MÚ INFORMUJE

MÚ INFORMUJE
Město žádá
dotaci
na vnitroblok

» strana 2

» strana 5

ZNOJEMSKÉ

Začíná
revitalizace
Jubilejního parku

SPOLEČNOST

SPOLEČNOST

Přichystáme
publiku
překvapení

Nadupaný
Šramlfest
Na Káře

LISTY

ČTVRTEK 26. ČERVENCE 2018 | číslo 7 – ročník XXVII. 

» strana 12

» strana 13

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ČERVENEC 2018

www.znojmocity.cz | facebook.com/znojmocity.cz | instagram.com/znojmochutna

Zelené zlato láká na slavnosti

Pražská uzavřena.
Jen částečně
Stavební práce na rekonstrukci
frekventované komunikace uzavřou
po etapách části ulice Pražské. Opatrní budou muset být řidiči i chodci.
Úplná uzavírka (mimo vozidel
IZS JMK a Policie ČR) je v I. etapě
do 13. září na Pražské ulici mezi katastrem a budovou Policie ČR, v II. etapě
od 17. září do 14. října 2018. Zvláštní
užívání a úplná uzavírka bude také
platit od 6. do 31. srpna – opravovat
budou dělníci chodník a cyklostezku
mezi ulicemi Hradišťská a Pražská.
A od 27. do 31. srpna dojde k opravě
chodníku a cyklostezky před budovou
Policie ČR. Objízdná trasa není stanovena. O dalších uzavírkách píšeme
na str. 3 a 4. lp

 Znojemská okurka je nejen dobrota, ale i lákadlo k zábavě.

Bohatým programem, gastroshow, trhem i tradičními soutěžemi připomínají každoroční Slavnosti okurek historii, kdy se roku
1572 dostala okurková semena
poprvé do Znojma. Navštívit je
můžete 3. srpna na Masarykově
náměstí.

Přestože už dávno v našem městě
neexistuje slavná konzervárna Fruta,
která ve velkém posílala vyhlášené znojemské okurky do celého světa, stále
mají lidé se Znojmem kyselou pochutinu spojenou. A díky mnoha hospodyňkám, které recept na „lák z Fruty“ schovávají jako rodinný poklad, zůstávají

Foto: Archiv ZL

pro Znojmo okurky zeleným zlatem.
Proto opakovaně každý rok pořádá
město Znojmo a Znojemská Beseda
pro širokou veřejnost Slavnosti okurek.
Jejich vrcholem jsou soutěže o nejlepší
nakládanou okurku a o nejlepší rychlokvašku, do kterých se může přihlásit
každý zájemce. 
Více na str. 8.

Tvoříme Znojmo! Pojďte do toho s námi
Máte nápad, jak zlepšit naše město či městskou část? Nenechávejte si
to pro sebe! Zapojte se do projektu
Tvoříme Znojmo, jenž probíhá pod
hlavičkou Zdravého města Znojma.
Jde o první ročník participativního
rozpočtování ve Znojmě, v rámci kterého jsou připravené 3 miliony korun
pro projekty ve městě a další 3 miliony

na projekty v jeho městských částech.
O projektech, které zvítězí a které tak
bude město v příštím roce realizovat,
rozhodnou sami občané, a to jednak
na veřejné prezentaci navrhovaných
projektů, jednak elektronickým hlasováním.
„Chceme dát občanům možnost
přímo ovlivnit, co se v jejich okolí

má zlepšit. Rozhodli jsme se proto
uvolnit z rozpočtu na rok 2019 šest milionů korun, které mají být rozděleny
na realizaci projektů ve Znojmě i jeho
městských částech. Tyto konkrétní
projekty ale navrhnou sami občané,“
vysvětluje princip pilotního participativního rozpočtu Znojma starosta Jan
Grois. 
Pokračování na str. 3.

Platba kartou
na znojemských
parkovištích
Jednou z aktuálních novinek, jak
znojemská radnice modernizuje služby pro občany, je možnost placení
kartou na všech placených parkovištích ve městě.
Radnice se dohodla se společností
FCC Znojmo, která provozuje placené
parkoviště ve městě, že do prázdnin
umožní placení parkovného kartou
na všech placených parkovištích.
A modernizace platebních automatů je
již ukončena. Všude lze platit kartou,
a to i bezdotykově, a navíc i mobilem
s funkcí NFC.
Jedinou výjimkou je jeden parkovací automat na Tovární ulici, kde
nebylo možné platbu kartou spustit
kvůli špatné čtečce karet. Město ji reklamovalo. Jakmile bude technická závada odstraněna, tak by měl fungovat
i tento automat. 
lp
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VYŘIZOVÁNÍ ZÁBORŮ
PŘED VINOBRANÍM
Vzhledem k počtu žádostí, a zákonem danému postupu při jejich
vyřizování, budou žádosti o povolení zvláštního užívání místních
komunikací v době konání Znojemského historického vinobraní
2018 přijímány až do 30. srpna.
Žádosti vyřizuje odbor dopravy
na Městském úřadě ve Znojmě
(nám. Armády 8).
STAVBA PRODEJNY OMEZÍ
DOPRAVU NA VÍDEŇSKÉ ULICI
S výstavbou nové prodejny Lidlu
ve Znojmě musí řidiči počítat
s uzavírkou jednoho jízdního
pruhu silnice v ulici Vídeňská. Uzavřený bude 20 metrů dlouhý úsek
v pravém jízdním pruhu ve směru
do centra města (silnice I/38, před
vjezdem do areálu Malá Louka).
Po dobu uzavírky bude veškerý
provoz veden ve vedlejším (levém)
jízdním pruhu. Částečná uzavírka
tu bude platit do 5. srpna.
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MĚSTA
BUDE MÍT NOVÉHO ŘEDITELE
Od 1. září vystřídá na pozici ředitele Správy nemovitostí města
Znojma Tomáše Šturalu, který
rezignoval na vlastní žádost,
nový ředitel – Marek Vodák, který
vyhrál výběrové řízení. Marek
Vodák má dlouholeté manažerské
zkušenosti ze znojemské firmy
S SERVIS a S MORAVA Leasing, má
zkušenosti s vedením týmu lidí
i s vedením rozpočtů.
NÁVRHY NA CENU
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018
I v letošním roce bude udělena Cena Jihomoravského kraje
významným osobnostem našeho regionu. Návrhy mohou
do 31. července podávat zastupitelé, obce, spolky, ale i jednotliví obyvatelé kraje. Cena se
uděluje od roku 2004. Podrobnosti
na www.kr-jihomoravsky.cz.
DALŠÍ SANACE SKAL U DYJE
Stav skalních stěn u řeky Dyje je
kritický. Nyní začnou sanace skal
v ulicích Napajedla a Koželužská
za téměř 3 miliony korun, z nichž
85 % pokryje dotace. Dokončení
je naplánované do 30. září 2018.
Další sanace pod ulicí Vinohrady
za 4,2 miliony korun je naplánovaná na příští rok. I zde by městu
s financováním mohla pomoci
dotace, o kterou již zažádalo. Zda
ji získá, bude jasné až za několik
měsíců. V rozpočtu je ale s těmito
financemi počítáno.

V Jubilejním parku začíná část jeho obnovy
Jubilejní park ve Znojmě čeká
v létě první etapa památkové obnovy, jejíž plány vznikly na základě
dochované dokumentace původního
návrhu Josefa Kumpána.
Město do první etapy projektu Památkové obnovy Jubilejního parku,
která by měla být hotová do 28. října
na 100. výročí republiky, investuje více
než 7 200 000 korun.
První etapa se bude týkat části parku s okrasným bazénem s žabičkami,
rozáriem a botanickou zahradou se
sbírkou rostlin, kterou tvoří skalka
a soubor kruhovitě uspořádaných záhonů pro trvalky a byliny.
Stavaři park již uzavřeli, ovšem
pouze v té části, které se obnova týká.

V první fázi dojde k rekonstrukci centrálního bazénu (okrasný bazén se
žabičkami) a půlkruhového bazénu.
Dále se bude pracovat na rekonstrukci
cest, jejichž povrchy budou mlatové. Průběžně budou následovat práce
spojené s rekonstrukcí schodišť, zídek
a východní okrasné skalky.

REPLIKY LAVIČEK I NOVÁ BUSTA
V druhé polovině etapy výstavby dojde k rekonstrukci západního
alpinia, k výstavbě technologických
šachet a park také dostane nový mobiliář, včetně kopií originálních laviček,
které se projektantům návrhu původně
nedařilo nalézt. Po lednové prezentaci, kdy projektanti občanům plány
obnovy představili,
se ozval vlastník
originální lavičky,
a tak bude park
zdobit dvacet replik
lavic přesně pasujících do obnoveného parku. Kopie
laviček vyhotovila
firma ALFE BRNO,
s.r.o. zabývající se
odléváním hutního
materiálu.
V samotném
 Žabičky u centrálního bazénu jsou charakteristickým znakem
Jubilejního parku.
Foto: MarkFlash závěru realizace

bude nainstalován i podstavec pro
bustu Tomáše Garrigua Masaryka,
která oproti původnímu plánu bude
mít své místo tam, kde je nyní deska
Josefa Hybeše (strana u ZŠ). Ta bude
později umístěna na jiné důstojné místo v parku.
NOVÝ PARK K 100. VÝROČÍ STÁTU
Stavební práce v Jubilejním parku
bude provádět firma FIRESTA – Fišer,
která ve výběrovém řízení podala nejnižší nabídku. Práce spojené s výsadbou zeleně a zabudování automatické
závlahy bude mít na starosti Městská
zeleň Znojmo, která se do práce pustí
pravděpodobně v srpnu (dle situace
výstavby).
Plány Památkové obnovy Jubilejního parku byly veřejnosti představeny
už v lednu letošního roku, a to samotnými projektanty návrhu Pavlem Šimkem a Martinem Kovářem. V březnu
následovala i společná diskuze přímo
na místě samotném, kde byly jejich
plány upřesněny.
„Doufáme, že se tato část revitalizace stihne podle plánu a slavnostně
park otevřeme 28. října u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného
československého státu,“ řekl starosta
Jan Grois. Při tomto výročí bude také
odhalena i busta T. G. Masaryka.  pm

Objevte Znojmo a s mobilní aplikací
můžete vyluštit záhadu Psí věže
Znojmo se zapojilo do oblíbené
mobilní geolokační hry Skryté příběhy, díky které celé rodiny objevují česká a moravská města. Poznávání krás
a historie Znojma bude nyní mnohem
zábavnější!
Ve Znojmě budou rodiny s dětmi
pomáhat lokátorovi Mauerovi vytýčit
hranice a náměstí nového královského
města a zároveň odhalovat Záhadu Psí
věže – tak se jmenuje příběh turistické
trasy vedoucí historickým centrem
Znojma. Příběh je situován do raných dějin města Znojma. Hlavním
motivem trasy je povýšení Znojma
na královské město v roce 1226 Přemyslem Otakarem I., který se rozhodl, že
k jeho založení pozve právě věhlasného lokátora Edelberta Mauera, úspěšně
zakládajícího německá města.
Po trase dlouhé asi 4 km čeká
účastníky 9 zastávek s úkoly. Začíná
se u turistického informačního centra
na Obrokové ulici, kde si díky bezplatné Wi-Fi mohou všichni aplikaci

stáhnout. Následně už není připojení
k internetu potřeba.
Trasa víceméně sleduje původní
hradby středověkého města a zavede
uživatele na významná místa Znojma.
Dovede je tam ale přes různé turisticky
méně známé cesty a zákoutí. Zároveň
je vedena tak, aby poskytovala i místa
k občerstvení, odpočinku i hraní dětí.
Rodiny s dětmi se tak podívají nejen
k rotundě, ale například i do parku.
Konec trasy je u kostela sv. Michala
na Jezuitském náměstí.
Cíl turistické trasy spočívá v prohlídce města a jeho památek, v poučení
o významné události v dějinách města
Znojma i v radosti z aktivně stráveného času a zážitku historické atmosféry
Znojma. Právě toto všechno nabízí
Záhada Psí věže v aplikaci Skryté
příběhy.
Velké poděkování za spolupráci při
tvorbě příběhu patří pracovníkům Jihomoravského muzea ve Znojmě Monice
Mažárové a také Jiřímu Kacetlovi, neboť

velká část historického pozadí příběhu
pochází z jeho autorského pera. Věříme,
že se příběh a poznávání města určitě
bude líbit nejen dětem! 
zp, lp

 Aplikace Záhada psí věže je ke stažení
zdarma při iOS a Android a je již plně funkční.
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Budování mostu mění trasy autobusů
Práce na stavb ě ob chvatu Silnice Group, která bude jako doZnojma, kde se aktuálně staví úsek davatel stavby speciální průchod
od kasárenské po únanovskou křižo- budovat.
vatku, jedou na plno. Z důvodu budování mostu uzavřely ulici Hlavní, Změna trasy pro řidiče i autobusy
resp. Přímětickou.
Práce na křižovatce ulic Hlavní
Uzavírka, která v těchto místech
a Přímětické zahrnují například odfré- potrvá až do 8. prosince, se dotýká nezováním vozovky. „Tento recyklát se jen řidičů, ale také autobusových linek.
následně použije k opravě cesty u za- Řidiči musí jezdit obousměrně po obhrádek u Suchohrdel, které byly na jaře jízdné trase vedoucí (z pohledu z centra
částečně poničeny. Prosíme občany ješ- města směrem do Přímětic) přes ulici
tě o pár dní trpělivosti,“ říká starosta Jan Přímětickou a Únanovskou až ke kruGrois s vědomím toho, že se na město hovému objezdu k tzv. únanovské křiobracejí občané s dotazy, kdy se cesta žovatce, dále směrem na Přímětice, přes
vrátí do slíbeného původního stavu.
ulici K Suchopádu a Jevišovická k ulici
Hlavní tepna do městské části Pří- Hlavní, kde objízdná trasa končí. Stejná
mětice, kde žije přes 4 000 obyvatel, je objízdná trasa platí i pro autobusy. Výjiž od 23. července uzavřena pro auta lukové jízdní řády jsou vylepené na příi autobusy. „Pouze pěší
a cyklisté budou moci
chodit speciálním průchodem,“ připomíná
starosta. Stavaři ho ale
postaví až v srpnu. Do té
doby budou mostaři pracovat zejména
na budování pilotového
založení opěr a na vlastních opěrách mimo
silnici. „Průchod stavbou pěším a cyklistům
bude tedy umožněn
i bez speciálního tunelu. Chtěl bych ale připomenout, aby všichni
dbali příslušných pokynů, protože se budou
pohybovat na staveništi,“ připomíná Roman
Daniel ze společnosti  Budoucí podoba křižovatky ulic Hlavní a Přímětické.

slušných zastávkách. Pokud jde o linky
804 a 805 městské autobusové dopravy,
tak zrušena bude zastávka Přímětice –
Krystal Park. Dále největší změnou
v trasách autobusů je fakt, že ve směru
od centra do Přímětic se prvně budou
obsluhovat zastávky Přímětice – sklep,
Přímětice – hřbitov, Přímětice – sídliště
a až následně Přímětice – SKLOSTROJ.
Ve směru z Přímětic do centra
autobus pojede standardně po trase
Přímětice – sklep, Přímětice – hřbitov,
Přímětice – sídliště a následně Přímětice – SKLOSTROJ. V některých případech je pro cestu z Přímětic do centra
Znojma potřeba využít autobus s cílovou zastávkou Přímětice, točna, protože po příjezdu na konečnou zastávku
už jede přímo do centra. 
zp

3

STALO SE
DIVIŠOVO NÁMĚSTÍ
ZELENÉ DÍKY ZÁVLAZE
Zelená plocha na Divišově náměstí
dostane pravidelnou vláhu. Může
za to automatická závlaha, kterou tu vybudovala Městská zeleň.
V rámci projektu revitalizace městské památkové rezervace bude
plocha v budoucnu komplexně
řešena, ale protože se letos určitě
realizovat nebude, rozhodla se
radnice zavést sem automatické
zavlažování. Náklady na zavedení
závlahy trávníku s okrasnými záhony nepřekročily 50 000 korun.
OBJEVTE, JAK #ZNOJMOCHUTNA
NA DVOU KOLECH
Znojemská Beseda spustila pro
turisty i místní další novinku –
městská kola. Od začátku letních
prázdnin mají lidé možnost zapůjčit si ve Znojmě městská kola.
Najdou je v radniční věži na Obrokové ulici. Zapůjčit si na celý den
nebo na pár hodin lze některý ze
čtyř bicyklů. Každý je pojmenovaný
po osobnosti Znojma. Zajet si tak
lze na prohlídku města – na vyhlídku k rotundě sv. Kateřiny, k budově
premonstrátského kláštera v Louce, ke slavné Marešově vile, k divadlu nebo do Přímětic k památníku
Prokopa Diviše i do vinných sklepů
do přilehlého Nového Šaldorfa,
kde má každý týden alespoň jeden
z místních vinařů svůj sklep otevřen
pro veřejnost. Bezpečné cestování
zajistí zámky na kolo, které spolu
s městským kolem obdrží cyklista
při zapůjčení. Více informací naleznete na www.objevteznojmo.eu.

Tvoříme Znojmo! Pojďte do toho s námi
Dokončení ze str. 1.
Zapojit se se svým návrhem
do projektu Tvoříme Znojmo může
každý občan starší 15 let s trvalým pobytem ve Znojmě nebo v jeho městské
části, a to až do 21. srpna 2018, kdy
končí lhůta pro podání návrhů přes
online Google formulář (najdete ho
na http://bit.ly/TvorimeZnojmo2019).
Kromě základních informací
o projektu by návrh měl obsahovat
i odůvodnění, proč by se měl právě
váš projekt realizovat, pro koho bude
přínosný a jaké jsou jeho předpokládané náklady. Ty se mají pohybovat
od 50 000 do 500 000 korun.
„To, že se má někde opravit chodník nebo silnice, samozřejmě víme
a pracujeme na postupné obnově komunikací, ale projekt Tvoříme Znojmo
by měl přinést nápady nové. Doufáme,

že se objeví zajímavá témata a projekty,
jež by nás třeba nenapadly,“ vysvětluje
starosta Grois.
S NÁPADEM MOHOU PŘIJÍT
MLADÍ I SENIOŘI
Zapojit se do projektu mohou i občané, kteří elektronikou nevládnou.
Stačí vyplnit vytištěný formulář pro
podávání návrhů, který si mohou vyzvednout na podatelně MÚ Znojmo
(Obrokova ul.10) a na pokladnách MÚ
(Obroková ul., Pražská ul. a nám. Armády 8) a také na matrice nebo na sekretariátě. Všechny dotazy ráda zodpoví a pomůže s vyplněním formuláře
koordinátorka Zdravého města Znojma
Soňa Bystřická (sona.bystricka@
muznojmo.cz, MÚ Obrokova 12/I. patro,
tel. 515 216 339). Váš návrh jí můžete
také osobně předat.

BONUSEM BUDE
ODMĚNA PRO VŠECHNY
Navrhované projekty v první řadě
posoudí příslušní úředníci, kteří zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady.
Svůj projekt bude následně každý
navrhovatel prezentovat na veřejném
projednání 4. září, zde také proběhne
první vlna hlasování. Následné elektronické hlasování proběhne za pomoci systému Mobilního rozhlasu v termínu od 10. září do 7. října. Výsledné
hlasy budou sečteny a bude stanoveno
pořadí projektů. Bonusem bude odměna pro všechny úspěšné navrhovatele
projektu!
Veškeré informace i formulář
k projektu Tvoříme Znojmo najdete
na stránkách www.tvorimeznojmo.cz
a www.znojmo-zdravemesto.cz. zp, lp

TIC NABÍZÍ BEZPLATNOU WI-FI
Turistické informační centrum
na Obrokové ulici (TIC) má nově
veřejnou bezplatnou Wi-Fi síť. Město původně žádalo o evropskou
dotaci na zřízení více veřejných
Wi-Fi bodů ve městě, EU ale kvůli
technickým problémům s podáváním žádostí aktuální výzvu zrušila a vypíše ji znovu. Vedení města
Znojma se ale pro zavedení veřejné
Wi-Fi rozhodlo i tak. Wi-Fi na TIC má
být svým způsobem testovací a má
sloužit i ke sběru dat a následné
evaluaci, zda jsou další veřejné
Wi-Fi body potřeba.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 23. srpna 2018, uzávěrka je 13. srpna.
BALA A NA VYHLÍDCE ZAVŘENY
Z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace města Znojma
budou do 30. července (do 18.00
hod.) úplně uzavřeny ulice Bala
a Na Vyhlídce. Objízdná trasa nebyla stanovena.
OPRAVY PRŮTAHU V DOBŠICÍCH
V Dobšicích se po etapách opravuje průtah obcí. Uzavírka potrvá
až do 30. listopadu 2018. Objízdná
trasa je vyznačena. Uzavírka ovlivňuje i linky autobusové dopravy.
UZAVÍRKY NA PRŮTAZÍCH
Opravy průtahu v Příměticích
uzavřely do 31. července částečně
ulici Vranovskou. Částečné uzavírky
budou platit do 28. října také v ulici
K Suchopádu v Příměticích a v ulici
Kuchařovická v Suchohrdlech.
UZAVÍRKA NA OBCHVATU
Z d ů vo d u b u d o v á n í m o s t u
na stavbě obchvatu Znojma je
do 8. prosince 2018 zcela uzavřena
ulice Přímětická, respektive ulice
Hlavní. V tomto období mohou
chodci a cyklisté v těchto místech
využívat speciálně vybudovaný
podchod. Více k uzavírkám najdete na www.znojmocity.cz.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne
ve středu 1. srpna ve 12.00 hodin.
SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu, ke kterému slouží sběrné nádoby hnědé barvy, je
prováděn každý lichý týden.
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
Studovna Městské knihovny Znojmo (Zámečnická ul.) je po dobu
prázdnin z důvodu rekonstrukce
přestěhována do konferenčního
sálu. Část služeb studovny (denní
tisk, internet, kopírování) tak najdou čtenáři ve 2. patře budovy.
Otevřeno: Po 12.00–17.00, Út–Pá
12.00–17.30.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné
zapůjčit si kostým na maškarní,
karneval či jinou zábavu. O kostýmy se stará Anna Novotná,
se kterou je třeba se předem
na zápůjčce domluvit, na tel.
721 505 910. Zapůjčené kostýmy
není třeba po použití prát ani čistit,
ale je nutné je vrátit neponičené!

Projekt Kolumbus #2 má první žadatele
Kolumbus #2 hlásí první žadatele. O dotaci z programu na podporu
vzdělávání nadaných žáků a studentů mají zájem jednotlivci i školy. Ty
mohou o dotaci žádat až do konce
září.
Do projektu Kolumbus #2 se
chtějí zapojit všechny základní školy
ve Znojmě. V srpnu bude rada města
posuzovat jejich žádosti, aby se s novým
školním rokem mohly jejich projekty
rozjet. Celkem žádají základní školy
o částku 927 000 korun. „Školy chtějí finance využít zejména na přípravy žáků
na olympiády a soutěže, na zavádění

inovativních forem výuky, na zakoupení specializovaného výukového software, na podporu a rozvoj technického
a přírodovědného vzdělávání, ale i třeba
na podporu uměleckých aktivit žáků.
Škála činností je opravdu široká, což je
skvělé. Přesně to byl náš záměr, podpořit vzdělávání v různých oblastech,“
uvádí starosta Jan Grois. V případě
základních škol budou finanční prostředky poskytovány formou účelově
určeného provozního příspěvku.
O individuální podporu (stipendijní program) zažádalo zatím pět studentů. Pro podání žádostí do tohoto

Správní poplatky lze
platit i automatem
V budově Městského úřadu Znojmo na Pražské ulici můžete zaplatit
správní poplatky nejen hotovostí
nebo platební kartou na pokladně,
ale také pomocí automatu.
Od května, kdy je služba k dispozici, ji využilo bezmála 2 000 občanů – 1 500 z nich v automatu platilo
hotovostně, 500 bezhotovostně.
„Snažíme se modernizovat služby,
které město poskytuje. V našem úřadě
na Pražské ulici jsme zapojili platební
automat, na kterém lze uhradit všechny
typy poplatků, které zde občané běžně
platí. Je to neuvěřitelně jednoduché.
Na přepážce dostanete lístek s kódem
poplatku, přiložíte k čtečce, zvolíte způsob platby, zda chcete platit kartou,
nebo hotovostně a vše je ve chvilce ho-

tové,“ popsal proces vedoucí odboru
správního Radek Svoboda.
Zároveň uklidnil ty občany, kteří
technikou příliš nevládnou, aby neměli
obavu: „Pan pokladní stále na přepážce zůstává a ochotně vám poradí,“
dodává Svoboda. 
zp

Hlasujte a vyjádřete se
Lidé mohou pomoci vedení města získat data pro účely vyhodnocení
Strategického plánu rozvoje města
Znojma.
Hlasování probíhá do 18. srpna
2018 v rámci Mobilního rozhlasu
a lidé vyhodnotí, jak jsou spokojeni
s fungováním městského úřadu a bezpečností ve městě.
Mimo jiného se vyhodnocuje
Index průměrné bezpečnosti, který
odráží pocit bezpečí občanů města,
a dále Spokojenost občanů s fungováním a celkovou důvěryhodností městského úřadu.
V rámci dotazníku se hodnotí
tři skutečnosti:
 J
ak bezpečné připadá občanům
chodit v noci po hlavních ulicích.

 J
ak bezpečné připadá občanům

chodit v noci po veřejných prostranstvích.
 J
ak jsou občané spokojeni s fungováním Městského úřadu Znojmo.
Zaregistrujte se do Mobilního
rozhlasu a zapojte se do ankety. Lidé
zaregistrovaní do systému Mobilního
rozhlasu informaci o hlasování dostanou automaticky. Registrovat se
lze na www.znojmo.mobilnirozhlas.cz
(služba je pro občany zdarma).
Kdo by se nechtěl registrovat
do Mobilního rozhlasu, ale chce se zapojit do ankety, je možné hlasovat zde:
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/
anketa/nCT3eQCG. Více info: Eva
Zvěřina, tel. 515 216 126; eva.zverina@
muznojmo.cz. 
zp

individuálního stipendijního programu neplatí žádný termín, žádosti lze
podávat v průběhu celého roku.
V dotačním programu Podpora
nadaných studentů v rámci projektu
Kolumbus #2 pro rok 2018 jsou dvě
prioritní osy, a to Podpora středních
škol v oblasti rozvoje a péče o nadané studenty a Podpora vysokých škol
v oblasti rozvoje a péče o nadané studenty. Termín pro podávání žádostí
se prodlužuje do 30. září. Veškeré informace k dotačním programům jsou
na webu města pod odborem školství,
kultury a památkové péče. 
zp

Most přes Dyji
zatím čeká
Avizovaný termín zahájení opravy mostu přes Dyji je zatím nejistý.
Opravy mostu měly začít ve druhé
polovině září, ale vítězná firma od realizace ustoupila. Další firmy v pořadí
zakázku na opravu mostu z kapacitních důvodů odmítly. Rada města tak
musela výsledky výběrového řízení
zrušit. Nyní vypíše výběrové řízení
znovu. „Doufám, že se nám do něj přihlásí jiné firmy, které budou mít o zakázku zájem, a my tak opravy na podzim zahájíme,“ říká starosta Znojma
Jan Grois. O opravách budeme včas
informovat. 
zp

Pořádek pohlídá
i antikonfliktní tým
Až do 30. září bude exponovaná
místa ve Znojmě, kde se nacházejí
diskotéky a noční bary a opakovaně
zde dochází ke stížnostem občanů
na rušení nočního klidu, kontrolovat
antikonfliktní tým.
Vždy v pátek a v sobotu se bude
tým pohybovat u Mariánského náměstí,
ulice 17. listopadu, Tovární a v přilehlých
lokalitách v čase 22.00–05.00 hodin.
„Náš záměr vyhlášky o rušení nočního klidu vyvolal velkou diskuzi. Proto jsem svolal jednání městské policie,
státní policie a provozovatelů diskoték
a našli jsme společné řešení. Schválení
vyhlášky odložíme. Místo toho bude
na místech, kde je nejvíc stížností, působit antikonfliktní tým o šesti lidech
a dbát na pořádek,“ říká starosta Jan
Grois. Službu bude zajišťovat SEGA
Security z Dačic, která podala v e-aukci nejnižší nabídku 290 000 Kč. Finančně se na ní budou podílet i majitelé
diskoték. 
zp
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Město žádá dotaci na zkrášlení vnitrobloku
Kompletní revitalizaci vnitrobloku ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská chce v příštím roce provést
město Znojmo. Žádat bude nyní
o nejvyšší možnou dotaci.
Žádost musí být podána nejpozději do 4. září a schválit ji musí zastupitelé. Vedení města proto svolá
mimořádné zasedání zastupitelstva
v srpnu. Znojmo může od Státního
fondu rozvoje bydlení získat podporu
maximálně 50 % uznatelných nákladů,
nejvýše však 6 milionů korun. Odhadované náklady se pohybují kolem 12 milionů. V rámci revitalizace vnitrobloku
dojde k opravě chodníků, rekonstrukci
veřejného osvětlení, k celkové asanaci
vegetace, nové budou plochy pro odpočinek obyvatel a hru dětí. V jádru
vnitrobloku je naplánováno vytvořit tři
menší plochy – pro nejmenší děti, pro
větší děti a mládež, na odpočinek třeba
pro seniory
zp, lp

 K revitalizaci vnitrobloku pořádalo město v roce 2015 v rámci Zdravého města Znojma
veřejné projednání. Občané v hlasování odmítli umístění pítka, naopak si přáli velkou
provazovou pyramidu pro děti.

Dánská výstava ve Znojmě
Osvětová výstava s názvem
Spokojení Dánové míří i do Znojma.
Najdete ji na Horním náměstí
od 8. do 20. srpna.

Cílem výstavy je pomoci nastartovat veřejnou diskusi o kvalitě života v našich městech, a to především
v souvislosti s mobilitou. Dánsko se

pravidelně umísťuje v čele žebříčku
nejšťastnějších zemí světa. Výstava
ukáže inspirující recept na spokojený
život. Ke spokojenosti Dánů přispívá
především silná občanská společnost
a demokracie, vysoká míra důvěry,
svobody a rovnováhy mezi osobním
a pracovním životem.
Jízda na kole není pro Dány nutnost, ale volba, kterou pravidelně využívá 48 % obyvatel. Rozsáhlá síť cyklostezek k tomu Dány přímo vybízí, zároveň

si Dánsko udržuje jedno z nejkvalitnějších životních prostředí v Evropě, a to
i v hlavním městě Kodani.
Autorem výstavy je Institut pro
výzkum štěstí v Kodani a pořadatelem je Velvyslanectví Dánského království ve spolupráci s Asociací měst
pro cyklisty a Nakladatelstvím JOTA.
Pořadatelé ji propůjčují městům zdarma. Ve Znojmě se výstava pořádá
pod záštitou projektu Zdravé město
Znojmo. 
pm

Na radnici se sešly jazykově nadané děti
Žáci a žačky, kteří se připravovali
v centru angličtiny Helen Doron, navštívili znojemskou radnici, aby z rukou místostarosty Jakuba Malačky
převzali úspěšně složené certifikáty
z anglického jazyka.
Ve znojemském centru angličtiny Helen Doron se připravují děti
ke Cambridgeským zkouškám. Letos podstoupily zkoušky určené pro
základní školy YLE a také zkoušku
PET, která je na úrovni středoškolské. Všem devíti se povedlo zkoušku
složit s výbornými výsledky. Město
Znojmo podobné snahy rozšiřovat si
jazykové znalosti v mladých lidech
nejen podporuje, ale také je na své
spoluobčany náležitě hrdé. Letos navíc radnice spustila „druhý díl“ svého
projektu Kolumbus #2. A o program
na podporu vzdělávání nadaných žáků
a studentů je zájem.
pm

 Certifikáty získali Lukáš Pavka, Vojtěch Tvarůžek, Karol Križan, Adéla Paulenková, Natálie Volingerová, Šárka Kašpárková, Markéta Kafková, Radim Matoušek a Sofie Stratilová. Na snímku s místostarostou Jakubem Malačkou. 
Foto: Archiv ZL
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
KRVAVÝ INCIDENT PŘED BAREM
O víkendu, po třetí hodině ranní,
vyrazila hlídka městské policie
na Tovární ulici kvůli nahlášenému
napadení. Dva muži se pohádali
před barem, kdo z nich pojede
konkrétním taxíkem. Podle některých svědků měl jeden z nich druhého udeřit do hlavy lahví od piva.
Strážníci ošetřili zraněného, kterého poté předali zdravotníkům
k převozu do nemocnice. Druhého
muže zastavili kousek od místa.
Jelikož vzniklo důvodné podezření
ze spáchání trestného činu, přijela
na místo hlídka státní policie, která si případ převzala k dořešení.
Na místě zůstaly krvavé stopy
a střepy skla. Městská policie proto
místo incidentu ohraničila páskou
a čekala na příjezd policejního
technika. Tři opilí muži ale nereagovali na výzvy strážníků a z části
na místo činu vnikli. Tím ohrozili
možné stopy. Dvěma z nich museli
strážníci nasadit pouta. Situace se
ještě vyhrotila, když řada zákazníků baru začala strážníkům vyhrožovat, a tak musela na místo dojet
další hlídka. Dvojice mužů byla
nakonec předvedena na policejní
oddělení. Pro podezření z porušení přestupku proti veřejnému
pořádku byla celá věc předána
přestupkové komisi.
POKUTA ZA SEXUÁLNÍ SLUŽBY
V pátek dopoledne ve větrolamu
se ve svém voze oddával sexu
s lehkou ženou sedmatřicetiletý
muž. Naneštěstí pro něj mu zábavu překazili strážníci, kteří mu
navíc dali tisícikorunovou pokutu
za využití sexuálních služeb a jeho
společnici stejnou pokutu za poskytnutí této služby. Ve Znojmě
platí od roku 2009 vyhláška, která
zakazuje nabízení, poskytování
a využívání sexuálních služeb
na veřejnosti.
NAPADL OSTRAHU
Strážníci zabránili dalšímu napadání zaměstnance hypermarketu
Kaufland zákazníkem. S tímto zákazníkem byly údajně problémy již
uvnitř prodejny, proto ho ostraha
z prodejny vyvedla. Jenže u vchodových dveří se dotyčný proti ostraze ohnal, stáhl ostraze triko přes
hlavu a udeřil ji pěstí. Naneštěstí
pro výtržníka se v místě nacházela
hlídka městské policie, která zrovna
prováděla kontrolu okolí Kauflandu, a tak dalšímu útoku zabránila.
S ohledem na míru agresivity útočníka přivolali strážníci státní policii,
která si případ převzala.
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Novinky v oblasti výdeje řidičských průkazů
Od 1. července 2018 je možné si
vyřídit řidičský průkaz na libovolném
úřadě obce s rozšířenou působností
(dále ORP).
Nadále platí, že výměna dokladu,
jemuž končí platnost, je zdarma a nově
není nutné pro řidičák chodit už ani
s fotkou. Nový způsob vydávání řidičských průkazů přináší i další novinky
(kompletní informace najdete na webu
Ministerstva dopravy).
V praxi to znamená, že občan, který bydlí ve Znojmě, ale trvalé bydliště
má třeba v Praze, nemusí nyní cestovat
do místa trvalého bydliště, jako tomu
bylo dříve. Od 1. července totiž nabyl

účinnosti zákon, díky kterému lze vyřídit některé záležitosti spojené s řidičáky na nejbližším úřadě ORP nebo
na takovém, který vám svou lokalitou
nejvíce vyhovuje. Celkově tedy na jednom z 206 míst v České republice.
I občané jiných států mohou nově
žádat na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností o výměnu průkazu, který vydal jiný stát, za český,
a to i v případě jeho ztráty, poškození,
zničení nebo odcizení.
Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou
působností v místě vašeho trvalého bydliště. Mezi ně patří například odnětí

NA NEJBLIŽŠÍM ÚŘADĚ SI LZE VYŘÍDIT:
 v
ydání nového řidičského průkazu po úspěšné zkoušce v autoškole, a to
i v případě dalších rozšíření,
 výměnu starého nebo neplatného průkazu za nový,
 vydání karty řidiče do digitálního tachografu,
 
pomoc při změně údajů (nejčastěji změna příjmení), ztrátě, poškození,
zničení, odcizení či reklamaci dokladu,
 výpis z evidenční karty řidiče nebo bodového hodnocení,
 záležitosti spojené s profesní způsobilostí řidiče.

nebo vrácení řidičského oprávnění,
omezení oprávnění a další.
Na úřad s fotkou už jen při vyřízení
mezinárodního řidičského průkazu
Podle nové úpravy už na úřad s fotografií nemusíte. Systém sám vyhledá,
zda již fotografie v jiné databázi (např.
z občanského průkazu nebo cestovního pasu) je, případně fotografii pořídí
úředník přímo při vyřizování žádosti.
Nově se také na každý doklad pořizuje
(prostřednictvím podpisového tabletu)
digitalizovaný podpis žadatele. Jediný
případ, kdy je povinné donést papírovou fotografii, je vydání mezinárodního
řidičského průkazu. Další změnou je
výdej řidičských průkazů, které neobsahují údaj o místě trvalého bydliště, a tak
se jeho změna nemusí hlásit.
Změna legislativy přinesla také
úpravu výše správních poplatků
Výměna řidičského průkazu
za nový v případě, že končí doba jeho
platnosti, je stále zdarma. Při vydání
nového průkazu se platí 200 Kč (dříve

V novém systému platí zásada –
kde si o vydání či změnu
v dokladu zažádám, tam si průkaz
také vyzvednu.

50 Kč). Navýšení správního poplatku
je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii.
Také se navýšil poplatek za zrychlené
vydání průkazu do pěti pracovních
dnů z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního řidičského
průkazu zůstává 50 Kč, za vydání paměťové karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 700 Kč.
Provoz úřadu je v létě omezen
Agendu vyřizování a výměny řidičských průkazů zajišťuje ve Znojmě
odbor správní, který sídlí v budově
Pražská 59. Tu letos čekají opravy.
Z toho důvodu bude v létě omezen
provoz, a to dle aktuálního harmonogramu prací. Konkrétní termíny
uzavření přepážek budou průběžně
zveřejňovány na webu města. 
zp

Do škol a školek
se nastěhovali řemeslníci
Sotva opustili budovy znojemských základních škol poslední žáci,
aby si užili dvouměsíční prázdninové volno, nastoupili na jejich místa
ve většině školních budov řemeslníci. Podobné to je i v mateřských
školkách.
„Do oprav škol a školek investujeme dlouhodobě, za poslední roky šlo
o investice v řádech sta milionů korun.
Letos to bude rekordní částka 58 milionů korun,“ říká starosta Znojma
Jan Grois. Z celkové částky zamíří
6 milionů na opravy mateřských škol
a přibližně 52 milionů korun na opravy škol základních (tato položka zahrnuje i předfinancování projetu z IROP
pro ZŠ nám. Republiky).
MATEŘSKÉ ŠKOLY – OPRAVY
KUCHYNĚ I NOVÉ HŘIŠTĚ
Na opravy je připravena například MŠ Dělnická, kterou čeká rekonstrukce kuchyně, herní prvky,
výměna oken na pracovišti Gránická,
opravy podlah ve třídách, oprava budovy po havárii vody. Na MŠ Pražská pak vznikne nové pryžové hřiště
a pracovat se bude na III. etapě výměny dlažby na chodnících v areálu.
MŠ Přímětice dostane nové podlahy
ve třídách.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY – NEJVĚTŠÍ
ZMĚNY NA REPUBLICE
Na ZŠ Mládeže proběhne například další etapa výměny oken,
ZŠ Václavské nám. čeká rozsáhlá
výmalba. V ZŠ Pražská vybudují řemeslníci nové třídy z bývalého bytu
školníka a proběhne I. etapa výměny
oken na pracovišti Slovenská. ZŠ Prokopa Diviše v Příměticích bude realizovat opravy na bazénu, a to opravu
střechy i technologie, ZŠ JUDr. J. Mareše bude investovat do oprav svého
odloučeného pracoviště v Konicích,
kde proběhne II. etapa výměny oken
a opravy podlah ve třídách.
Největší akcí je projekt ZŠ nám.
Republiky. Škola zrekonstruuje odborné učebny a vybaví je nábytkem,
pomůckami pro výuku cizích jazyků, přírodovědných a technických
předmětů. Dále je v plánu zbudovat
nové učebny pro žáky se specifickými
poruchami učení. Zároveň vznikne bezbariérové prostředí vhodné
pro handicapované žáky. Projekt by
měl být realizován do konce června 2019. Celkové náklady projektu jsou 44 milionů korun, spolufinancování ze strany města bude
ma ximálně do v ýše 8,9 milionů
korun. 
pm
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Kolumbus našel nabídky za vás

Podrobnosti k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě
zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

najdete na www.znojmokolumbus.cz.
Pomoc pacientům na lůžku nebo
vozíku v rámci nemocnice, transport
krevních vzorků, léků, podkladů
po nemocnici. Práce na neurčito,
úvazek 38,5 hod. týdně, min. mzda
10,11 EUR / hod. brutto.

PRÁCE V ČESKU
Domov pro seniory Plaveč
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH.
Odpovídající vzdělání. Praxe
v oblasti sociální péče vítaná.
ŘP sk. B, práce v kolektivu.
Nepřetržitý provoz. Více informací
získáte na tel. 515 252 250,
e-mail: dps.plavec@dps-plavec.cz.

PRÁCE V RAKOUSKU
Rakouská firma hledá montéry
kuchyní a nábytku,
práce v okolí Stockerau. Vyučení
v oboru není podmínkou,
ale výhodou. Znalost NJ
na komunikativní úrovni. ŘP skupiny
B, skupina C výhodou. Více info
získáte na tel. 731 671 961.
Asistence pacientům v nemocnici
Patiententransport im Krankenhaus
Personal Hofmann, Wien
kontakt pomocí online formuláře –

Party pro pozemní stavby
Hochbaupartien
Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Horn Mistelbach
Nussdorf/Traisen
karin.neugschwendtner@swietelsky.at
+43 2982 3244-2313
Karin Neugschwendtner
na uvedeném odkaze možno vyplnit
žádost o místo.
Pomocný dělník ve výrobě, montér
Hilfsarbeiter in Produktion, Monteur
LEIDENFROT-pool GmbH
Eggenburg
aufmesser@leidenfrost.at
+43 664 8470899 Mathias Aufmesser
Dlouhodobé zaměstnání, důkladné
zaučení, příjemné a přátelské
prostředí, zajímavá práce.

40 hod. týdně, mzdové zařazení
podle kvalifikace a praxe.
Stavební dělníci
Bauarbeiter
Manhart Bau GmbH, Horn
christian.manhart@bm-manhart.at
+43 664 1915 925
Ing. Christian Manhart
Nástup možný ihned na různé pozice
dle domluvy.
Výpomoc v kuchyni
Küchenhilfe
Buschenschank Humer-Gilly, Maissau
office@weingut-humer.at
+43 664 587 8244 Petra Humer
30–40 hod. týdně, pracovní doba
dohodou. Mzda vyšší než mzda dle
KS 8,08 EUR / hod. brutto.
Dělník pro stavbu zahrad
Facharbeiter Gartenbau
Qualitätsgarden Fischer,
Großmeiseldorf

office@qualitaetsgaerten.at
+43 2956 81086 E.Fischer
Celoroční zaměstnání. Mzda
od 2.100 EUR / měs. brutto, možnost
příplatků, přesčasů atd.
Klempíř, lakýrník, montér
Spengler, Lackierer, Monteur
Brantner Hallenbau, Laa an der Thaya
hb@hb-brantner.at
Zaměstnání na dobu neurčitou,
atraktivní ohodnocení, diety.
Truhlář – montér
Montagetischler
KIKA Stockerau, Horn aj.
kontakt pomocí online formuláře
na uvedeném odkaze – najdete
na www.kolumbus.cz.
Dodávky a montáže nábytku
a vybavení zákazníkům, reklamační
řízení u zákazníků, péče o nářadí
a vozový park.
Mzda až 2.700 EUR/měs. brutto
vč. prémií, diet a přesčasů.

Znojemský městský pivovar

přijme do své provozovny – restaurace hoZpoda, U Brány 3 ve Znojmě

Znojemská Beseda
hledá

PRŮVODCE
s administrativními zkušenostmi
POŽADAVKY:
SŠ, dobré organizační schopnosti, samostatná i týmová tvůrčí práce,
velmi dobrá komunikativnost, vysoké pracovní nasazení.
Znalost AJ nebo NJ. Řidičský průkaz skupiny B.
Uživatelská znalost PC.
Praxe v daném oboru výhodou – písemné reference vítány.
Dobrá fyzická kondice.
Věk nerozhoduje.
NÁPLŇ PRÁCE:
Průvodcovské služby.
Prodeje vstupenek, propagačních materiálů.
Poskytování informací a odborné pomoci veřejnosti v informačním centru.
Činnosti související s podáváním žádostí o podpory a dotace
(z fondů EU i tuzemských).
Spolupráce při zajišťování materiálů pro propagaci turistického ruchu.
Spolupráce při zajišťování podkladů pro výběrová řízení.

KUCHAŘE/KUCHAŘKU
POMOCNÉHO KUCHAŘE/KUCHAŘKU
Směny: krátký, dlouhý týden (vše na dohodě).
Kuchař 120 Kč/hod. | Pomocný kuchař 100 Kč/hod.
Osobní ohodnocení. | Práce v zavedeném podniku.
Zájemci mohou psát na gastro@pivovarznojmo.cz
nebo volat na tel. 777 015 141.

Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
vyhlašuje výběrové řízení pro vznik pracovního poměru

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY – PRÁVNÍK
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Předpokládaný nástup září 2018 (nebo dle dohody).
Platové zařazení 10. platová třída.
Základní předpoklady: státní občanství ČR, příp. cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR | věk min. 18 let | způsobilost k právním
úkonům | bezúhonnost | zdravotní způsobilost.

VÝHODY:
Služební telefon a pc, 5 týdnů dovolené, stravenky

Kvalifikační požadavky: VŠ ve studijním oboru právnického směru.

V případě zájmu zasílejte životopisy do 27. 8. 2018.
na e-mail: reditel@znojemskabeseda.cz.
Do předmětu napište: průvodce. Nástup možný od 1. 8. 2018.

Požadavky na uchazeče a další podrobnosti výběrového řízení najde
zájemce na webu města www.znojmocity.cz nebo na úřední desce
MÚ Znojmo (zveřejněno od 16. 7. 2018).
Lhůta pro podání přihlášek je do 3. 8. 2018 do 12.00 hod.
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Zelené zlato láká k zábavě. Show předvede i Láďa Hruška
Slavnosti okurek 2018 nabídnou
v pátek 3. srpna všem návštěvníkům
bez rozdílu věku možnost strávit příjemně v centru Znojma celý den.
Hlavní program je situován na Masarykovo náměstí, kde budou své výdobytky nabízet stánkaři na okurkovém trhu. K vidění bude vystavená
zemědělská technika. Z pódia uslyšíte
po celý pátek muziku různých žánrů
od cimbálky až po country. Oblíbený moderátor Láďa Hruška předvede
kulinářskou show a znovu se dozvíme
jméno toho, kdo se letos stane mistrem
v plnění zavařovací sklenice. Třešničkou na dortu bude vyhlášení vítězů
soutěže o nejlepší nakládanou okurku
a o nejlepší rychlokvašku. Speciálně
pro děti pak budou na Horním náměstí
připraveny atrakce k jejich zábavě.  lp

PROGRAM – Masarykovo nám.
10.00–18.00	Výstava zemědělské
techniky – AGRALL Bantice
10.00–21.30 Trhy
10.00–16.00 Soutěže pro děti
10.00–19.00 Řemeslné dílny
11.00–16.00	Flašinetář
(také Obroková ul.)

STAŇTE SE LETOŠNÍM KRÁLEM
STERILOVANÝCH OKUREK
ANEBO RYCHLOKVAŠEK
Pokud se přihlásíte odevzdáním
soutěžního vzorku sterilovaných
okurek nebo rychlokvašek spolu
s kontaktními údaji a recepturou
do 1. srpna 2018 ve Znojemské Besedě (Masarykovo nám. 22), máte
možnost sesadit z okurkového
trůnu loňského krále právě vy! Tak
neváhejte, přihlaste se a dokažte
všem, že doma děláte ty nejlepší
sterilované okurky nebo rychlokvašky na světě!
 Loňské Slavnosti okurek dusila tropická vedra. Ta naštěstí letos meteorologové nehlásí,
a tak pořadatel věří v ještě větší návštěvnost než loňské léto. 
Foto: Archiv ZL

14.00–18.00	Přehlídka historických
traktorů (také Horní nám.,
Obroková ul.)
10.00–10.15 Zahájení
10.15–11.00	Country skupina Květinka
11.30–12.30	Kulinářská show
Ládi Hrušky

13.00–14.00	Cirkus, divadlo pro děti
s kejklíři a loutkami –
Komedianti na káře
14.00–14.45	Kulinářská show
Ládi Hrušky
15.00–16.00	Cimbálová muzika
Vergariovci

16.00–18.00	Soutěž o nejlepší okurku
a rychlokvašku
18.00–18.45	Soutěž Znojmia v plnění
zavařovací sklenice
na čas a přesnost
19.00–20.00 Kapela Nové struny
20.30–21.30 Kapela Rangers Band

Divadelní festival bude hravý i novocirkusový
Pět dní, od 22. do 26. srpna, bude
Znojmo už pošesté žít jedinečným
divadelním festivalem s rozmanitou programovou nabídkou různých
forem.

Představení, a to nejen v hlavním
cirkusovém šapitó na Horním náměstí,
sehrají kreativní známí i méně známí herci. Těšit se můžete na zajímavá
představení různých žánrů i na pestré

 Festivalové divadlo v šapitó i pod širým nebem pokaždé budí velkou pozornost veřejnosti.
Foto: Archiv ZL

pouliční vystoupení, která se budou
odehrávat v blízkosti šapitó a v centru
města.
Permanentky a vstupenky na festival Znojmo žije divadlem získáte
v předprodeji na TIC (Obroková ul.)
nebo přímo na místě. I když v tom
druhém případě hrozí, že bude, jak se
to již mnohokrát v historii úspěšného
divadelního festivalu stalo, beznadějně vyprodáno. A které představení
si rozhodně nenechejte ujít? Žádné!
Různorodost žánrů skýtá pokaždé jiný
zážitek.
Tradičně festival zahájí 22. srpna
od 20.30 hodin brněnští herci. Pod taktovkou Petra Halberstadta se představí
v šapitó s divadelní hrou K-PAX: Svět
podle Prota, která vznikla na motivy
stejnojmenné knihy Gena Brewera.
Hra odehrávající se v psychiatrické
léčebně, ve které domnělý mimozemšťan pojmenovává laskavým humorem
neduhy naší společnosti. Herci Filip
Teller a Pavol Seriš se budou vtipně
strefovat do vztahů Čechů a Slováků
ve hře Čecháčci a čoboláci a Cirkus
Mlejn ukáže výsostně výtvarné novocirkusové představení na hrazdě
a papíru. Jednou z největších hvězd
letošního ročníku bude bezesporu novocirkusový soubor Cirk La Putyka.
Přiveze show Slapstick Sonata kombi-

nující vrcholnou vzdušnou akrobacii,
Mozartovu hudbu a groteskní komedii
éry němého filmu. Za vidění stojí i doprovodný program vhodný pro rodiny
s dětmi. Program divadelního festivalu
je prostě inspirující. 
lp

Hlavní program:
22. 8. šapitó, 20.30
K-PAX, Svět podle Prota – Agentura
StageartCZ
23. 8. šapitó, 20.30
Čecháčci a čoboláci – Filip Teller
a Pavol Seriš
24. 8. Hradební příkop, 20.30
Comedia dell´arte – Spolek sešlých
25. 8. Městské divadlo Znojmo, 20.30
Slapstick Sonata – Cirk La Putyka
26. 8. šapito, 20.30
Enola – Eliška Brtnická/Cirkus Mlejn

Doprovodný program:
22. 8. Horní nám., 16.00
Běžkařská Odysea – Bratři v tricku
23. 8. Horní nám., 16.00
Road to Tadam – Globus Hystericus
(Slovinsko)
24. 8. nádvoří Domu umění., 16.00
Břéťa a Čeněk za čárou (pohádka
pro děti) – Divadlo Bolka Polívky
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Sociální služby a školství

Ve Znojmě opět pomáhá
Poradna pro oběti

Non-stop pomoc při
pádech i zraněních
Seniorům i lidem se zdravotním
postižením je připraven pomoci čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu Anděl na drátě.
Non-stop asistenční a tísňová péče
s názvem Anděl na drátě pomáhá výše
jmenovaným, u kterých je zvýšené
riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti
či kolapsu. Zdraví i život pak závisí
na rychlém zajištění pomoci.
Princip pomoci Anděla na drátě spočívá v tom, že senior má stále
u sebe (na ruce, na krku) speciální
malé elektronické zařízení – hodinky
nebo přívěšek. Po jeho stisknutí se
ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu
zajišťované pomoci. Profesionálně
proškolený asistent je se seniorem
v neustálém kontaktu. Komunikuje
s ním až do úplného vyřešení situace.
Zařízení dokáže samo rozpoznat
a upozornit na nestandardní situace
(náhlý pád či déle trvající nehybnost),
i když senior nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň lokalizuje místo v jakém
se senior nachází. Asistent i v těchto
případech volá na zařízení a ověřuje
stav klienta.
Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci v domácím i venkovním
prostředí. Uživatel tím získá větší sebedůvěru a nemusí se omezovat ve svých

Zařízení dokáže samo rozpoznat
a upozornit na náhlý pád či déle
trvající nehybnost, i když senior
nestihne aktivovat tlačítko!

aktivitách a oblíbených činnostech
kvůli obavám z nečekaných problémů.
Linka pomoci a bezpečí pro seniory
Součástí služby je také non-stop
linka pomoci a bezpečí pro seniory
(pomoc při úzkostných a tísnivých pocitech) a poradna pro seniory (pomoc
a rada před podvodnými praktikami
podomních a telefonních prodejců,
pomoc při řešení problémů v domácnosti).
Bez mobilního telefonu,
ale stále voláte
Přidanou hodnotou zařízení (hodinky, přívěšek) je, že senior nebo
osoba se zdravotním postižením nepotřebuje mobilní telefon a ušetří tak
za kredit či paušál SIM karty. Na zařízení mají možnost přijímat hovory
od rodiny a přátel, ale sami z něho
mohou neomezeně volat (odchozí hovory) na jakákoliv čísla v rámci států
EU. Vše je v ceně služby, která měsíčně
stojí 380 korun. Podrobnosti získají zájemci na tel. 774 705 824 nebo
na www.andelnadrate.cz.lp

Co pro vás připravuje
sociální odbor
I během prázdnin připravují pracovníci sociálního odboru Městského
úřadu ve Znojmě dvě velké akce pro
veřejnost.
Tradiční Den sociálních služeb
aneb Jeden svět pro všechny – se bude
letos konat 5. září. „Návštěvníci se
na něm budou moci seznámit s poskytovateli sociálních služeb na Znojemsku a s poskytovanými sociálními
službami. Program bude probíhat již
v dopoledních hodinách na Horním

náměstí ve Znojmě, kde se budou
postupně prezentovat sociální služby,
často i zajímavým kulturním programem. Akci připravujeme ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb,“ uvedl Stanislav Maar, vedoucí
sociálního odboru. O Dnu sociálních
služeb najdete v příštím vydání Znojemských LISTŮ podrobnosti. Stejně
jako informaci o programu Dne seniorů, který sociální odbor připravuje
na měsíc říjen. 
lp

P o k r á t ké p ř e s t á v c e b y l a
ve Znojmě opět otevřena bezplatná
anonymní poradna pro každého, kdo
se cítí být obětí trestného činu, nehledě na věk či způsobenou újmu, a potřebuje získat informace, jak svou
situaci řešit.
Poradna poskytuje zejména právní
informace a psychosociální podporu. Kdo se například může na poradnu obrátit, přiblížila na konkrétním
případě poradkyně Marie Štorková:
„Setkali jsme se s příběhem mladé
maminky, která hledala pomoc, když
utíkala před svým partnerem, který ji
celou noc fyzicky napadal, vyhrožoval
a choval se k ní násilnicky. Utekla se
svým dítětem a prosila o pomoc. Potřebovala ubytování, ale takové, kde
by se mohla před partnerem schovat.
Ve spolupráci s ostatními institucemi

se poradně podařilo zajistit a převézt
ji i s dítětem do chráněného bydlení.
Mimo to získala i další informace, jak
může svoji situaci s podporou naší
poradny do budoucna řešit,“ popsala
svoji práci Marie Štorková, která pracuje ve znojemské poradně.
Poradny pro oběti po celé republice
fungují v projektu Proč zrovna já? II,
který je hrazen z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu.
lp
PORADNA PRO OBĚTI
Znojmo, Dolní Česká 1 (II. patro).
Není třeba se objednávat
(Po 9.00–12.00, St 13.00–16.00).
Doktorku Štorkovou lze
kontaktovat také telefonicky
na tel. 727 873 134 nebo přes
e-mail storkova.pms@gmail.com.

ADRA změnila jen adresu,
své poslání nikoliv
„Děkujeme všem, kteří nám pomohli
jakýmkoliv způsobem k zajištění nových prostor tak, aby byly příjemné
nejen pro nás, zaměstnance, ale především pro dobrovolníky, děti či nové
zájemce,“ řekla vedoucí ADRA Znojmo Zdeňka Severinová.
Dobrovolnické centrum ADRA
působí ve Znojmě od září 2010.
Za dobu svého působení vyslalo celkem 346 dlouhodobých dobrovolníků,
kteří odpracovali více než 23 000 hodin.
Každoročně pomohou asi 400 klientům
v sociálních a zdravotních organizacích a dětem v programu Pět P. Ve znojemském centru také působí
pětatřicet krátkodobých dobrovolníků, kteří pomáhají při
akcích nebo mají na starosti
humanitární sklad.
Místostarosta Znojma
Jan Blaha při pomyslném
přestřižení pásky uvedl:
„Dobrovolnictví je smysluplná činnost projevující se
v nezištné pomoci, přinášející prospěch potřebným lidem. Město Znojmo ADRU
velmi podporuje, důkazem
jsou i tyto nové prostory.
Další pomoc je finanční,
 Slavnostní otevření si nenechali ujít (zleva) vedoucí so- prostřednictvím každoročciálního odboru Stanislav Maar, místostarosta Jan Blaha, ní dotace. Přeji hodně sil
zástupce vedoucí ADRA Tomáš Severin a vedoucí znojem- a elánu při dalším rozvoji
ské pobočky ADRA Zdeňka Severinová. 
Foto: Archiv ZL dobrovolnické práce.“ lp, zp

Znojemské Dobrovolnické centrum ADRA (dále DC) už najdete
na nové adrese Dolní Česká 13 – v budově, kterou jim k užívání bezplatně
zapůjčilo město Znojmo.
Nové prostory slouží jako kancelář
i místo ke školení a setkávání se s dobrovolníky nebo na společné akce dětí
a dobrovolníků z programu Pět P.
Na slavnostním otevření se sešli
dobrovolníci, kontaktní osoby, zástupci města Znojma i vzácní hosté, mezi
nimiž byl i Radomír Špinka, ředitel
ADRA ČR. Program obohatila vystoupením písničkářka Tereza Holubová.
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Hudební třída ZŠ Pražská
Zámecká praxe se Matějovi daří
rozvíjí spolupráci v Adršpachu
Hudební třída dětí ze Základní
školy Pražská vyrazila na festival
do Adršpachu. Navázala tak na spolupráci mezi Znojmem a Adršpachem, která vznikla vloni.
„Tehdy se nám ozvala paní učitelka
Daniela Mikešová a Karolína Gottsteinová, ředitelka malotřídní základní
školy v Adršpachu. Vypravili jsme se
do Adršpachu s tehdejší 4.C, kde se
naše děti postaraly o hudební doprovod vernisáže organizované na míst-

ním zámku,“ přibližuje vůbec první
kontakt škol Marcela Přibylová, třídní učitelka hudební třídy znojemské
školy. „Čekalo nás prostředí skalního
města, ale hlavně pohostinnost a neuvěřitelně přátelská atmosféra,“ doplnila. A stejné to bylo i letos. Tentokrát
se jednalo o festival malotřídních škol.
V areálu zámeckého parku děti z různých škol secvičily divadelní představení, jiní zhotovili masky a další se
postarali o hudební doprovod. 
lp

 Žáci z hudební třídy 5.C také reprezentovali Znojmo na folklorním festivale ve Strážnici.
Velký ohlas vzbudila jejich romská pohádka, kterou si děti samy napsaly.
Foto: Archiv MP

Babičky a dědeček čtou dětem
Setkávání nejmladší a nejstarší
generace a rozvíjení zájmu dětí o knihy, to je cíl projektu Babička a dědeček do školky, který do Znojma
zavítal poprvé v roce 2014.
Jako první ze znojemských školek se do něj zapojila MŠ Klášterní (Pampeliška). Nyní je zapojeno
již dalších pět školek (MŠ Dělnická,
MŠ Gránická, MŠ nám. Republiky,
MŠ Konice a MŠ Nový Šaldorf ).

příliš nebyl. „Jsme tu ze školy dva. Ze
začátku se nám sem nechtělo, hlavně se dopředu učit ten dlouhý text.
Když jsme sem ale přijeli a místnosti
si začali procházet, hezky do sebe vše
zapadlo. A paní Kocholová i pan kastelán Ryšavý s námi měli trpělivost.
Provázíme okruh jedna, učíme se
dvojku. Je to perfektní zkušenost. Baví
nás to,“ říká Matěj o své zámecké praxi. Překvapil i paní učitelku z Brna:
„Jsem tu s deváťáky ze Základní školy
Slovanské náměstí. Nevěřila bych, že průvodce je
jen o dva roky starší než
naši žáci. Text přizpůsobil jejich věku, kladl jim
zajímavé otázky, dokázal
krásně propojit v ýk lad
o zámku se znalostmi, co
mají mít z oblasti historie, literatury či zeměpisu.
Jsme na výletě čtvrtý den.
Vranov je náš poslední zámek, ale žáci ho hodnotí
nejlépe.“ Slova učitelky doplnili její deváťáci: „Matějovi dáváme 10 bodů z 10!
 Nevíte, kam na výlet? Vydejte se třeba za Matějem
Kotrncem (vlevo) na Vranov nebo na další zámky v okolí Otázky byly super, museli
Znojma. I tam vás budou provázet talentovaní studenti jsme dávat pozor. Je fakt
z Přímky. 
Foto: Archiv ZL šikovný.“ 
lp

Když na Vranov, tak na zámek,
a když na zámek, tak za Matějem
Kotrncem.
Tak by mohlo znít promotion studenta 2. ročníku oboru Cestovní ruch
Matěje Kotrnce, který právě na vranovském zámku vykonává odbornou
praxi. Mladík patří do stáje nadějných
žáků SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo.
A dle ohlasů návštěvníků mu jde průvodcovská činnost takříkajíc k duhu,
i když on sám z ní zpočátku nadšen

Andy

Babičky a jeden dědeček přicházejí do škol ve svém volném čase číst
dětem pohádky. Podporují tak kdysi
tradiční a důležitý rituál předčítání
v rodinách a přispívají ke zvyšování
čtenářské a jazykové gramotnosti
dětí. V případě zájmu o čtení dětem získáte informace od regionální
koordinátorky projektu Renaty Hubáčové ze Střediska služeb školám
(hubacova@sssbrno.cz). 
lp

 Seniorům a pedagogům zapojených školek poděkoval při setkání na znojemské radnici starosta Jan Grois (uprostřed). Stejně jako Renata Hubáčová (vpravo vedle starosty).

Foto: Archiv ZL

Plemeno: Maltézský psík | Věk: 3–4 roky
Andy je ostražitý pejsek. Majitel se ho zbavil, kvůli jeho „problematické“
povaze. Najde-li ale pána, který umí s tímto inteligentním, společenským
a hravým plemenem pracovat, bude mu Andy věrným společníkem. Zatím
Andyho nedoporučujeme k malým dětem.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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Frčí lavičky
#znojmochutna
Dvě speciální lavičky jako další propagační nástroj Znojma připravila nejen pro turisty Znojemská
Beseda.
Pro betonové lavice s hashtagem
#znojmochutna byly vybrány fotograficky atraktivní místa Znojma, a to Jižní
hradební příkop, kde již lavička stojí,
a nyní se připravuje místo u rotundy.
„K rotundě ji budeme moci umístit
až ve chvíli, kdy skončí práce na budování inženýrských sítí v ulici Hradní
v areálu pivovaru. Jde totiž o jedinou
přístupovou cestu, po které můžeme
betonovou lavici na místo dopravit,“
říká František Koudela, ředitel Znojemské Besedy. „Inspirovali jsme se ve světě, kde se lidé u podobných laviček rádi
fotí. Snímky pak umísťují na sociální
sítě a nepřímo tak lákají další turisty
k návštěvě,“ dodává Koudela.
lp

Ponocný zahraje z věže
O neobyčejný zážitek ve Znojmě
se postará 3. a 17. srpna ponocný.
Zahraje z ochozu radniční věže
během mimořádných večerních
prohlídek, které budou od 20.00
do 22.00 hod. Vstupné do věže je
35 korun pro dospělé, 25 korun pro
děti (poslední vstup ve 21.30). Během
léta můžete ponocného potkat každý
pátek a sobotu večer v centru historického města. Více informací na webu
www.znojemskabeseda.cz. 
lp

Plovárna v Louce
Městská plovárna Louka
ve Znojmě nabízí denně malým i dospělým možnost trávit čas u vody.
Areál s bazény je otevřen denně
od 10.00 do 22.30 hodin po celou dobu
prázdnin. Vstup je rozdělen na celodenní (10.00–20.00) dospělí 90 Kč /
snížené 70 Kč, odpolední (14.00–20.00)
70 Kč / 50 Kč, večerní (17.00–20.00)
50 Kč / 40 Kč a noční (20.30–22.30)
jednotná cena 65 Kč. Děti do 6 let
zdarma. Více informací najdete
na www.plovarnalouka-znojmo.cz
nebo na tel. 515 210 580. 
lp

Koupaliště v Mramoticích
Koupaliště v Mramoticích je opět
otevřené.
Koupaliště v městské části Znojma
je po havárii na bazénu, ke které došlo na začátku prázdnin, již opět plně
v provozu. Otevřeno má pro veřejnost
denně od 10.00 do 19.00 hodin, a to až
do konce prázdnin. 
lp

Přichystáme publiku nějaké překvapení
Vynikající český hobojista Vilém
Veverka spolupracuje s výsostnou
harfenistkou Kateřinou Englichovou
od roku 2005. Za třináct let odehráli
stovky koncertů u nás i v zahraničí
a nahráli několik alb. Skladby z toho
aktuálně nejnovějšího Impressions,
představí znojemskému publiku
30. srpna v kapli sv. Václava. A Vilém
Veverka, kterého jsem zpovídala,
slíbil i překvapení.

třeba kombinaci klasiky a rocku,
soulu?
Kombinace klasiky a rocku je jistě
možná. Případů, kdy se to však povede
je minimum. Musíme si uvědomit, že
se pohybujeme na hranici, především
vkusu. Ale pohybování se na hranicích – limitech – k umění prostě patří.
I klasiku se snažíme podat „od podlahy“, to je to, co nás myslím charakterizuje. Na pódiu se opravdu nešetříme.

Jana Dismase Zelenku. S hudební formací Ensemble Berlin-Prag jsme nahráli a letos vydali jeho cyklus triových
sonát pro dva hoboje, fagot a continuo.
Těžko ale říci, kdo byl tím největším
rockerem – z klasické scény – své doby.
Intuitivně mě napadá 4. symfonie Bohuslava Martinů – největší symfonický
počin své doby. Snad také Stravinskij?
Je to individuální. Rozhodně nemůže
ve výčtu chybět Béla Bartók, kterého

Přes několikaletou spolupráci jste teprve před
rokem vydali své první
album nahrané v duu –
Impressions. Kam se vaše
umělecká spolupráce během let posunula?
První společnou desku – Risonanza - jsme pro
Supraphon nahráli v roce
2009, album Impressions
přišlo po osmi letech. Ta
dvě alba asi reprezentují onen posun. Posouvá
se společnost a to je cosi,
co musíme nějakým způsobem reflektovat. Jsme
dnes profesionálnější,
vnímáme hudbu komplexněji, nejen z pozice
interpreta. Nakonec nahrát jedno takové album,
jako je právě CD Impressions je byznys svého druhu a vydalo by to na celý
jeden rozhovor. Dá se říci,
že naše spolupráce přinesla větší poptávku po tom,
co děláme, primárně tedy  Kateřina Englichová a Vilém Veverka na úvodní fotce alba Impressions. 
Foto: Archiv VV
koncerty.
Museli jste někdy na jevišti impro- bych na tu pozici nomber 1 ve finále
asi pasoval. Z tohoto žánru ve Znojmě
Hoboj a harfa – to není příliš obvyklé vizovat?
spojení. Jak si vybíráte pro své náJednou, bylo to myslím v Trnavě, tentokrát asi nic nepředstavíme, ačstroje společné skladby?
jsme byli poměrně překvapení z pub- koliv, kdo ví, jistě si přichystáme pro
Hoboj a harfa, to je s nadsázkou lika. Koncert neměl charisma, ať jsme publikum nějaké překvapení.
řečeno Englichová a Veverka. Není dělali, co jsme dělali. Necítili jsme nic.
podstatné, co je to za nástrojové spo- Člověk si pak říká: Co se děje, co je Co byste nikdy nezahráli?
jení, podstatná je výpovědní hodno- špatně? Snažíte se přinést něco, co ten
Odlehčeně řečeno, odpověděl
ta a potenciál interpretů s ohledem „blok“ rozbije, ale není to snadné. Zmí- bych, že nic blbého, ale víte, jak je to
na schopnost volit vhodný repertoár. nil bych i paní Hanu Maciuchovou, se s „prodejností umělců“. Jinými slovy,
A repertoár, tedy hudba, kterou se za- kterou občas spolupracuji. Ta říká, že jak jsem zmínil, velmi kriticky si vybíbýváme, je cosi, co kontinuálně hledá- publikum – asi to divadelní – je stále ráme naší hudbu.
me. K výběru přistupujeme poměrně méně a méně soustředěné, a vidí to jako
kriticky, jinak to ani nejde. Inspiru- problém svého druhu. Improvizace, Když hrajete, asi není prostor pro
jeme se dnes de facto i mimo okruh v dobrém slova smyslu, patří k našim smích, ale co vás v soukromí na tom
klasické hudby, stejně tak se snažíme koncertům, nakonec nikdy nehrajeme druhém stoprocentně „odbourá“?
inspirovat skladatele, aby pro nás vy- jednu skladbu dvakrát stejně.
Budete se divit, ale i když hrajeme,
tvořili hodnotnou skladbu, současnou.
je zde prostor pro smích. Respektive
Ani jedno, ani to druhé není jen tak, Kterého hudebního skladatele pova- pro určitou vkusnou interakci s naším
vše má svá úskalí, rizika.
žujete za rockera své doby? A uslyší- publikem. Záleží vždy na celkovém
me některou jeho skladbu i na kon- klimatu v sále, schopnostech našich
Oba nástroje spolu skvěle „mluví“. certě ve Znojmě?
i publika navázat nějaký další kontakt.
Jejich souzvuk vyvolává ale většinou
Významný hudební publicista, Ale to jsou také ty momenty, proč chomelancholickou náladu. Neláká vás Milan Bátor, považuje za největšího dí naše publikum na koncerty.
zahrát si občas i něco „od podlahy“, českého „jazzmana“ barokního génia,

Ľuba Peterková
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Nadupaný Šramlfest se propojí se zatměním měsíce
Osm kapel a tři divadla nabídne již 11. ročník Šramlfestu. Festival alternativní kultury najdete
27. a 28. července uprostřed města
v lokalitě Na Káře.
Organizátoři letos rozšířili svůj
záběr a tak více než polovina kapel
přijede ze zahraničí. „Před dvěma lety
jsme přivezli velkou balkánskou dechovku. Tentokrát jsme se po žestech
ohlédli na západě,“ popisuje hudební
dramaturg festivalu Jan Krejčí. Svojí
neuvěřitelnou směsí žánrů z různých
koutů světa tak festival rozpumpuje
Express Brass Band. „Nebojíme se ale
i experimentovat, a tak letos Znojmu
představíme i více elektronické německé duo Pollyester,“ říká Krejčí. Diváci
uvidí i neotřelou hudební show v podání rakouské pouliční bluesové formace DeadBeatz. Přijede i krakowské
trio The Flash! se svým originálním
mixem jazzu, rocku a punku. Na Káru
se také vrátí legenda slovenské alternativní scény Korben Dallas.
Neméně zvučná jména budou zastupovat i hudebníky z Moravy a Čech.
Například po několikaleté přestávce
se na scéně znovu objevuje Nylon Jail.
„Tato olomoucká kapela nám proPLACENÁ INZERCE

klouzla mezi prsty už před třemi lety.
Než stihla na Šramlfestu vystoupit, tak
se rozpadla. Teď je zpátky,“ říká Ivoš
Bílek, předseda spolku Na Věčnosti,
který akci pořádá. Pro malé návštěvníky budou kromě tradičního dětského
workshopu hrát i dvě divadla. Pražští
100 opic a jihlavské De Facto Mimo.
Šramlfest samozřejmě připraví i gurmánskou nabídku pro vegetariány
i masomilce. Atmosféru páteční noci
Na Káře doplní také úplné zatmění
měsíce, které bude nejdelší v tomto
desetiletí. A jako každý rok organizátoři podpoří dražbou uměleckých děl
i místní výtvarníky.
Vstupné na Šramlfest zůstává
stejné jako loni. Jednodenní návštěvník zaplatí 250 Kč. Dvoudenní vstupenka bude stát 400 Kč a sponzorské vstupné 500 Kč. Porgram začne
v pátek od 16.30 a v sobotu od 16.00,
poslední představení začínají vždy
od 23.00. Akce by se nemohla uskutečnit bez podpory města Znojma,
Jihomoravského kraje, Ministerstva
kultury a Znojemské Besedy a dalších sponzorů. Podrobnosti včetně
aktualních informací najdete na webu
www.sramlfest.eu. 
lp

 Na Šramlfest se vrací legenda slovenské alternativní scény Korben Dallas.

Foto s laskavým svolením: Mária Slezáková / marushka
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel. 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen až červen, září
Po–Ne 9.00–17.00, červenec a srpen
9.00–18.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 28. duben až září, svátky
Út–Ne 9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: denně květen, červen,
září 9.00–17.00, červenec a srpen
9.00–18.00 (poslední prohlídka
30 min. před zavírací dobou).
Novinka!
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
s průvodcem
Nová prohlídková trasa po věžích
města (Střelniční, Vlkova, Prašná,
Nová). Otevřeno denně duben až
říjen (mimo ZHV 14.–16. 9. 2018).
Prohlídky v 9.30 a v 15.30. Sraz vždy
u Radniční věže, Obroková ul.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben až říjen Po–Ne
9.30–17.30.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: duben až září Út–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka čtvrt
hodinu před zavírací dobou). Vstup
pouze za příznivých klimatických
podmínek!
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až září Po–St,
Pá–Ne 9.00–17.00, Čt 9.00– 17.45.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně
orientu, Pravěcí zemědělci – nová
expozice archeologie.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.

Otevřeno: celoročně Út–So
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00. Stálé
expozice: Staré umění Znojemska,
Mince zemí Koruny české,
Medailérská tvorba J. T. Fischera.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel. 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno (i ve svátek 28. 9.): červen
až září Po–Ne 9.00–17.00 (poslední
prohlídka v 16.00).
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno po telefonické domluvě
1. května až 30. září.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: červenec až srpen denně
9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: červenec až srpen
Po–Pá 8.00–19.00, So 9.00–19.00,
Ne 10.00–18.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: květen až září denně
9.00–16.00.
JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA
otevřena: květen až září Po–Čt, Ne
9.00–21.00, Pá a So 9.00–23.00.
VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: červen až 16. září Po–So
10.00–18.00, Ne 10.00–16.00.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel. 608 736 135,
e- mail: cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: duben až červen, září, říjen
So, Ne 9.00–19.00, červenec, srpen
Po–Ne 9.00–19.00.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel. 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,

www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.

16. 8. ŽENA A MUŽ NEJEN
VE FILMOVÉ HUDBĚ
Kaple sv. Václava – kytarové Duo
Manera. 20.00.

KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 6, tel. 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00,
ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den
předem.

29. 8. CIMBÁLOVÁ MUZIKA
ANTONÍNA STEHLÍKA
Nádvoří Znoj. podzemí – cimbál
a zpěv. 19.00.

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.
Divadelní prázdniny do září 2018.

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

KONCERTY
12.–29. 7. 2018 ZNOJEMSKÝ
HUDEBNÍ FESTIVAL 2018
Znojmo a okolí – 14. ročník letního
festivalu s podtitulem Svár duše
s tělem.
26. 7. PRAGUE CELLO QUARTET
– charitativní koncert, nádvoří
Jihomoravského muzea, 18.00.
27. 7. CIMBÁL, VÍNO – DUŠE,
TĚLO
– CM Antonína Stehlíka / nádvoří
Louckého kláštera, 19.00.
28. 7. (NE)VÁŽNÝ KONCERT
– vokální soubor Czech Ensemble
Baroque. Benefiční dražba vín,
jejíž výtěžek půjde na rekonstrukci
jízdárny kláštera / Loucký klášter,
19.00.
29. 7. KONCERTNÍ PIKNIK V NP
PODYJÍ
– hudebně gastronomický zážitek pod
širým nebem s jazzem Melody Boys /
Pod Šobesem, 11.00.
29. 7. IL GIARDINO ARMONICO:
SERPENT & FIRE
– závěrečný koncert festivalu v režii
proslulého italského ansámblu.
Loucký klášter, 19.00.
1. 8. TAJEMNÉ FLAMENCO
Nádvoří Znoj. podzemí – taneční
vystoupení a workshop. 20.00.
9. 8. PAVEL DOBEŠ
Na Káře – koncert známého
folkového písničkáře. 20.00.

30. 8. IMPRESSIONS
Kaple sv. Václava – přední český
hobojista Vilém Veverka a vynikající
harfenistka Kateřina Englichová
představí skladby ze společného CD
Impressions. Více na str. 12.

VÝSTAVY
Do 30. 11. KDYŽ SE ROZBUŠÍ
KOVADLINA
Minoritský klášter – dlouhodobá
výstava volně navazující na stálou
muzejní expozici černého řemesla.
11. 5. – 26. 8. ZAHRADA NAŠÍ
MINULOSTI
Dům umění – secesní keramika
z Vranovské Vsi, výstava ze sbírky
Jiřího Hořavy.
17. 5. – 29. 7. PROMĚNY – ZNOJMO
ZNÁMÉ, MÉNĚ ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
Dům umění – obrazy znojemského
malíře Pavla Davida.
15. 6. – 30. 9. ZA STARÝCH ČASŮ
Znojemský hrad – druhá ze tří
letošních výstav k 140. výročí
Jihomoravského muzea ve Znojmě.
3. 7. – 9. 9. ŠŤASTNÝ ŽIVOT
V SECESI
Dům umění – výstava o neobyčejném
životě v secesi.
29. 7. – 2. 9. KOUZLO STARÝCH
PLOVÁREN
Minoritský klášter – připomínka
historiie městských a říčních lázní.
Více na str. 15.

DALŠÍ AKCE
1. 6. – 30. 9. LÉTO
NA CORNŠTEJNĚ
Zřícenina hradu Cornštejn – JMM
ve Znojmě připravilo na červenec
a srpen pestrý prázdninový program
pro návštěvníky hradu.
Program na www.muzeumznojmo.cz.
1. 7. – 31. 8. ZNOJEMSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
Město Znojmo – celý srpnový
program na str. 9.
3. 7. – 28. 8. POHÁDKOVÉ LÉTO
V DOMĚ UMĚNÍ
Dům umění, vždy od 16.00.
31. 7. Divadlo ELF – Plaváček
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7. 8. Mrak – Vodnická pohádka
14. 8. Komedianti na káře – Pirátská
pohádka
21. 8. Divadlo KUBA – Není drak jako
drak
28. 8. Divadlo ELF – Jezinky bezinky
27.–28. 7. ŠRAMLFEST
Na Káře – festival alternativní,
pouliční, klubové a jiné kultury
nabízí několik koncertů.
Více na str. 13.

Společnost

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ
14.–16. 9. 2018
PRODEJ VSTUPENEK v TIC,
Obrokova ul.
Vstupné: 350 Kč dvoudenní
vstupenka pro dospělé,
290 Kč dvoudenní vstupenka
pro studenty a seniory (prodej v síti
TICKETSTREAM).
Zvýhodněné vstupné do 31. 8. 2018!

Prvorepublikový klip natočili
v divadle, kasárnách i šantánu
Znojemská skupina Lucrezia
Borgia natočila nový výpravný klip
k písničce Prvorepubliková. K jeho
realizaci si pozvala profesionály
i nadšené amatérské herce z řad kulturu milujících Znojmáků.
Klip bude mít premiéru 3. srpna
v 18.00 hodin ve znojemském kině
Svět. Vznikl k 100. výročí založení
republiky. Na plátně uvidíte nemalou část místní kulturní fronty, scény
a kostýmy evokující 20. léta minulého
století i historické uniformy. Jednu
z nich oblékl také milovník policejní
historie František Šmákal. Nablýskané
veterány zapůjčil majitel Muzea motorizmu Jan Drozd i sběratel Bohumil
Suchý. Práci Lucrezie Borgie podpořilo i město Znojmo. Hudbu a příběh
k písni Prvorepubliková doplňují scény, ve kterých se to jen hemží elegancí upravených dam a pánů, ale také
rozverných tanečnic v podání členek
skupiny Honorata, která, stejně jako
Lucrezia Borgia, každý rok obohacuje
program znojemského vinobraní.
„Už jsme ve fázi dokončování
a střihu, ale samotné natáčení bylo
hodně náročné. V klipu hraje téměř

pět desítek postav. S kamerou jsme
natáčeli na několika místech na starém městě ve Znojmě, ve znojemském
divadle, v Řečkovických kasárnách
v Brně, ale také v šantánu ve Chvalovicích. Tam jsme bohužel byli jenom
dopoledne!,“ směje se autor písničky i klipu frontman skupiny Lucrezia Borgia Tonda Maceček a dodává:
„Za kamerou stál zkušený brněnský
kameraman Milan Bouška, se kterým
dlouhodobě spolupracujeme. Dělal
nám třeba na klipech k písničkám Marie Terezie a pirátské Queen Mary.“
Zvyklý pracovat na několika frontách také prozrazuje další své hudební
aktivity: „Domíchávám nový projekt
folk rockových šansonů na nové cédéčko s provizorním názvem: Segrado,
Michal Prokop, Jiří Zonyga a Milan
Schelinger zpívají písně Tondy Macečka. Vyjít by mělo po prázdninách.
A jsem rád, že na spolupráci kývnul
i úžasný Michal Prokop. Výborný
zpěvák, který od roku 2012 nevydal
žádné nové písně. A tady ho lidé mají
zase šanci po dlouhé době slyšet,“ říká
s nadšením v hlase muzikant Tonda
Maceček. 
lp
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NENECHTE SI UJÍT
 FESTIVAL PŘEHRADY
První český festiválek u vody s Klusem, Voxelem, UDG i Mirai
Přehrady jsou dvoudenní hudební festival pro celou rodinu (děti
do 12 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma). Kromě hudebních
vystoupení populárních kapel je to především víkend plný aktivit a zážitků včetně populární akce Pigyáda. Festival se koná v kempech, přímo
na plážích, vodě na dosah. Zahrají Chinaski, Tomáš Klus, Mirai, Banjo
Band Ivana Mládka, Sebastian, Voxel, Marek Ztracený, 05 a Radeček,
UDG, Pokáč a další. Slapy už v červenci odehráli a teď míří 3. a 4 srpna na Vranovskou přehradu. Těšte se na setkání s kapelami, Pigy stezku,
workshopy, soutěže, dětský program, koupání, vodní sporty. Kompletní
info o festivalu je na webu prehradyfest.cz. 
lp
 ZÁMECKÉ SLAVNOSTI
Navštivte sousedy. Zažijete první slavnosti na zámku Ruegers
Ať už mluvíte německy či česky, navštivte první zámecké oslavy v Riegersburgu v Dolním Rakousku. Na zámku Ruegers nastává 4. a 5. srpna
čas oslav. Na žádost mladého hraběte posílá císař své slavné žoldnéře,
kteří společně s jezdci předvedou bojové formace Jeho Veličenstva.
Z daleka i okolí přicestují řemeslníci, obchodníci a kuchaři, aby zámku
spolu s žongléry, tanečníky a hudebníky vtiskli nový život. Vyvrcholením
oslavy bude rytířský turnaj, na který jsou pozváni rytíři z Rakouska, Bavorska, Česka a Maďarska. Více na www.schlossruegers.at. 
lp
 KONCERT
Kapli rozehraje zvukově specifické souznění hoboje a harfy
Přední český hobojista Vilém Veverka a vynikající harfenistka Kateřina Englichová představí 30. srpna ve Znojmě skladby ze společného
CD Impressions. V kapli sv. Václava se rozezvučí tóny hoboje a harfy
ve skladbách Francouzů Maurice Ravela a Clauda Debussyho a českého
žijícího skladatele Luboše Sluky, který komponoval přímo pro Englichovou s Veverkou. Rozhovor s umělci najdete na str. 12. Vstupenky na jejich koncert jsou již v prodeji v TIC, Obroková ul. 
lp
 VÝSTAVU
Kouzlo starých plováren najdete v klášteře
Až do 2. září mají návštěvníci Jihomoravského muzea ve Znojmě
možnost zhlédnout v sále minoritského kláštera nevšední výstavu
Kouzlo starých plováren. Připomene
městské a říční lázně, plovárny či
přehrady a zároveň přiblíží dřívější
trávení volného času, ale také hygienické návyky, dobovou letní módu
i například sportovní náčiní. K vidění
jsou exponáty z největší a jedinečné
sbírky oděvů, doplňků a plavek sběratelky Vlaďky Dobiášové z Prahy,
nechybí ani klobouky, brýle, plovací,
sportovní nebo zábavní pomůcky
a mnoho dalších exponátů, stejně
jako dobové dokumenty, fotografie, pohlednice ze sbírky Karla Uhlíře
nebo časopisy. Výstava ukáže i zaniklý svět znojemských plováren.
lp
 HRAVÝ DEN
Děti zjistí, odkud se bere svetr
V Konicích se 8. září děti dozví, kde se vzala vlna na svetr. Akci Odkud se
bere svetr? připravil pro rodiny s dětmi ve věku 3 až 8 let spolek Pulsatilla. V čase od 14.00 do 17.00 se děti dozví zajímavosti o životě ovcí, jejich chovu a produktech. Vyzkoušet si budou moci pomůcky na zpracování vlny nebo si z ovčí vlny vyrobit drahokam. Na hravých stanovištích
budou připraveny zajímavé aktivity. Již nyní se mohou zájemci přihlásit
na adresu pulsatilla@pulsatilla.cz, v odpovědi dostanou podrobné instrukce ohledně místa konání. 
lp

 Na place bylo při natáčení pořádně rušno. 

Foto: Monika Baštová
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Sport

Novou sezónu zahájili fotbalisté remízou
Remízou 1:1 na domácí půdě
s Varnsdorfem zahájili fotbalisté
1. SC Znojmo nový ročník Fortuna
národní ligy. Přesto, že měli v zápase
množství šancí, vstřelili jediný gól
Ordošem, a tak se museli spokojit
s remízou.

V letní přestávce prošel kádr klubu
řadou změn. Skončili zkušení Mezlík
či Šamánek, do Jihlavy odešel Javůrek,
několika hráčům skončilo hostování. Opačným směrem přišel ostřílený Michal Ordoš, který už v prvním
zápase prokázal své kvality. Znojmo

posílilo také na brankářském postu,
kam přivedlo zkušeného Antonína
Bučka. Kromě toho přišlo také mnoho
mladých hráčů, většinou na přestup.
V současném kádru už jsou na hostování pouze Šulc z Liberce a Ambrozek
z Olomouce.

„Výkony hráčů na hostování nás
ve většině případů zklamaly. Proto
chceme pracovat hlavně s vlastními.
Cílem je po mnoha změnách stabilizovat kádr, abychom následně mohli hrát
o ty nejvyšší příčky,“ uvedl prezident
klubu Jiří Tunka. 
eks

 Kádr 1. SC Znojmo. Sedící (zleva): David Helísek, Jakub Teplý, asistent trenéra Darko Šuškavčević, prezident klubu Jiří Tunka, trenér Leoš Kalvoda, Nicolas Hlůže, David Štrombach. Prostřední
řada: masér Jan Šuleř, Marko Sušac, Ikedinachi Obiechina Pentecost, Jan Ambrozek, Jan Šulc, Vlastimil Veselý, Adam Krčík, Tomáš Cihlář, Jakub Kučera, Antonín Buček, kustod Petr Vozábal.
Horní řada: Dženis Beganović, Muamer Avdić, František Malár, Kenroy Kathon St. Hillaire, Michal Ordoš, Oleksiy Chereda, Matúš Lacko, Mahamadou Dramé, Daniel Odehnal. 
Foto: eks

Znojmo Knights budou hrát znovu finále
Hráči amerického fotbalu Znojmo Knights (Rytíři) si zahrají finále
rakouské III. divize. Poté, co jasně vyhráli svoji skupinu bez toho, aby poznali hořkost porážky, je v semifinále
čekal tým Gmunden Rams (Berani),
se kterým se Rytíři utkali už v loňském
finále IV. divize, které vyhráli.

A také tentokrát rakouskému soupeři dokázali, že jsou lepší. Na začátku to sice Znojemským chvíli trvalo,
než se začali prosazovat, ale pak už
byl duel jednoznačně jejich záležitostí i díky tomu, že jim vyšel závěr
úvodní čtvrtiny, když pár vteřin před
koncem dosáhli touchdownu, který

následně potvrdili i proměněným
kopem.
Vedení Rytíře uklidnilo a předváděli pohlednou hru korunovanou
překrásnými akcemi s bodovým efektem. Po několika minutách druhé
čtvrtiny zvýšili na 14:0 a až do konce
zápasu pak soupeři znojemští hrá-

či povolili jediný kopem potvrzený
touchdown a konečné skóre se zastavilo na číslech 41:7 pro Rytíře, kteří
tak mohli slavit postup do finále. To
se uskuteční v sobotu 28. července
na hřišti týmu US-Cars Peicher Styrian
Hurricanes ve Stallhofenu nedaleko
Grazu.

Plavecký klub: První rok přes dvě stě medailí
Další úspěšní mladí sportovci
navštívili znojemskou radnici. Tentokrát dorazili plavci Plaveckého klubu
Znojmo z. s., kteří za necelý rok fungování klubu získali již 265 medailí.
Na radnici jim k úspěchům pogratulovalo celé vedení města: starosta
Jan Grois a místostarostové Ludvík
Hekrle, Jan Blaha a Jakub Malačka.
Aktuálně má Plavecký klub Znojmo (dále PK Znojmo) ve svých řadách
112 členů, kteří jsou podle plavecké
výkonnosti rozděleni do 4 družstev

 Plavci PK Znojmo na radnici s vedením
města. 
Foto: pm

(A, B – závodní plavci, C – nezávodní
plavci, v přípravě do závodního družstva, D – kurz začínajících plavců).
Klub se již nyní může pyšnit skutečností, že je v žákovských kategoriích
druhým nejúspěšnějším týmem v kraji
a za necelý rok vybojovali jeho svěřenci už 108 zlatých, 84 stříbrných
a 73 bronzových medailí.
PK Znojmo byl založen v září
2017. Hlavním cílem činnosti je zajistit
výuku plavání pro neplavce a základní,
zdokonalovací a závodní plavání pro

děti a mládež. Dále je to poskytnutí
dostatku prostoru pro kvalitní aktivní
trávení volného času v bazénu i mimo
něj a vytváření atmosféry povzbuzující
děti a mládež k plavání a sportu obecně, a to vše v duchu fair play.
Plavci PK Znojmo z.s. mají možnost se účastnit i dalších aktivit,
jako jsou víkendová plavecká soustředění, Příměstské tábory, Lyžařské soustředění na horách, týdenní
plavecké soustředění a další společné
aktivity.pm
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