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ny SLZA a ve 22.00
spustí Jam Sassion.
Kolem hlavní vatry budou přichystané menší ohně
k opékání špekáčků. Lidé si
je mohou přinést nebo přímo
na místě zakoupit. Tyče k opékání uzeniny budou připraveny,
stejně jako další občerstvení, nealko pití i Znojemské pivo. Vstup
na stále více oblíbenou akci je zdarma.

Květen ve Znojmě ovládnou skvělá moravská vína, chutná gastronomie, dobrá hudba, nápaditý design,
poutavá historie a především přátelská setkání, která jsou pro tradiční
Májové slavnosti v centru města charakteristické.
Všichni organizátoři v čele se Znojemskou Besedou věří, že připravený
program osloví širokou skupinu lidí
napříč všemi generacemi a zájmy.
Pálení čarodějnic
se Slzou bez slz
Předzvěstí měsíčních květnových
radovánek bude v poslední dubnový den
PÁLENÍ ČARODĚJNIC v Kapucínské
zahradě za Vlkovou věží. Tradiční jarní
zvyk obohatili organizátoři ze Znojemské Besedy o kulturní program, který
v sobotu 30. dubna začne v 18.00 hodin
zábavou pro děti. Velká vatra vzplane
ve 20.00 hodin. Poté přijde dvojitá dávka
hudby. Ve 20.30 to bude koncert skupi-

Slavnosti odstartují
dechovky
V Kapucínské zahradě také odstartují
Májové slavnosti, a to
v neděli 1. května PŘEHLÍDKOU
DECHOVÝCH HUDEB. Hrát bude
Dambořanka, Dubňanka a Amatéři
z Dobšic, slovenská Bučkovanka a letos
poprvé také rakouská Stadtkapelle Retz.
Ve středu 4. května bude znít městem
mohutný jásot, pískot a radostný křik
pestrobarevného davu, který každoročně provází studentský svátek MAJÁLES. Pestrobarevný průvod znojemských studentů projde centrem, aby se
zastavil na Horním náměstí, kde bude
pokračovat majálesový program.
V pátek 6. a v sobotu 7. května
ovládnou Horní náměstí DNY PART-

NERSKÝCH MĚST. Na přehlídce kultury a gastronomie našich spřátelených
obcí přivítáme delegace z italských
měst Trento-Povo, Trento-Villazzano
a Pontassieve, z rakouského Retzu a ze
slovenských měst Bratislava-Ružinov,
Nové Zámky i polské Strzegomi. Novinkou a milým zpestřením budou
dvě představení loutkařů z Chrudimi.
V sobotu 7. května ve foyer znojemské radnice a v uličce pod ní si užijeme třináctý ročník přehlídky růžových vín a klaretů JAROVÍN ROSÉ
s rozšířenou nabídkou o perlivá vína
a sekty. V kalendáři Májových slavností
je pak 8. květen pevným datem konání
FESTIVALU VÍNA VOC ZNOJMO
s horkou novinkou – Vinobusem.
V areálu Znojemského městského
pivovaru bude na obdivovatele kreativity čekat 20. a 21. května GARAGE
DESIGN. Přehlídka originální autorské tvorby oživí i ulici Přemyslovců
a nově bude market otevřený déle,
aby na něj měli možnost zavítat také
návštěvníci MUZEJNÍ NOCI, která
bude probíhat 20. května v objektech
Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Novinkou Májových slavností
bude 20. května BAREVNÝ DEN
na Horním náměstí.
Ľuba Peterková, Jaroslav Chaloupecký

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Od 2. května 8.00 do 10. května 18.00 bude platit úplná uzavírka spodní
části Horního náměstí, kde nebude možné parkovat. Vjezd do této části
náměstí bude pouze s povolením pořadatele. Z Václavského náměstí tak
bude možný výjezd ulicí Veselou, opačným směrem pak ulicí Přemyslovců, přes ulici Velkou Františkánskou a Velkou Mikulášskou na Masarykovo
náměstí a dále. Aktuální informace na www.znojmocity.cz.

7. 5. Obroková ulice. Více na str. 3

8. 5. Horní náměstí a centrum města.
Více na str. 4
20. 5. Horní náměstí. Více na str. 5

20. 5. objekty Jihomoravského muzea
ve Znojmě. Více na str. 5
20.–21. 5. areál Znojemského městského pivovaru. Více na str. 5

Stříbrní Orli
Na stranách 6 až 8 si přečtete o úspěšné
sezóně hokejového týmu Orli Znojmo.

 Takto je známe.

Foto: Libor Duchoň
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Za věží rozproudí krev pětice řízných dechovek
Májové slavnosti odstartují v neděli 1. května Přehlídkou dechových
hudeb s letošní novinkou – rakouským hostem.
V Kapucínské zahradě za Vlkovou
věží se představí od 13.00 hodin česká
Dambořanka, od 14.00 slovenská Bučkovanka a v 15.00 to rozjedou Amatéři
z Dobšic. V 16.00 vystoupí letos poprvé i rakouská Stadtkapelle Retz a přehlídku zakončí moravská Dubňanka,
která bude hrát od 17.00 hodin.
„Naší dlouhodobou snahou je
podpora partnerství se sousedním
rakouským regionem a s ním související oživení přeshraničního kulturního dění. Účast kapely z Retzu je
jedním z kroků, kterým chceme tento
společný záměr naplňovat. Věřím, že
vystoupení Stadtkapelle Retz přiláká
i nemalé množství rakouských příznivců tohoto žánru a Přehlídka dechových
hudeb tak získá nový rozměr,“ říká
František Koudela, ředitel pořádající
Znojemské Besedy. Přehlídku bude
moderovat Karel Hegner, velký popu-

larizátor dechovky v televizi a rozhlase.
Pamatováno je i na zajištění občerstve-

ní, nealkoholické nápoje i Znojemské
pivo pro žíznivé posluchače. Vstupné

na koncerty všech pěti dechovek je
symbolická stokoruna. 
lp

 Přehlídka dechových kapel každý rok přiláká desítky posluchačů. Nic na tom nemění ani vývoj počasí. Tomu zachmuřenému se diváci
brání přátelskou atmosférou a dobrou náladou. 
Foto: Archiv ZB

Připravte se na majáles s traktorem v ulicích,
Evropou v éteru a Benem na pódiu
Mohutný jásot pestrobarevného
davu, který každoročně provází majálesový průvod studentů, bude zase
znít centrem Znojma.
Středa 4. května bude patřit znojemským středoškolákům a studentům
Soukromé vysoké školy ekonomické
a jejich oslavám studentského života.
Majáles, s mediální spoluprací rádia
Evropa 2, zahájí v 10.00 hodin velkolepě pojatý průvod studentů, letos obohacený o traktor a několik doprovodných
vozů. Hlavní program na Horním ná-

městí začne v 10.45 s taneční skupinou
Mighty Shake. Vedle bohatého hudebního a tanečního programu, který budou mít pod palcem oblíbení moderátoři Nasty a En.dru, dojde na obvyklé
volby krále a královny Majálesu (volné
disciplíny v 11.40 a 13.00, vyhlášení
v 15.00), módní přehlídku butiku Cik
Cak (19.30) či koncert hlavní hvězdy,
zpěváka Bena Cristovaa (21.00).
Ani zdaleka to ale nebude jediné
zajímavé hudební vystoupení během
celého dne. Například ve 20.00 jeden
z moderátorů, En.Dru, předvede looping performance a do večerní afterparty se zapojily Harvart klub, La
Rutyka, Bermuda Pajzl, Illegal bar
a GOGO music klub. 
lp

 Majáles nebyl ve Znojmě nikdy nudný.

PROGRAM MAJÁLES

 Studentům přijede zazpívat Ben Cristovao.

Foto: Archiv ZB

10.00–10.45	Studentský průvod: Městské lázně–Horní
park–Komenského nám.–Střední park–
Pontassievská–Zámečnická–Obroková–
Horní náměstí
10.45
Slavnostní zahájení
11.00–11.30 Mighty Shake
11.30 	Vyhlášení vítěze průvodu + vyhlášení
soutěže Poznáváme Znojmo aneb 790 let
královského města Znojma
11.40–12.30	Disciplíny kandidátek a kandidátů na královnu a krále
12.30–12.50 BBK Street Workout

Foto: Archiv ZB

12.55–13.05 Pěvecký sbor Znoimia
13.05–14.00 	Disciplíny kandidátek a kandidátů na královnu a krále
14.00–14.10 	Taneční vystoupení SVŠE
14.10–14.30 	CSB Crew Znojmo – taneční skupina
14.30–15.30 Kinkies
15.00–15.30 	Vyhlášení krále a královny Majálesu
15.30–16.30 LIWID
17.00–18.00 TiNG
18.30–19.30 The Paranoid
19.30–20.00 	Módní přehlídka butiku CIKCAK
20.00–20.30 	En.dru looping performance
21.00–22.00 Ben Cristovao
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Na náměstí se poprvé potkají loutky z Chrudimi
s italskou kávou i slovenskou klobásou
V pátek 6. a v sobotu 7. května
si již poosmé budete moci užít přehlídku kultury a gastronomie našich
spřátelených obcí. Horní náměstí
ovládnou Dny partnerských měst.
„V letošním roce přivítáme delegace z italských měst Trento-Povo,
Trento-Villazzano a Pontassieve, z rakouského Retzu a ze slovenských měst
Bratislava-Ružinov a Nové Zámky
i polské Strzegomi. Ve dvou dnech si
Znojmáci budou moci přímo na náměstí zakoupit delikatesy, pokrmy,
vína a výrobky typické pro danou zemi
či oblast. Například výbornou italskou
kávu, víno, sýry nebo pravý olivový
olej,“ zve na setkání v centru Znojma
místostarosta Jan Grois.
Zpestřením letošního ročníku setkání bude zapojení města Chrudim,
které budou zastupovat především
tamní loutkaři, neboť Chrudim je proslulá právě muzeem loutek. „S městem Chrudim spolupracujeme v rámci
Sdružení historických sídel a měst.
Pozvání k nám do Znojma bylo přirozeným vývojem našich vztahů. Ač
by se dalo označit ryze za spontánní,

 Dny partnerských měst jsou spojeny s kulturními vystoupeními a ochutnáváním dobrot jiné než české kuchyně. 

do budoucna si dokážeme v oblasti
kultury představit další rozvoj společných aktivit a zůstáváme jim otevřeni,“
vysvětluje Grois. Děti, ale i dospělí se

ovšem již nyní mohou těšit na dvě představení chrudimských hostů, kteří své
umění předvedou na Horním náměstí
v pátek i v sobotu. Lidé uvidí loutkářský

Foto: Archiv ZB

soubor Ahoj, který hraje s klasickými
marionetami i maňásky, provozuje černé divadlo a mnozí ho již mohli potkat
i jako divadlo na kolečkách. 
lp, jch

Jarovín Rosé je bohatší o desítky návštěvníků.
Má pro ně premiérově i perlivá vína a sekty
Vyznavači růžových vín jsou
zváni do foyer znojemské radnice
i do uličky pod ní, kde si v sobotu
7. května dají dostaveníčko desítky
vinných lahví naplněných vynikajícím růžovým mokem.
Třináctý ročník přehlídky růžových vín a klaretů Jarovín Rosé, kterou
ve spolupráci se Znojemskou Besedou
organizuje Branko Černý, se v letošní
nabídce nově rozšíří navíc o perlivá
vína a sekty. Soutěž byla pro rok 2016
určena pouze pro česká a moravská
vína, která budou moci návštěvníci
přehlídky ochutnat. Získají tak přehled
o aktuální nabídce růžových vín na našem trhu, gastronomickou inspiraci
na jarní a letní měsíce i řadu zajímavých receptů a návodů. Spolu s víny
budou totiž prezentovány potraviny
s víny se snoubící.
Za čtyři roky práce se novému organizačnímu výboru soutěže podařilo
navýšit počet vzorků téměř trojnásobně a počet návštěvníků sedminásobně.
Jarovín Rosé tak stále potvrzuje vzrůstající zájem o rosé vína u nás i vysokou
prestiž této jediné specializované soutěže na rosé vína v České republice. lp

 Půvabné ženy jsou vždy okrasou přehlídky Jarovín Rosé ve Znojmě. Tyto reprezentují Vinařství Vajbar.

Foto: Vinařství Vajbar

4

ZNOJEMSKÉ LISTY 28. DUBNA 2016

Speciál – Májové slavnosti

Festival, který láká na snoubení vína a gastronomie.
Třešničkou bude křest Vinobusu
Festival vína VOC Znojmo, který
je svým osmým ročníkem již tradiční
událostí znojemského kulturního kalendáře, zve milovníky vína, folklóru
a gastronomie do centra města.
Stejně jako v loňském roce, kdy
festival přilákal na 8 800 návštěvníků
z celé republiky, bude i letos připravena ochutnávka nově certifikovaných
vín VOC Znojmo. Na návštěvníky
čekají ta nejlepší a nejtypičtější vína
Znojemska – vína odrůd Sauvignon,
Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené.
Degustace probíhá formou placených
bločků.
Po loňském kladném ohlasu nebude festival probíhat pouze na Horním náměstí, ale znovu se rozšíří také
do přilehlých ulic. „Na Obrokové ulici
budeme nalévat pouze sauvignony
a ulici tak symbolicky v den konání
festivalu přejmenujeme na Sauvignonovou. Podobně Václavské náměstí
překřtíme dle druhu nabízeného vína
na Veltlínské náměstí a Slepičí trh se
promění na Ryzlinkový trh. K tomu
bude na každém z těchto míst hrát
cimbálová muzika,“ připomíná loňskou novinku festivalu František Koudela, předseda sdružení VOC Znojmo.
Pro návštěvníky festivalu
bude stejně jako v předešlých
letech připravena soutěž
o hodnotné ceny.
Výherci se mohou těšit na vína
VOC Znojmo, na předplatné
časopisu Sommelier
nebo na předplatné časopisu
Wine & Degustation.
Vinné degustace
propojí kapr i hudba
Vinné degustace na Festivalu vín
VOC doplní ochutnávka gastronomické speciality – pohořelického kapra.

koutku. Festival se koná pod záštitou
ministra zemědělství Mariana Juračky
a za podpory Vinařského fondu ČR
a města Znojma. 
lp

 Festival vína VOC je otevřený každému členu rodiny.

V různých variacích ho na několik
způsobů připraví přední znojemské
hotely a restaurace. A protože láska
ke Znojemsku by neměla procházet
jen žaludkem, nebude chybět bohatý
kulturní program s hudebními vystoupeními i tancem.

 Jednodenní ulice.

Foto: Archiv ZL

Hlavní stage bude na Horním náměstí, na kterém zahrají místní soubory jako Dyjavánek a Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, dětský folklórní
soubor Krahuláček, folklórní soubor
Iskérka a hudební formace Docuku
s Jitkou Šuranskou (držitelka ceny Anděl 2013). S projektem Essence, který spojuje jazz, soul a folklór, přijede

Jak se žije ve Znojmě?
Jak jsou spokojení obyvatelé
Znojma se životem ve městě a mnoho dalších otázek zjistí během května
dotazníkové šetření, které za technické pomoci CI2 organizuje Městský
úřad Znojmo.
Dotazníky mají za cíl zjistit zejména míru spokojenosti s životem
ve městě, bezpečnost ve městě, míru
spokojenosti s prací úřadu a další. Tazateli budou studenti Gymnázia Dr. Karla Polesného, kteří budou
oslovovat obyvatele Znojma v ulicích

a vyplňovat s nimi dotazník. Měření
bude zaznamenáno a vyhodnoceno
v rámci Katalogu indikátorů, který je
součástí Strategického plánu rozvoje
města Znojma na období 2016–2022,
probíhat bude každé dva roky. „Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům
na řadu položených otázek. Napomohou tak rozvoji města Znojma,“ uvedla
mluvčí města Zuzana Pastrňáková.
Obdobné šetření probíhá i v jiných
městech České republiky. 
lp, zp

Foto: Archiv ZB

Hanka Gregušová. Na festival zavítá
skupina Bezobratři (držitelé ceny Anděl 2010).
Třešničkou bude křest
V rámci programu festivalu pokřtí
spolek VOC Znojmo svou novinku
– unikátní vinařský turistický autobus Vinobus, který brázdí Znojemsko
od 1. dubna. Po celý den bude k vidění
na Horním náměstí. „Naši průvodci
zájemcům rádi vysvětlí, co Vinobus
nabízí. Poradí jim, co díky projížďce
v něm mohou vidět, a zodpoví i veškeré další dotazy,“ vysvětluje František
Koudela a dodává: „Součástí programu
bude také slavnostní křest Vinobusu
za účasti jeho největších podporovatelů, který je naplánován na 13. hodinu.“
Během festivalu bude možné navštívit také Informační centrum VOC
Znojmo ve Vlkově věži na Kollárově
ulici. Otevřen bude i ochoz věže s vyhlídkou. Organizátoři festivalu jsou
připraveni i na rodiny s dětmi. Malé
ratolesti si budou moci hrát v dětském

PROGRAM – HORNÍ NÁMĚSTÍ
10.00–20.30 Ochutnávka vín VOC
	Znojmo ročníku 2015 i starších formou placených bločků
10.00	Dyjavánek – dětský folklórní
soubor ze Znojma
11.00	Dětský folklórní soubor Krahuláček
12.00	Hanka Gregušová – jazz folklór
13.00	Losování návštěvnických kuponů
13.00 Slavnostní křest Vinobusu
13.20 Iskérka – folklór z Myjavy
14.30	Bezobratři – inspirace moravskou a slovenskou písní
16.30	Losování návštěvnických kuponů
16.50	Karpaty Ružinov – slovenský
temperament v lidovém tanci
17.50	Losování návštěvnických kuponů
18.30	Docuku s Jitkou Šuranskou
– folklór beat z Valašska s jedinečnou houslovou experimentátorkou a zpěvačkou
19.45	Cimbálová muzika Antonína
Stehlíka
20.45 Závěr programu
Hudba v odrůdových ulicích
Cimbálová muzika Ant. Stehlíka –
Sauvignonová ulice (Obroková ul.)
Veltlínek a Vinohrádek – Veltlínské
náměstí (Václavské nám.)
Friška z Kyjova a Denár – Ryzlinkový trh (Slepičí trh)
Programem provází Ivo Dvořák,
viceprezident Asociace sommelierů ČR.

Den matek v hotelu Savannah****deluxe
Neděle 8. 5. 2016
Vyjádřete svůj dík mamince na Den matek za to, co pro
Vás dělá a pozvěte ji na výborné menu hotelu Savannah.

Čtyřchodové menu Vám nabízíme za 360 Kč/osoba.
Více informací o akci najdete na:
www.hotel-savannah.com
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Design se vrací do areálu pivovaru Barevný den
Dva celé dny, 20. a 21. květen, budou v areálu pivovaru patřit autorské
tvorbě, dobrému jídlu a kávě, hudbě, podpoře dárcovství kostní dřeně
a dalšímu bohatému doprovodnému
programu.
„Loňské do třetice všeho dobrého
a naposled v pivovarských garážích se
k naší radosti nevyplnilo, a tak se opět
můžete těšit do industriálních prostor
na čtvrtý ročník Garage Designu,“ kvituje s radostí Andrea Krčálová, jedna
z organizátorek úspěšné akce.
Garage Design 2016 představí na třicítku designérů a designérek
z Česka a Slovenska. Přijedou značky
jako Punktura, Baby Olé nebo Atelier
Koira Kissa, které si znojemský market
oblíbily natolik, že nevynechají žádný
ročník. Těšit se můžete i na nové tvůrce,
jako jsou stylové ponožky SocksInBox
nebo české hračkářství Hugo chodí bos.
Děti i dospělí mohou na Garage
Designu příjemně strávit celý den.
Nákupy jdou proložit výtvarnou nebo
taneční dílnou, občerstvit se mohou dospělí dobrou kávou a společně s dětmi
objevit kouzlo veganské kuchyně nebo
se nechat zlákat vůní pochoutek z grilu.
„Každoročně je naší snahou oživit
ulici Přemyslovců. Letos k tomu máme
opět spoustu nápadů – kola a koloběžky ve spolupráci s Cyklo Klubem
Kučera, houpací sítě a další. Možná
se ulice zazelená a vy si budete moci
poležet na trávníku. To vše si budeme
moci společně užít, pokud nám bude
přát počasí,“ říká Andrea Krejčí, jedna
z organizátorek.
„Připravujeme i novinky, filmové
projekce animovaného filmu Chlapec
a svět, přibližující divákům svět očima
dítěte, a dokumentárního filmu Grey
City, zobrazující tvorbu světově proslulých tvůrců graffiti ze Sao Paula.

Novinkou letošních Májových
slavností bude 20. května Barevný
den na Horním náměstí.
Jde o akci zaměřenou především
na školáky a rodiny s dětmi, které se
formou her, zábavných atrakcí a soutěží seznámí se správným nakládáním
a tříděním odpadů. Barevný den se
uskuteční pod záštitou Zdravého města a společnosti EKO-KOM, která stojí
za zábavným programem zahrnujícím
například výstavu, soutěž Kdo roztřídí, vyhraje! Dále vědomostní soutěž
o ceny či originální atrakci ve stylu čtyř
barevných kontejnerů, Rodeo láhev
v kontejneru i nafukovací popelářské
auto ke skákání. 
lp

 Přehlídka Garage Design je pro návštěvníky pokaždé jiná. Překvapující, hravá
a zábavná. 
Foto: Archiv ZB

Také bychom rády načaly téma zodpovědné módy,“ poznamenává Andrea
Krčálová.
Večery budou patřit hudbě – v pátek taneční afterparty v klubu Amanita
a v sobotu v garážích koncert J & The
Cold Cold Nights.
Stejně jako Ježíškův Garage Design,
tak i ten květnový podpoří dárcovství

kostní dřeně a přímo na místě se budete
moci zařadit do registru dárců. K tématu je v sobotu připravena i debata.
Garage Design pořádá spolek
Umění do Znojma ve spolupráci se
Znojemskou Besedou. Vstup na market a filmové projekce je zdarma. Dílny, workshopy 20–80 korun, koncert
100 korun.
ak, lp

PÁTEK 20. 5. 2016
12.00–22.00	
Market originální autorské tvorby
14.00–19.00	
Výtvarné a rukodělné dílny, čtenářský koutek, atrakce na ulici
16.00	
Chlapec a svět – animovaný film pro děti i dospělé
19.00	
Grey City – dokumentární film
22.30	
Afterparty v Cafe-baru Amanita
SOBOTA 21. 5. 2016
10.00–18.00	
Market originální autorské tvorby
11.00–18.00	
Výtvarné a rukodělné dílny, čtenářský koutek, atrakce na ulici
11.00
Debata o dárcovství kostní dřeně
14.00
Taneční workshop street dance s Mighty Shake Znojmo
16.00	
Přednáška o udržitelné módě
16.00	
Taneční workshop street dance s Mighty Shake Znojmo
20.00
Koncert J & The Cold Cold Nights

 Zábavné třídění. 

Foto: Archiv ZL

Noční
prohlídka
pivovaru
V rámci Muzejní noci otevře
20. května své brány pro návštěvníky také Znojemský městský pivovar.
Mimořádné noční prohlídky pivovaru budou připraveny od 19.00
do 23.00 hodin. Pro zájemce upozorňujeme, že je nutná telefonická objednávka prohlídky předem, a to u Barbory Chovancové (tel.: 608 800 561).  lp

Muzejní noc s podtitulem Znojmo, město králů
V pátek 20. května se budou
moci lidé podívat do všech objektů Jihomoravského muzea zdarma.
Od 19.00 do 23.00 hodin jim otevře
náruč Muzejní noc s podtitulem Znojmo, město králů.
K tomuto faktu byl přizpůsoben
i letošní program, kdy slaví Znojmo
790 let povýšení na královské město Přemyslem Otakarem I. a zároveň
si připomínáme také výročí 700 let
od narození císaře Karla IV. Muzeum
proto připravilo na znojemském hradě
výstavu České korunovační klenoty
na dosah, na kterou je 20. 5. vstup
zdarma. A císař Ferdinand II. Habsburský navštívil Znojmo v roce 1628.

A nelze opomenout, že na Muzejní
noci bude také jezdit zdarma turistický
vláček po trase Dům umění – ulice
Přemyslovců. 
lp
Minoritský klášter
– Přemysl Otakar II.
19.00–20.00 Flétna, tanec a recitace
19.00–22.30	Barmanská show, workcoffee a další
19.00–22.30	Výroba ozdobných předmětů, kamenářská dílna
22.00
Ohňová show INFERNO
19.30, 20.30, 21.30 Sabrage
nádvoří muzea
17.00–22.00 Paroháči

19.00–23.00	Ochutnávka vín – Vinné
sklepy Lechovice
19.00–22.00 Život na kolech
Hrad
– Karel IV.
19.00–20.00 CARMINA CLARA
20.00–22.00 HŠ YAMAHA
19.00–22.30	Staň se králem, královské
účesy, prodej kornoutů
19.00–22.30	Koruna pro krále, sklípek U Dvou stréců
20.00–22.00 Strašidla v podzemí
20.30	Klarinetový soubor ZUŠ
Znojmo
19.00–23.00	Ochutnávka vín – Vinné
sklepy Lechovice

Dům umění
– Ferdinand II. Habsburský
19.05	Vyhlášení výtvarné soutěže Znojmo, město králů
20.00
LUCREZIA BORGIA
19.00–22.30	Intarzie, balení
19.00–22.00	Královské tvoření, ražba
pamětních mincí a další
21.00–23.00	Interaktivní videoinstalace
19.00–23.00	Ochutnávka vín – Vinné
sklepy Lechovice
19.00	Muzejní noc na kole (sraz
u Domu umění) – Cyklistická vyjížďka s průvodcem po objektech
zařazených do akce
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 Hokejisté ORLI Znojmo na společném snímku se svým realizačním týmem těsně po posledním finálovém zápase, ze kterého si odnesli cenný stříbrný kov. 

Foto: Archiv ORLI Znojmo

Historický úspěch znojemského hokeje.
Orli berou stříbro!

Od čtvrtfinálového prokletí
až k finálovému snu

tězil v prvních dvou duelech a byl blízko i třetí výhře na svém ledě za stavu
2:1 na zápasy. Právě tam ale nastal asi
jeden z klíčových momentů znojemské
cesty za úspěchem. Dvě minuty před
koncem čtvrtého zápasu Orli prohrávali 1:2, pak ale Roman Tomas, který
do té doby v play-off ani jednou nebodoval, překvapivou střelou vyrovnal
a v prodloužení Znojmo dokonalo
obrat, vyrovnání série a začalo svou
finálovou jízdu.
„Když jsme tehdy prohrávali
ve čtvrtfinále s Dornbirnem 0:2 na zá-

Na ledě se Znojmo poprvé za své
pětileté působení v EBEL dokázalo
dostat dál než za brány čtvrtfinále.
Ve velkém stylu přitom ukončilo už základní část. Jen o skóre skončilo druhé
(právě za Salcburkem) a vybojovalo si
pro příští sezónu právo účasti v hokejové Lize mistrů. Prestižní soutěž,
kde se každoročně utkávají nejlepší
hokejové týmy Evropy, se losuje už
3. května v Curychu a zástupci Orlů
budou u toho.
Samotné play-off pak začalo tak,
jak bylo Znojmo v posledních letech
zvyklé – nepříliš úspěšně. Houževnatý
Dornbirn plný kanadských hráčů zví-

 Na ledě to pořádně vřelo. 

Nejúspěšnější sezónu v historii
mají za sebou znojemští hokejisté.
Ti v play-off mezinárodní Erste
Bank Eishockey Ligy (EBEL) vyřadili
postupně Dornbirn, Linec a probojovali se až do finále, kde po velké bitvě
padli s obhájcem titulu ze Salcburku.
Kromě trofeje pro vicemistra putují
do Znojma i individuální ocenění pro
nejlepšího mladého hráče a nejužitečnějšího hokejistu sezóny.

pasy, tak jsme si s kluky v kabině něco
vyříkali. Nastartovalo nás to až do finále. Neměli jsme v těch zápasech žádný pohyb. Nedohrávali jsme hráče. Pak
jsme v tom třetím utkání dali rychlé
góly a to nás nakoplo. Byl to důležitý
moment, jinak bychom tady teď asi
nebyli,“ řekl později po finále kapitán
týmu Jiří Beroun.
Sérii s Dornbirnem Orli ovládli
4:2 na zápasy, oslavili postup do semifinále a začali se připravovat na Linec – tradičního soupeře, se kterým
neúspěšně bojovali ve čtvrtfinále před

Foto: Archiv ORLI Znojmo

dvěma roky. Český celek byl v průběhu
série silnějším mužstvem, brzy se ujal
vedení v sérii, a když v pátém duelu
rozhodl o svém vítězství chvíli před
koncem, jelo Znojmo podporované
velkou skupinou fanoušků do Lince
s finálovým mečbolem. Jasné vítězství
a emotivní oslavy finálového postupu
na ledě soupeře byly pro mnoho hráčů
největším úspěchem kariéry.
Finále proti ambicióznímu Salcburku tak bylo pomyslnou třešničkou na dortu. Orli se proti finančně
několikanásobně silnějšímu soupeři
ujali v sérii vedení 2:1, ale Red Bull
posléze dokázal sérii zvrátit a po velkém boji pro sebe rozhodnout šesté
utkání ve Znojmě, kterým stvrdil zisk
mistrovského titulu. Vítěznou branku vstřelil deset minut před koncem
paradoxně český obránce ve službách
rakouského klubu Zdeněk Kutlák.
O pár minut později už v rukou
třímal mistrovský pohár pro vítěze
EBEL, ten mu ale záhy vypadl a rozbil
se na znojemském ledě symbolicky
na dva kusy. To ale nemohlo zkazit
ani mistrovské oslavy Red Bullu, ani
aplaus pro znojemský tým, který zaplněná hala vyprovázela z ledu pokřikem
„Pro nás jste mistři!“
luk
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Mohutná podpora fanoušků hnala ORLY do finále

Poprvé od Jágra bylo v aréně vyprodáno

 Bez obrovské podpory fanoušků by se hokejistům hrálo hůře. Děkujeme vám, vzkázali
jim hráči.
Foto: Archiv ORLI Znojmo

dlouhé období letního půstu. Letos ale
Orli své věrné příznivce, kteří na tribuny chodili ve stále vyšším počtu,
těšili až do poloviny dubna. A byli za to
náležitě odměněni. Na zimní stadion
si našel cestu rekordní počet diváků,
v průměru 3175 na zápas, což je nejvíc
za posledních deset let, a dokonce více,
než v posledních třech extraligových
sezónách.
Hned třikrát během sezóny hlásily
pokladny vyprodáno, tedy 4800 prodaných vstupenek. Poprvé na exhibičním
utkání s Kometou Brno, dvakrát pak
na finálových duelech proti Salcburku.
Ve Znojmě tak bylo na ligovém zápase
vyprodáno poprvé od 31. října 2004,
kdy během výluky NHL přijel s Kladnem Jaromír Jágr.
„Děláme hokej ve třicetitisícovém
městě. Nejsme Pardubice, České Budějovice ani Brno, které mají daleko větší
spádovou oblast,“ řekl manažer klubu
Petr Veselý. „Před téměř pěti lety, kdy
jsme vstupovali do EBEL, jsme si říkali, že by bylo výborné, pokud bychom
se s průměrnou návštěvností někdy

Tým, který se zasloužil
o stříbrné medaile v EBEL

Kanadský indián a rakouský
obr vhodnými posilami

velká parta sportovních nadšenců čítá
ve finále úspěšný tým, který se nyní
zasloužil o stříbrné medaile v EBEL.
Brankáři: Tomáš Fučík, Patrik
Nechvátal, Jan Lukáš.
Obránci: Martin Bača, Marek Biro,
Antonín Bořuta, Petr Kousalík, André
Lakos, Jan Lattner, Martin
Nemčík, David Roupec,
Jakub Stehlík, Petr Šenkeřík,
Lubomír Štach, Ondřej Šťáva,
Libor Šulák.
Útočníci: Jindřich Abdul,
David Bartoš, Jiří Beroun,
Štěpán Csamangó, Radek
Číp, Ondřej Fiala, Patrik
Novák, Martin Podešva, Peter
Pucher, Branislav Rehuš, Jan
Šeda, Ondrej Šedivý, Marek
Špaček, Roman Tomas, Corey
Trivino, Colton Yellow Horn.
Trenéři: Jiří Režnar, Miroslav
Vybíral, Petr Hrachovina.
Sportovní manažer: Rostislav
Dočekal.
Kustodi: Luboš Altenburger,
Miloš Pojer.
 Výkony svých svěřenců po celou dobu bedlivě sle- Lékař: MUDr. David Náhlík.
duje hlavní trenér Jiří Režnar.  Foto: Archiv ORLI Znojmo luk

Přestože úspěch v podobě druhého místa vždy vybojuje především
týmový výkon, v kádru Orlů se v letošním ročníku našlo několik výrazných
individualit.
Některé z nich byly ve finále oceněny i individuálními trofejemi EBEL.
V hlasování novinářů zvítězil v anketě
o nejužitečnějšího hráče ligy útočník
Orlů s indiánskými kořeny Colton Yellow Horn. Stal se i nejproduktivnějším

Hokejový fanoušek si ve Znojmě v letošní sezóně přišel skutečně
na své.

Za téměř vítězným tažením ORLŮ
stojí nejen skvělé výkony samotných
hráčů na ledě, ale především jejich
tvrdá příprava.
Nápomocný je jim k tomu tým
lidí, kteří je trénují, starají se o jejich
zdraví, pohodlí a veškerý servis. Tahle

V minulosti mohl na zimní stadion zavítat naposledy většinou zhruba v polovině března, pak jej čekalo

 Skalních fanoušků bylo v hledišti zimního stadionu vidět desítky. Někteří se na rozhodující zápas vybavili obzvláště stylově.

Foto: Archiv ORLI Znojmo

dostali k třem tisícům. První sezónu
jsme měli kolem 2200 diváků, v první lize se čísla pohybovala ještě daleko níž. Letos už náš průměr výrazně
převyšoval 3000 fanoušků na zápas.
Je to důkaz naší dlouhodobé práce
a za podporu fanouškům děkujeme,“
dodal Veselý.
luk

hráčem EBEL. Obránce Libor Šulák
získal v hlasování fanoušků, trenérů
a televizních expertů trofej pro nejlepšího hráče ligy do 23 let. V průběhu
sezóny přišel do týmu 205 cm vysoký
rakouský obr André Lakos, který se stal
klíčovou postavou znojemské defenzivy. Brankáři Jan Lukáš a Patrik Nechvátal vytvořili statisticky nejsilnější
gólmanskou dvojici, kterou se kdokoliv
v lize mohl pochlubit.
luk

 Colton Yellow Horn s trofejí pro nejužitečnějšího hráče. 

Foto: Archiv ORLI Znojmo
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Znojemští hokejisté reprezentují na mezinárodní úrovni

Stříbrné Orly vítali na znojemské radnici
K historickému úspěchu v mezinárodní EBEL lize, kde obsadili krásné
stříbrné místo, hokejistům HC Orli
Znojmo osobně pogratuloval místostarosta Znojma Jan Grois, který je
přivítal na radnici.
„Jménem celého vedení města
bych vám chtěl pogratulovat ke skvělé
sezóně a poděkovat za výbornou reprezentaci města Znojma na mezinárodním poli,“ řekl místostarosta Grois.
Všem také popřál hlavně pevné zdraví
a úspěchy v další sezóně.
Ke společnému focení na radnici
se poté k hokejovému týmu a místostarostovi přidal i jednatel HC Orli
Znojmo Stanislav Hahn. 
zp
 HC Orli Znojmo společně se Stanislavem
Hahnem (v tmavém saku) a Janem Groisem, místostarostou a hokejovým fanouškem v jednom (v první řadě čtvrtý zprava).

Foto: Archiv ZL

Útočník Peter Pucher: Bylo to emotivní, je to
pro mě další motivace pokračovat

 Ikona znojemského hokeje Peter Pucher. 

Nepřehlédnutelnou postavou byl
na ledě i ve svých jednačtyřiceti letech
excelentní hokejista Peter Pucher.
Znojemská ikona, která se udržuje
ve skvělé kondici a neustále patří mezi
nejplatnější hráče ligy, letos držela primát nejstaršího aktivního hráče ligy.
Odměnou mu je stříbrná medaile. „Trochu mě to teď bezprostředně po konci
sezóny mrzí, protože jsme tu soutěž
chtěli vyhrát. Ale nemáme se za co stydět,“ řekl slovenský útočník.

Jak vysoko vy
osobně řadíte druhé místo v EBEL
lize?
Byla to jedna
z nejlepších sezón, co jsem hrál.
Zažil jsem finále
na mistrovství
světa, to bylo také
emotivní, ale co se
týče Znojma, bude
to asi nejvíc, na co
jsem tu dosáhl.
Foto: Archiv ORLI Znojmo Vysoko řadím i ten
extraligový bronz,
který jsme tu získali v roce 2006. Finále
je ale něco jiného, jsem hrdý na celý tým.
Jsou to mladí kluci, kteří mají za sebou
výbornou sezónu. Klobouk dolů před
nimi. Tu medaili si zaslouží.
Co chybělo k tomu poslednímu kroku
k titulu?
Více štěstí. Vedli jsme 2:1, ale pak
jsme absolutně nezvládli domácí zápas.
Byli jsme přemotivovaní, moc jsme chtěli. Pak se to s námi bohužel vezlo. Salc-

burk má ale přeci jen zkušenější kádr.
Jejich hráči jsou kvalitní, už několik takových zápasů na rozdíl od nás odehráli.
Po finále jste se bavil se Zdeňkem
Kutlákem ze Salcburku. Gratuloval
jste mu?
Ano. My se známe ještě z extraligy.
Říkal mi, že to byla skvělá série a smekl
klobouk před tím, co Znojmo dokázalo.
Máte za sebou přes sedmdesát utkání
v sezóně. Je to znát?
Je, popravdě už
je nejvyšší čas si jít
odpočinout. Těch
zápasů bylo opravdu
hodně. Navíc nám
za měsíc začíná znovu
letní příprava. Budu
se udržovat v kondici
společně se synem.

Ano (smích). Ta motivace samozřejmě je. Dokázali jsme si, že na to
finále máme, když se tu sejde dobrá
parta, sedne nám taktika a je dobrá
konstelace hvězd. Ten titul je ale pak už
i trochu o štěstí.
Takže se už těšíte na letní přípravu…
Nevím, který hokejista se těší
na letní přípravu (smích). Samozřejmě
je nutná, ale prvně si chci opravdu odpočinout.luk

Máte ve svém věku
stále motivaci hrát?
Bylo tohle stříbro
dalším povzbuze-  Stříbrné medaile. Vypadají křehce, ale stály mnoho potu
ním?
a tvrdé dřiny nejen Petera Puchera. 
Foto: Archiv ORLI Znojmo
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