem dvoustého vý-
ročí narození J. G. Mendela. „Komu se 
poštěstí chytit zlatou minci, může si ji 
vyměnit za vstupenku na další ročník 
vinobraní nebo si ji ponechat jako 
památku,“ vysvětluje starosta Znojma 
Jakub Malačka.

Pódium roztančí krásné Slovenky
Vystoupí Richard Müller, Lenny, 

skupina teepee, Marek Ztracený, Po-
letíme?, Chinaski, The Atavists, James 
Harries, Fast Food Orchestra, Pavel 
Calta a vyhlášený slovenský SĽUK, 
který patří k největším lidovým soubo-
rům ve střední Evropě. „Nyní můžeme 
z programu představit další interprety, 
a to Lucii Bílou s kapelou Petra Ma-
láska nebo Emmu Smetanu a Jordana 
Haje,“ prozrazuje František Koudela. 

Starší vstupenky ukažte na bráně 
Doporučujeme pořídit si dvou-

denní permanentku za zvýhodněnou 
cenu 450 Kč, a to až do 31. srpna 2022. 

Pak se cena bude zvedat. Permanent-
ky můžete zakoupit v TIC na Obro-
kové ulici nebo v síti Ticketstream. 
Další informace hledejte na  webu  
znojemskevinobrani.cz. 

A důležitá zpráva patří držitelům 
vstupenek z neuskutečněného vino-
braní z  let 2020 a 2021 – tyto vstu-
penky jsou stále platné. Není třeba je 
nikde měnit, v době vinobraní je stačí 
předložit na vstupních branách. 

 K. Semotam, lp

 Po  dvouleté pauze zase zamává da-
vům Mirek Hrabě v roli krále Jana Lucem-
burského.  Foto: Archiv ZL

Video pozvánku na krásy Zno-
jemska uvidí každý cestující, který 
se v létě sveze některým z linkových 
autobusů společnosti KORDIS v rámci 
Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje (IDS JMK).

Atraktivní video představuje nej-
navštěvovanější a nejoblíbenější turi-
stické cíle ZnojmoRegionu, tedy celé-
ho znojemského okresu. Jde přibližně 
o 800 linkových autobusů jezdících 
po celé jižní Moravě, ve kterých propa-
gační spot poběží na LDC monitorech 

Znojemsko je k vidění 
v autobusech

zavěšených u stropu za řidičem. Video 
pozvánka ZnojmoRegionu se zde bude 
střídat s  dopravními informacemi 
od poloviny července až do poloviny 
září 2022. 

Společnost provozuje i  letní cyk-
lobusy a cyklovlaky. Jejich jízdní řády 
najdete na  stránkách Turistických 
novin. Ty jsou zdarma distribuovány 
na informačních centrech v regionu, 
na památkách a dalších turistických 
cílech. Ke stažení jsou on-line na webu 
znojmoregion.cz.  IN

Dáváte-li přednost bazénům před 
přírodními koupališti, pak můžete 
v horkých dnech navštívit Městskou 
plovárnu Louka ve Znojmě nebo kou-
paliště v příměstské části Mramotice.

Zaplavat si na plovárně Louka mů-
žete denně od 10.00 do 21.00 hod. až 
do konce srpna. Každý všední den 
(6.30–10.00) zde také probíhá kon-

Kde si zaplavete
diční plavání pro plavce starší 15 let, 
kteří jsou zároveň i držiteli předplati-
telských karet (čipů). 

Koupaliště Mramotice nabízí 
k vodním radovánkám bazén s roz-
měry 50x12 m. Otevřeno je denně 
od 10.00 do 19.00 hod. Více informací 
k ceníkům a otevírací době na webu 
sportovisteznojmo.cz.  lp
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel. 515 221 342, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: červen denně 9.00–17.00, 
červenec až srpen 9.00–18.00. 
 
RADNIČNÍ VĚŽ
Zavřeno do října 2023 z důvodu 
rekonstrukce. 

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.00–17.00.

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
Prohlídková trasa po věžích města 
(Střelniční, Prašná, Nová). 
Otevřeno: duben až říjen, denně 
prohlídky v 9.30 a 13.30. V 16.00 hod. 
možnost prohlídky města Znojma 
s průvodcem. Sraz účastníků je 
u TIC, Obroková ul.

BAZILIKA NANEBEVZETÍ 
P. MARIE A SV. VÁCLAVA V LOUCE
Komentované prohlídky: časy lze 
zjistit na tel. 537 020 700. Prodej 
vstupenek v TIC Louka a TIC 
Obroková.
             
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00. Za deště a nevhodných 
klimatických podmínek je zavřeno.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice. 
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. 
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 denně 
9.00–17.00. 

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až říjen po tel.
domluvě.

MUZEUM MOTORISMU 
a expozice 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 (TIC) 
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–Ne 9.00–18.00, 
(přestávka 12.30–13.00). 

TIC 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 říjen denně 
9.00–16.30.

TIC – CENTRUM LOUKA
tel. 537 020 700, 
e-mail: ticlouka@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: květen až říjen denně 
9.00–17.00. 

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 777 323 136, 
www.vocznojmo.cz. 
Otevřeno: červen až 12. září Po–So 
10.00–18.00, Ne, svátky 10.00–16.00.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ 
INFOCENTRUM
Loucká 32a (areál Beach clubu 
Znojmo), tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz, 
www.cykloklubznojmo.cz. 
Půjčovna kol, elektrokol, koloběžek 
a šlapacích kár. 
Otevřeno: červen až říjen denně 
9.00–19.00.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel. 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 
www.knihovnazn.cz.
Otevřeno: odd. pro dospělé Út–Pá 

8.30–18.30, odd. pro děti denně 
(mimo St) 12.00–17.00.

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. 

Červenec, srpen – divadelní prázdniny.

VÝSTAVY

Do 02/2023 A AŽ SE BUDEŠ 
VRACET, LEPŠÍ ČASY S SEBOU 
VEM…
Minoritský klášter – rakouské 
nouzové peníze (1918–1921). 

2. 4. – 30. 10. LIDOVÉ TRADICE 
ZNOJEMSKA
Znojemský hrad – stálá výstava. 
Nevšední pohled na místní lidové 
tradice a obyčeje. 

2. 4. – 30. 10. STŘETY / HUGO 
LEDERER / 1871 / ALEXANDER 
POCK
Znojemský hrad – výstava znojemských 
rodáků (nar. 1871). Sochaře Hugo 
Lederera a malíře Alexandera Pocka.

2. 4. – 30. 10. PROCITLÉ SKLO
Znojemský hrad – tajemství šatovské 
brusírny.

29. 4. – 27. 7. HERNA NA CESTÁCH 
ANEB FYZIKA HROU
Minoritský klášter – fyzikální zákony 
zábavnou formou. 

1. 5. – 30. 9. TRNKOVA ZAHRADA 2

Loucký klášter – netradiční setkání 
na pomezí výstavy, divadelního 
představení a animovaného filmu. 

1. 6. – 11. 9. FRANTIŠEK RINGO 
ČECH 
Galerie Grand Café, Václavské nám. – 
výstava obrazů F. R. Čecha.

17. 6. – 21. 7. PAMĚŤ MÍSTA 
GaP, Kollárova 27 – obrazy Jany 
Janečkové

3. 6. – 7. 8. LOUPEŽNICKÁ VĚŽ 
Dům umění – výstava podob věže 
na fotografiích, grafikách i obrazech.

2. 7. – 7. 8. Z MRAMOTIC 
AŽ NA KRAJ SVĚTA 
Dům umění – výstava s podtitulem 
Libor Sečka: příběh (našeho) 
velvyslance. Výstava darů, které 
ze svých cest věnoval JMM 
velvyslanec Libor Sečka. 

5. 8. – 30. 10. POHŘBY V MLADŠÍ 
DOBĚ KAMENNÉ
Minoritský klášter – hroby lengyelské 
kultury v oblasti jižní Moravy 
a Dolního Rakouska. Výstava 
představuje nejen tradice a rituály 
našich předků.

12. 8. – 20. 11. OBRAZEM 
DO KRAJINY 
Dům umění – vcházení do krajinomalby 
a fotografie. Pohled do přírody 
a památek Národního parku Podyjí.

DALŠÍ AKCE

24. 6. – 18. 8. HUDBA 
NA VINICÍCH / VINAŘSTVÍ 
LAHOFER
Vinařství Lahofer – série koncertů, 
www.hudbanavinicich.cz. Areál 
otevřen od 18.00, koncerty ve 20.00.
30. 7. Jiří Krhut a Štěpán Kozub
  6. 8. MIG 21,
11. 8. Jelen
12. 8. Barbora Poláková a Poletíme? 
18. 8. Čechomor

1. 7. – 31. 8. ZNOJEMSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO 
Prázdninové akce pro všechny věkové 
skupiny. Program na str. 8–9.

8.–24. 7. HUDEBNÍ FESTIVAL 
ZNOJMO
www.hudbaznojmo.cz

21. 7. VOCES8, kostel sv. Mikuláše, 
19.00
22. 7. Dětský den festivalu, Husovy 
sady, 10.00–16.00
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22. 7. Koncert malých géniů, 
nádvoří JMM, 18.00
23. 7. Koncert na mostě, most mezi 
Hardeggem a Čížovem – Retzer 
Staatskapelle, 11.00
23. 7. Koncert při svíčkách II, Dům 
umění, 21.00
24. 7. Jazzové matiné v NP Podyjí, 
pod Šobesem – Petra Ernyei Trio, 
11.00
24. 7. Promenádní koncert, Husovy 
sady, 14.00 – více na str. 12.
24. 7. Metastasio na vranovském 
zámku, nádvoří zámku – M. Janková, 
B. M. Willi (na snímku), 19.00

BALANCE COFFEE & WINE
vinařská turistika
Velká Mikulášská 10, 
e-mail: info@balancecofeewine.cz, 
www. balancecoffeewine.cz, fb, 
tel. 602 743 301 (nutná rezervace).
Noční romantické Znojmo – 
prohlídka s průvodcem historic.
městem s řízenou ochutnávkou vín – 
22. 7., 23. 7., 28. – 30. 7., 5. 8., 6. 8. 
11.–13. 8. od 20.00.
Večerní řízená degustace vín 
na nádvoří znojem. podzemí – 20. 7., 
3. 8., 17. 8. od 19.00.
Piknik pod širým nebem s degustací 
vín – 21. 7., 28. 7. od 19.00.

 NENECHTE SI UJÍT

 HRAD CORNŠTEJN

Na zřícenině hradu postavili novou vyhlídku

První prázdninový den byla 
poprvé na zřícenině hradu 
Cornštejn zpřístupněna ve-
řejnosti nová vyhlídková 
plošina zbudovaná na  za-
střešení  nového paláce 
na nádvoří. „Nová vyhlídka 
umožňuje návštěvníkům vi-
dět okolí hradu zase z  jiné-
ho úhlu. Díky rozsáhlému 
archeologickému výzkumu 
a náročným stavebním pra-
cím, které na  Cornštejně 
probíhaly, je nejzachovalejší 
část hradu po staletích opět 
přístupná od  přízemí až 
po střechu!“ zve k prohlídce 
ředitelka Jihomoravského 
muzea ve Znojmě Vladimíra 
Durajková.  lp

 DIVADLO

Radim Schwab se rozloží na 25 postav 

Bohatý program Znojemského kulturního léta v sobě skrývá poklady 
v podobě neopakovatelných zážitků. Takovým se jeví představení 
Mistero Buffo, které můžete vidět 11. srpna v Rajské zahradě. Exceluje 
v něm herec a zpěvák Radim Schwab. Vynikající hra z dílny Daria Fo, 
nositele Nobelovy ceny za  literaturu, v tomto provedení tvoří čtyři 
příběhy. Rozesmějí vás, dojmou i přimějí k zamyšlení. Nosným pilířem 
představení je hercova schopnost mimického a pohybového projevu 
s využitím prvků komedie delľarte ve spojení s nápaditou umělcovou 
improvizací. „Během tohoto představení se rozložím na 25 postav,“ 
prozrazuje Radim Schwab.  lp

 PATRIK SUMMER PARTY

Pomozme Patrikovi výletem za zábavou

Pomůžeme zábavou! To by 
mohlo být motto akce Patrik 
summer party. Vyrazit na  ni 
můžete i  s  dětmi 13. srpna 
do Tasovic. V obci jen deset ki-
lometrů vzdálené od Znojma 
se bude p otřet í  p omáhat 
těžce nemocnému Patrikovi 
(na snímku) na finančně nároč-
nou léčbu. Na tasovickém hřišti 
bude od 14.00 hod. připravena 
dětská diskotéka, skákací hra-
dy, spousta dobrého jídla i pití 
a pro rodiče také večerní oldies party. Z ceny každého Patrikova pivního 
speciálu či mandlovice, které zakoupíte, půjde část na pomoc. „Patrika 
podporuji už čtyři roky. Zatím se mi pro něho povedlo vybrat přes 200 
tisíc korun, ale teď ho na konci srpna čeká vážná operace. Poté bude 
potřebovat nákladné rehabilitace a lázně. Ale díky tomu má vidinu, že 
se někdy postaví na nohy,“ vysvětluje svoji charitativní aktivitu Lukáš 
Dítě. Další akcí, kterou plánuje pomoci malému chlapci, je 19. září 
v Hodonicích Benefiční talk show ZIBI & ORKO. Vstupenky na povídání 
Zbigniewa Czendlika a Marka Orko Váchy jsou už v prodeji na TIC (Ob-
roková ul.). Více na FB Lukáše Dítěte.  lp

29.–30. 7. ŠRAMLFEST
Na Káře – 15. ročník festivalu 
alternativní kultury. Více na str. 12.

5. 8. SLAVNOSTI OKUREK 
Hradební ulice – více na str. 9.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, www.knihovnazn.cz, 
tel. 515 224 346
11. 8. Odpolední tvoření v knihovně, 
výroba z papíru. 13.00–16.00
25. 8. Herní odpoledne v knihovně, 
nové deskovky, přijďte si zahrát. 
13.00–16.00. 

17.–21. 8. ZNOJMO ŽIJE 
DIVADLEM 
Centrum města – více na str. 9.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ 
VINOBRANÍ 

9.–11. 9. 2022
Permanentka (Pá + So):  

450 Kč dospělí, 400 studenti  
a senioři (do 31. 8.)

550 Kč dospělí, 500 Kč studenti 
a senioři (od 1. 9.)

Milovníci dobrého jídla, pití a zá-
bavy se 22.–23. července potkají 
na street food festivalu Dej si FOOD. 

Milujete chodit mezi food tracky, 
nasávat vůně a atmosféru právě naserví-
rovaných čerstvých jídel? Na třetím 
ročníku Dej si FOOD ve Znojmě, po-
řádaným agenturou P-TEAM, čekejte 
inovativní gastro zážitky, které se z celé 
České republiky sjedou na jednom mís-
tě. V nabídce budou nejen burgery či 
sushi, ale také pasta v parmazánovém 
bochníku, waffle, španělské churros, 
rolovaná zmrzka, exkluzivní hranolky, 
makrely na prkně, červi, exotické mí-

Food festival Dej si FOOD 
míří k rotundě

chané drinky nebo víno z rodinných 
vinařství a spoustu dalšího. Přijďte si 
do areálu pivovaru užít dva festivalové 
dny, a to v pátek od 12.00 a v sobotu 
od 10.00. Letos si pro vás organizá-
toři připravili tematický doprovodný 
program, živou hudbu, cimbálovou 
muziku nebo interaktivní zóny od part-
nerů. „Děti budou moci jezdit po areálu 
na elektrokoloběžkách či longboardech 
a dospělí mohou vyzkoušet virtuální re-
alitu či jízdy elektro automobily značky 
Škoda. Těšíme se na vás,“ zve za organi-
zátory Lucie Matulová. Záštitu nad akcí 
převzalo město Znojmo.  lp

 Jídlo na street food festivalu lidi stmeluje a přispívá k dobré náladě.  Foto: Agentura P-TEAM
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Tým amerického fotbalu Znojmo 
Knights (Rytíři) si vedl ve své premi-
érové sezóně mezi elitou rakouské 
nejvyšší soutěže AFL velice slušně. 
Jako nováček obsadil šesté místo 
a do poslední chvíle bojoval o účast 
ve čtyřčlenném play off.

První krok k němu mohl udělat 
v domácím souboji s pražskými Black 
Panthers. Zkušený tým z našeho hlav-
ního města ale prokázal ve Znojmě své 
kvality a nakonec si došel pro vcelku 
očekávanou výhru 19:7. „Soupeř má 
výborný tým a zaslouženě nad námi 
zvítězil. Jsem spokojený s hrou obra-
ny, bohužel v ofenzívě jsme své šance 
nevyužili,“ hodnotil derby hlavní kouč 
Znojma Martin Kocián.

Jeho tým si ale udržel naději 
na postup do vyřazovacích bojů až 
do závěrečného utkání, ke kterému 
Rytíři nastoupili na hřišti Telfs Pa-
triots. V bouřlivé atmosféře před ti-

Znojmo Knights skončili v premiérové 
sezóně v AFL na šestém místě

sícovkou diváků se hrálo vyrovnané 
utkání. První čtvrtina skončila 7:7, 
po polovině zápasu vedli Znojemští 
14:13. Domácí pak ve  třetí čtvrtině 
otočili na 19:14 a tento náskok, který 
by smazala jediná šestka, už udrželi až 
do konce a rozhodli o svém postupu 
do semifinále na úkor právě Znojma, 
které potřebovalo vyhrát dvojciferným 
rozdílem skóre. „Bohužel nám to nevy-
šlo. Je to složité, když potřebujete nejen 
vyhrát, ale musíte se dívat i na skóre. 
To nám trochu svazovalo nohy. Ne-
mohli jsme se zaměřit jen na vítězství, 
ale museli jsme počítat i body, které by 
nás posunuly do play off. Ale Patrioti 
mají dobrý tým a my jim gratulujeme 
k postupu,“ smířil se s prohrou trenér 
Znojma Martin Kocian. 

Do finále postoupily celky Vienna 
Vikings, kteří v  semifinále vyřadili 
Prague Panthers a Danube Dragons, 
když si poradili s Telfs Patriots.  eks Záběr z domácího zápasu proti Prague Black Panthers.  Foto: eks

 Znojemští volejbalisté s reprezentantkou Havelkovou.  Foto: lpa

Na sklonku června se v Olomouci 
uskutečnila Olympiáda dětí a mlá-
deže, kde mělo své zastoupení také 
Znojmo. Do výběru Jihomoravského 
kraje se kvalifikovalo celkem osm vo-
lejbalistů z VK PFN Znojmo – Přímě-
tice. A to: Natálie Vašatová, Martin 
Kravec, Tom Lintner, Štěpán David, 
Hynek Hruška v šestkovém volejbalu. 
David Knebl a Jiří Donát pak repre-
zentovali jižní Moravu pod vedením 
trenéra Daniela Kasana v beach vo-
lejbalu. 

Svým výkonem přispěli znojem-
ští volejbalisté k 1. místu Jihomorav-
ského kraje v celkovém pořadí krajů. 
Medaili za 3. místo si přivezla mladší 
žákyně Natálie Vašatova, která hrála 
v základní sestavě na postu blokařky. 
Svému týmu nejvíce pomohla na ser-
visu a účinnou obranou na síti. 

V plážovém volejbalu D. Knebl a J. 
Donát obsadili krásné 5. místo, kdy 
museli bojovat proti o rok starším sou-
peřům. Ze základní skupiny postoupili 
z 2. místa mezi osm nejlepších týmů 
celé olympiády. V osmifinále prohráli 

s nadějnými chlapci z Prahy, ale v zá-
pase o 5. a 6. místo po  těžkém boji 
porazili chlapce z Plzně 2:1. A celkově 
skončili na krásném 5. místě.

V  šestkovém volejbalu chlapci 
obsadili 7. místo. V základní sestavě 
odehrál všechny zápasy znojemský na-
hrávač Martin Kravec, ostatní chlapci 
svému týmu pomohli vždy při střídání. 

„Velkým zážitkem pro mě byla 
skvělá atmosféra, která nás provázela 
každým dnem olympiády. Nezapo-
menutelným zážitkem také bylo po-
tkávání se s významnými osobnostmi, 
slavnostní zahájení, předávání medailí 
a finální zakončení olympiády. V pod-
statě každý den prožitý na olympiádě 
byl pro mě jeden velký zážitek," svěřila 
se bronzová Natálie Vašatová.

Ta prozradila i své plány do bu-
doucna. „Po olympiádě bych se chtěla 
ještě více zlepšovat a zdokonalovat pod 
vedením paní trenérky Lenky Pav-
líkové a to jak na trénincích, tak při 
hodinách volejbalu, které jsou součástí 
týdenního rozvrhu hodin. Je fajn, že 
ve škole máme vynikající podmínky 

pro rozvoj všech sportovních aktivit. 
A samozřejmě moc ráda bych se pro-

bojovala na další olympiádu,“ uvedla 
nadějná volejbalistka.  eks


