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Pozvěte do Znojma přátele

Už žádné
kolony

A je to tady! S červnem začíná
oblíbená část roku – období pohody,
dovolených, zahradních party a pikniků, výletů za poznáním i zábavou a také příhodná doba k setkání
s přáteli, na které nám během roku
nezbývá čas. Pozvat je do Znojma
můžete v červnu hned na několik
akcí.

Společně si užijete Pivní slavnosti,
závod Znojmo Extreme 790 a s těmi
nejmenšími i Dětský den. Ani zdaleka to ovšem není vše, kam se můžete
s přáteli či rodinou ve Znojmě a jeho
krásném okolí vydat. Otevřena už je
venkovní plovárna Louka, lákavě vyhlíží procházka či cyklovýlet do přírody
Národního parku Podyjí. Novinky a za-

jímavosti vás čekají při poznávání historie a památek Znojma i na prohlídce
nedalekých hradů a zámků. Otevřené
jsou vám sklepy s vyhlášenými víny.
Než ale vyrazíte za zábavou, nezapomeňte si pořídit vstupenku na Znojemské historické vinobraní. V prodeji je
až do konce srpna za výhodnou cenu.
Více se dočtete uvnitř listu.
lp

znojmocity_cz

Znojemská radnice se pustila
do boje s kolonami aut ve městě.
K plynulosti dopravy má výrazně přispět výměna řadičů semaforů,
tedy ovládacích jednotek semaforů.
Nové technologie umožní programování semaforů online, kdy bude možné
prakticky ihned reagovat na aktuální
dopravní situaci. Výměna je již hotova
na křižovatkách Pražská x Přímětická,
dále Coufalova x Havlíčkova. Nyní
čeká na výměnu semafor pro chodce
u lázní na nám. Svobody a na křižovatkách Vídeňská x M. Horákové x Průmyslová. Do modernizace semaforů
investuje město 2,2 milionů korun. lp

VODNÍ PRVEK
NA HORNÍM NÁMĚSTÍ
VE ZNOJMĚ

 Pivní slavnosti představují vyhledávané spojení dobrého piva a rockové muziky. 

Foto: Archiv ZB

Podobu centra mění areál pivovaru
Za pár dní se rozběhnou práce
na největší investici města letošního
roku. Areál pivovaru se po nových
inženýrských sítích dočká kompletní
revitalizace veřejného prostranství.
Změny areálu postupně zkrášlují podobu Znojma. „Areál pivovaru
je opravdovým srdcem historického
centra a vstupní branou k rotundě

a znojemskému hradu a k nejkrásnější a nejoblíbenější vyhlídce na město.
Proto se pouštíme do další fáze jeho
zkrášlování,“ vysvětluje starosta Jan
Grois.
Veřejné plochy areálu dostanou
novou dlažbu, přičemž většina bude
tvořena ze šatovské dlažby (část z ní
se vezme z Horní České). Opraví se

vstupní brána areálu, na kterou se posléze nainstalují informační tabule,
vybuduje se pítko, zdemoluje se nadbytečný přístavek a vysadí se okrasné zeleně a stromy. Zakázka rovněž
obsahuje osazení nového mobiliáře,
dokončení veřejného osvětlení, tras
metropolitní sítě a hromosvodů.
 Pokračování na str. 3.

Prezentace všech 51 návrhů
z architektonicko-výtvarné
soutěže, včetně vítězných
a oceněných návrhů.
18. června Loucký klášter,
sál oranžérie (vchod branou
z ul. Klášterní), 16.00–18.00 hod.
Následně budou návrhy
vystaveny až do poloviny
letních prázdnin v uličce
mezi radnicí a OD Dyje.

Buďte v obraze
s Mobilním rozhlasem
Pravidelné týdenní repor ty
z radnice, informace o blokovém
čištění a možnost vyjádřit svůj
názor v anketách. To
vše nabízí aplikace
Zlepšeme Česko –
Mobilní rozhlas!
Registrujte se, a budete v obraze!
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U RESTAURACE BRISTOL
ZRUŠÍ ZASTÁVKU. DOČASNĚ
Na týden – do 3. června – je dočasně zrušena autobusová zastávka
u restaurace Bristol na Přímětické
ulici (Přímětická, rest. BRISTOL) a to
pouze ve směru na Přímětice. Autobusy zastaví až na další zastávce
(Přímětická SOU). Důvodem jsou
opravy vpusti dešťové kanalizace
v místech autobusové zastávky.
MÍSTO MĚSTSKÉ ZELENĚ
BUDE PARKOVIŠTĚ
Plánovanou demolici bývalé
budovy Městské zeleně Znojmo
na Pražské ulici v těsné blízkosti
silnice provede firma PB SCOM
za 1,2 milionů korun. Demolice
začne v průběhu května a potrvá
maximálně čtyři měsíce. Část
zadního traktu budovy již byla
odstraněna a prostor nyní slouží
jako provizorní odstavná plocha.
Město ho chce využít k parkování
i nadále. Vedení města zatím ale
nerozhodlo, jestli zde vznikne
klasické parkoviště, nebo parkovací dům.
ZATEPLENÍ STŘECHY SENIORŮM
Město Znojmo letos zateplí střechu budovy Vančurova 17 – jde
o byty zvláštního určení. Práce
za 4,5 milionů korun provede firma Stavospol Znojmo. V e-aukci
podala nejvýhodnější nabídku.
Budova, ve které bydlí znojemští
senioři, už dostala během posledních dvou let nová okna a moderní
výtahy.
DALŠÍ SANACE SKAL
V ÚDOLÍ ŘEKY DYJE
Další dvě skalní stěny v údolí
řeky Dyje nechá město zpevnit.
A to pod ulicí Vinohrady a v ulici
U Obří hlavy. Jde o investici ve výši
3 980 000 korun, přičemž 85 %
nákladů by měla pokrýt dotace
z Operačního programu Životní
prostředí.
KONFERENCE COL
ODKRYLA PROGRAM
Organizátoři druhé přeshraniční
konference, která proběhne v rámci projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL)
3. a 4. června 2019 v rakouském
Kremsu, zveřejnili kompletní program. Nosným tématem budou
především kláštery, jejich osudy
a provoz. Stejně jako v případě
první konference COL v listopadu
2018 ve Znojmě, je i nyní zvána
odborná a laická veřejnost. Podrobnosti najdete na www.colconference.eu.

Dar pro první euroobčanku
Místostarosta Znojma Jan Blaha
předal speciální dar Anetě Hrdličkové,
prvorozené znojemské euroobčance.
Česká republika vstoupila 1. května 2004 do Evropské unie. Ve stejný
den, ve čtyři hodiny a čtrnáct minut,
se ve znojemské nemocnici narodila
první euroobčanka Znojma i celého
regionu Aneta Hrdličková. Vedle šťastné maminky a celé rodiny ji přivítal
na světě také tehdejší starosta Znojma
Pavel Balík. Nyní, při příležitosti jejích
patnáctin a zároveň patnáctého výročí
vstupu Česka do EU, ji na Gymnáziu
Dr. Karla Polesného navštívil místostarosta Znojma Jan Blaha. Sympatické
studentce Anetě poblahopřál, předal jí
knižní dar a také speciální překvapení. Z jeho iniciativy byla oslavenkyně
pozvána europoslankyní Ditou Charanzovou do Štrasburku k návštěvě
Evropského parlamentu. 
lp

 Místostarosta Jan Blaha přinesl Anetě kytici a speciální dar. 

Do Konic přijdou nová okna,
do Oblekovic osvětlení
Znojmo pokračuje v investicích
do městských částí. Finance míří
do Oblekovic a Konic.
V Oblekovicích již běží práce
na výměně veřejného osvětlení v ulicích Evropská, Oblekovická (po kulturní dům) a části ulice U Řeky. Staré technologie tu nahradí moderní
LED osvětlení. Modernizaci veřejného osvětlení a místního rozhlasu,
která je rovněž součástí zakázky, tu

provádí firma Elektromontáže Švéda. Celkem tu město investuje téměř
6 milionů korun. Souběžně s výměnou veřejného osvětlení tady E.ON
udělá rekonstrukci vedení nízkého
napětí. Kompletní výměna vnějších
oken a dveří čeká Kulturní dům v Konicích. Vnitřní dveře v objektu budou
repasovány. Práce provede firma H&M
z Kuchařovic, která vyhrála v e-ukci
a to s částkou 487 000 korun. 
zp

Tvoříme Znojmo pokračuje.
Na čem se právě pracuje?
Do 2. ročníku participativního
rozpočtování, projektu Tvoříme Znojmo, se mohou lidé se svými návrhy
zapojovat do 31. května 2019. Město
ze svého rozpočtu opět uvolní 6 milionů korun.
Loňský první ročník přinesl šestnáct úspěšných projektů, na jejichž
provedení město již pracuje. „První
projekty se blíží do finále, jiné se rozjíždí, ale narazili jsme i na komplikace,
a to u návrhu renovace božích muk
v Oblekovicích. Pozemek, na kterém
kulturní památka stojí, má neznámého
vlastníka, což nám brání v její opravě. Moc nás to mrzí, ale bohužel se
s tím v současné době nedá nic dělat,“ vysvětluje místostarosta Jakub
Malačka.

Naopak jasné už jsou tři lokality
(ulice Pražská, Kolonka a ulice Aninská), kde budou umístěny závěsné
houpačky pro vozíčkáře, o čtvrté se
stále jedná. Zadáno bylo zpracování
projektové dokumentace pro návrh
Revitalizace návsi v Konicích. Na náměstí Republiky přijde místo stávající
nová telefonní budka, kterou dotvoří
uznávaný umělec Maxim Velčovský.
Skateboardisté budou moci využít
skatepool v Holandské ulici. V Mramoticích se pracuje na projektu Zatraktivnění koupaliště. Místní hasiči se
mohou těšit na nové hřiště a překážky
(již jsou ve výrobě). Známá je už také
podoba lesní školky v Konicích. Více
informací na webových stránkách
www.tvorimeznojmo.cz. 
lp

Foto: Radka Antonínová

Soutěž zakončí
večírek
V netradičním duchu se v úterý
4. června ponese vyhlášení výsledků soutěže Do práce na kole, která
ve Znojmě probíhá pod záštitou projektu Zdravé město Znojmo.
Na soutěžící čeká krátká komentovaná prohlídka historické části města s degustací vína, která odstartuje
v 16.00 hodin od budovy znojemské
radnice (Obroková 12). Po cestě nebude chybět malé občerstvení u kavárny
Balance coffee & wine. Poté na městském úřadě v zasedací místnosti zastupitelstva proběhne od 17.30 hod. slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen. Vstupenkou na závěrečný večírek
bude soutěžní triko s logem Do práce
na kole. 
pm

Omezení
provozu barů
Zastupitelé omezili vyhláškou
provoz hostinských provozoven v ulicích 17. listopadu, Tovární a Vídeňská
třída, ve kterých si občané opakovaně stěžovali na rušení nočního
klidu.
Restaurace, bar y i diskotéky
ve výše uvedených ulicích budou muset být denně mezi 3. až 6. hodinou
zavřené. Výjimkou je 31. prosinec,
1. leden a dny konání Znojemského
historického vinobraní. 
zp
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Společnou snídaní oslavili svobodu
Společnou Snídaní bez hranic
oslavili Češi a Rakušané 15. výročí
vstupu České republiky do Evropské
unie a 30 let otevřených hranic.
U Stolu na hranicích, symbolu otevřených hranic, se na přechodu Hnanice/Mitterretzbach setkali1. května. Asi
350 hostů vidělo fotografie z událostí
před 15 lety i z otevření hranic v roce
1989. U sklenky moravského či rakouského vína ochutnali regionální
speciality, k poslechu zahrály Znojemské žestě a Retzer Land Musikanten.
Setkání uspořádalo město Znojmo,
ZnojmoRegion, Retzbach a Retzer
Land. Akce volně navázala na Nejdelší snídani, která proběhla na stejném
místě před 15 lety u příležitosti vstupu
do EU. 
pm, lp

 Symbolický dort přátelství společně rozkrojili (zleva) místostarosta Jakub Malačka, starosta Znojma Jan Grois, poslankyně Eva-Maria Himmelbauer, starosta Retzbachu Manfred
Nigl a Richard Hogl, zástupce Dolnorakouské zemské vlády. 
Foto: Archiv ZL

Podobu centra mění areál pivovaru
Pokračování ze str. 1.
V ploše areálu pivovaru budou
rovněž zvýrazněny půdorysné stopy
brány znojemského přemyslovského
hradu a na zemi najdete i četné informační plotny, které budou označovat
jednotlivé budovy areálu.
„Na zemi bude rovněž vyznačen
půdorys Loupežnické věže, jejíž základy
byly objeveny v rámci archeologického
průzkumu, který předcházel budování
nových inženýrských sítí. Osmihranná románská Loupežnická věž byla až
do roku 1892, kdy se zřítila, významnou dominantou města,“ připomíná
starosta Grois.
Do rekonstrukce veřejných ploch
v areálu investuje město 12,7 milionů
korun. Práce bude provádět firma Sates

Čechy, která ve výběrovém řízení podala nejvýhodnější nabídku. Vše by mělo

být hotové do zářijového Znojemského
historického vinobraní. 
zp, lp

 Vizualizace budoucí dlažby v areálu pivovaru.

Rozdělili peníze nemocnici i hasičům
S podporou města mohou počítat plavci reprezentující Znojmo
i v zahraničí, organizátoři novinky
Znojmo žije hokejem, místní nemocnice i hasiči.
Radost udělali zastupitelé třem
plavcům. Dotace z oblasti sportu schválili Veronice Kolníkové (75 000 korun),
Filipu Čajkovi (100 000 korun) a Adamu Hlobeňovi (50 000 korun). Ti je
využijí na pokrytí části nákladů na soustředění a přípravu na soutěže. Částku
150 000 korun dostane organizátor novinky – akce Znojmo žije hokejem, která je určena široké veřejnosti. Znojmo
ožije hokejem 25. července 2019. Vrcholem události bude utkání hvězd ČR
s HC Orli Znojmo, kdy se na ledě před-

staví nejlepší hokejisté éry 1999–2019.
„Cílem akce je ukázat mládeži správné
vzory a motivovat je tím k aktivnímu
sportování,“ uvedl za organizátory akce
místostarosta Karel Podzimek.

Pro hasiče stěna,
pro nemocnici sanitky
Hasičská stanice Znojmo obdrží
od města 400 000 korun na vybudování lezecké stěny v areálu nové hasičské
stanice a nákup technických prostředků k výcviku na stěně. Využívat je budou moci i další lezecké skupiny, například i z řad Městské policie Znojmo.
Nejvyšší finanční podpora, dva miliony korun, putuje Nemocnici Znojmo,

která peníze využije na pořízení dvou
sanitních vozů. „Připravenost záchranných složek je životně důležitá pro všechny bez rozdílu, proto z rozpočtu poskytneme dotaci znojemské nemocnici, jejíž
poskytované služby jsou k nezaplacení,“
uvedl místostarosta Jan Blaha.
Město podpoří Znojemskou dopravní společnost. Na bezbariérovou
úpravu vagonu turistického kolového vláčku přispěje provozovateli
188 100 korun. „Doufáme, že úpravou vláčku usnadníme pohyb lidem
na invalidním vozíku a že si užijí novou možnost prohlédnout si Znojmo jinak,“ uvedl místostarosta Jakub
Malačka. V upraveném vagonu bude
možné přepravit dva vozíčkáře. pm, lp
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STALO SE
ZASTUPITELÉ O JÍZDÁRNĚ
Zastupitelé na květnovém mimořádném zasedání schválili podání žádosti o dotaci na regeneraci jízdárny Louckého kláštera,
kde by mělo vzniknout moderní
společensko-kulturní centrum.
K jednání byli od začátku přizváni také památkáři, neboť objekt
se nachází v areálu národní kulturní památky. Předpokládané
náklady jsou 73 000 000 korun,
přičemž maximální výše dotace je
30 000 000 korun.
VZPOMNĚLI NA OBĚTI VÁLKY
V den státního svátku 8. května
si 74. výročí od konce 2. světové
války připomněli na znojemském
městském hřbitově zástupci vedení města v čele se starostou Janem
Groisem, zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu, členové
různých spolků a sdružení a také
četní hosté. Mezi nimi byl i atašé
generálního konzula Ruské federace v Brně Georgy Akaemov
a ředitel Krajského vojenského velitelství v Brně plukovník generálního štábu Karel Černý. Pietní akt
se těšil velkému zájmu veřejnosti.
REKORDNÍ VOC
Festival vín VOC Znojmo trhl návštěvnický rekord! Na jedenáctý
ročník přišlo 9 900 lidí. „Návštěvnost měříme vždy podle počtu
vydaných skleniček. Překonali
jsme návštěvnický rekord z roku
2015, tehdy přišlo 8 800 lidí,“ počítá František Koudela, předseda
VOC Znojmo. Lidé ochutnali 81 vín
odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský
a Veltlínské zelené od sedmnácti
vinařů VOC Znojmo. Vypito bylo
5 270 lahví v 79 000 degustačních
vzorcích.
OHŇOSTROJE JEN NĚKDY
Nová vyhláška reguluje používání
zábavní pyrotechniky ve Znojmě
a v jeho příměstských částech. Její
používání je dovoleno 31. prosince, 1. ledna a ve dnech Znojemského historického vinobraní. Rada
města ovšem může udělit výjimku
z vyhlášky, a to předem na základě
písemné žádosti.
STOP PROSTITUCI
Zastupitelé novou vyhláškou zakázali prostituci na celém území
Znojma. Strážníci do této doby
pokutovali prostitutky na menším
území v katastru města. Porušení
vyhlášky mohou městští strážníci
potrestat až do výše pěti tisíc korun. K vydání vyhlášky přistoupilo
město na základě podnětů občanů.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 27. června 2019, uzávěrka je 17. června.
SVOZ BIOODPADU
Ve Znojmě a jeho městských částech je prováděn každý lichý týden
svoz bioodpadu, ke kterému slouží
sběrné nádoby hnědé barvy.
ZA ODPAD STEJNÁ PLATBA
Každoročně vybírané místní poplatky za odstraňování komunálních odpadů jsou i v tomto
roce 400 korun na osobu. Poplatek
je splatný k 30. červnu 2019. Platit
je možné na pokladně MÚ na ulici
Obroková 12, a to denně. Lze využít i platbu poštovní poukázkou
(na vyžádání), bankovním převodem na účet nebo prostřednictvím služby SIPO České pošty.
Více na www.rodinaokurkova.cz/
komunalni-odpady.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude
ve středu 5. června ve 12. 00 hodin.
PIVÁKY A DĚTSKÝ DEN
ZAVŘOU NÁMĚSTÍ
V souvislosti s pořádáním Dne dětí
bude 1. června (7.00–18.00 hod.)
uzavřeno Komenského nám.
(v úseku mezi křiž. s ul. J. Palacha, Studentská a Kovářská). Pivní slavnosti uzavřou od 7. června od 6.00 hod. do 9. června
do 6.00 hod. ul. Přemyslovců, Václavské nám. a Horní nám. (ve spodní a horní části).
LEGIONÁŘSKÁ JE ZAVŘENÁ
Z důvodu uložení nového vodovodu platí až do půlky července
úplná uzavírka ulice Legionářská,
a to postupně v těchto částech:
Do 10. června v úseku od křižovatky s ul. Pražská po odbočku
k MŠ Pražská.
Od 11. do 24. června v úseku
od odbočky k MŠ Pražská po křižovatku s ul. Bolzanova.
Od 25. června do 15. července v úseku od křižovatky s ulicí
Bolzanova po křižovatku s ulicí
Gagarinova. Objízdná trasa není
stanovena.
ULICE OTOKARA BŘEZINY
UZAVŘENA
Až do 30. srpna 2019 potrvá úplná
uzavírka v ulici Otokara Březiny.
Důvodem je rekonstrukce komunikace. Práce začaly 26. dubna,
objízdná trasa nebyla stanovena.
Do rekonstrukce ulice investuje
město téměř 7,3 milionů korun.

Cenu města Znojma udělí
čtyřem osobnostem
Na Cenu města Znojma za rok
2019 jsou navrženy čtyři osobnosti –
Evžen Adámek, ředitel Oblastní charity Znojmo, pedagog Jiří Svoboda
a dva odborníci v oblasti zemědělství
Jaromír Čepička a Zdeněk Simek.
Prvního jmenovaného, dlouholetého ředitele Oblastní charity Znojmo
Evžena Adámka, nominoval starosta Znojma Jan Grois. „Pan ředitel je
významnou osobností. Zasloužil se
o to, že je občanům Znojma dostupná
široká nabídka kvalitních sociálních
služeb. Za hranicemi České republiky
navíc dělá dobré jméno městu, a to
zejména svojí dobrovolnickou charitativní činností na Ukrajině,“ uvedl
starosta ve svém návrhu.

Druhým oceněným je pedagog
Jiří Svoboda za významný společenský přínos regionu Znojemsko v oblasti vzdělávání a spolkové činnosti.
„Učitelů ve smyslu regionálních buditelů až tak moc není. Jeden z nich je
však nezpochybnitelný – Jiří Svoboda – duchovní otec, zakladatel a čestný předseda Spolku přátel Hroznové
kozy, jeden ze zakládajících členů
Okrašlovacího spolku, propagátor
spisovatele Charlese Sealsfielda. To
je jen malý výčet záslužných činností znojemského rodáka, “ říká místostarosta Jan Blaha, který oceněného
nominoval.
Jaromír Čepička a Zdeněk Simek,
odborníci v zemědělství, zejména

v oblasti ovocnářství, vinohradnictví
a vinařství, jsou oceněni za dlouhodobou příkladnou organizaci výstav
Znojemsko – zahrada Moravy a za odbornou podporu a rozvoj znojemského zemědělství. Oba jmenovaní
stáli u zrodu výstavy, která je svým
konceptem v rámci Znojemska a jižní
Moravy jedinečná a umožňuje prezentaci i drobným pěstitelům regionu.
Všichni čtyři, kteří jsou na Cenu
města navrženi, svojí činností a systematickou prací dělají dlouhodobě dobré jméno městu Znojmu, jsou přínosem nejen jeho občanům, ale i celému
regionu. Na zářijovém jednání zastupitelů obdrží symbolický klíč k městu
a pamětní písemné ocenění.  pm, lp

Oprava kašny Umělé kluziště využijete

na zimním stadionu
Umělé kluziště, které přes zimu
bruslaři využívali na Horním náměstí
ve Znojmě, se nyní přesunulo na zimní stadion. Bruslit se bude zdarma.
„V prostorách zimního stadionu
byla dokončena instalace kluziště, které

bude sloužit veřejnosti i malým hokejistům k trénování až do chvíle, než
se začne na stadionu ledovat,“ uvedl
starosta Jan Grois. Kluziště je veřejnosti
přístupné denně od 16.00 do 18.00 hodin. Vstup je zdarma. 
pm

 Po opravě bude do kašny napuštěna
voda. 
Foto: pm

Pokračují restaurátorské práce
na kašně na Masarykově náměstí.
Poté, co byla ke konci loňského
roku kašna celkově očištěna (spárování i její povrch), provádí restaurátoři
spárování speciálním tmelem zastavujícím průnik vody mezi kvádry, které
kašnu tvoří. Práce řídí akademický
sochař Petr Roztočil. Hotovo by mělo
být na začátku června. 
pm

 Umělá plocha kluziště je nyní již celistvá a připravená na bruslaře. 

Foto: Archiv JM

Nejen památky dostanou finanční injekci
Město přispěje na opravu kulturních památek i na památkově
nechráněné nemovitosti v městské
památkové rezervaci.
Vlastníci kulturních památek
dostanou na jejich obnovu 3,1 milionu korun z Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón pro
rok 2019 (dále jen Program) spravova-

ným Ministerstvem kultury. Schváleno
bylo šest projektů, mezi které se částka
rozdělí. Jsou mezi nimi čtyři měšťanské domy v MPR a i Římskokatolická
farnost u kostela sv. Mikuláše, které
je navrhnuta na restaurátorské práce
kostela dotace 725 000 korun (100 %
hrazeno z Programu). Městu Znojmu
byla vyčleněna částka 565 000 korun,
a to na opravu městského domu se

vstupem do Znojemského podzemí
na Slepičím trhu (polovinu nákladů
ponese město jako vlastník). Zastupitelstvem odsouhlasený seznam nyní
putuje ke schválení na Ministerstvo
kultury. Na finanční podporu z rozpočtu města dosáhne i deset vlastníků
památkově nechráněných nemovitostí. Bude mezi ně rozdělena částka
650 000 korun. 
pm
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Anketa: Osmkrát se lidé shodli
Anketa o aktuálních palčivých
problémech Znojma, uspořádaná
po veřejném Fóru Zdravého města,
vydala výsledky. Osmkrát se lidé
shodli.

Hlasovalo se o podnětech vzešlých
na dubnovém Fóru Zdravého města
Znojma (dále Fóra). Cílem ankety bylo
ověřit, zda je jako problémové vnímají i občané, kteří se veřejné diskuze
v dubnu osobně neúčastnili. Do ankety
se od 15. dubna do 3. května zapojilo
472 lidí, z čehož 394 hlasujících využilo systému Mobilního rozhlasu.
V osmi bodech/problémech se názory lidí z Fóra a z ankety sešly. A to:

■ Vznik amfiteátru v areálu Louckého

kláštera
■ Dokončení rekonstrukce komunikací a infrastruktury v MPR
■ Navýšení kapacity odlehčovací služby a podpora pečující osoby
■ Vznik relaxačně-sportovního centra
(lanové centrum, lezecká stěna, herní
prvky pro všechny věkové kategorie)
v prostoru za městskými lázněmi včetně využití budovy lázní po výstavbě
krytého bazénu na plovárně v Louce
■ Revitalizace zelené plochy v okolí
Louckého kláštera
■ Vybudování cyklostezky z Přímětic
do Znojma
■ Vybudování vyhlídkové lávky pod
železničním mostem
■ Vyřešení propojení cyklostezky
od sedlešovického mostu k čerpací
stanici Benzina

Výsledky nyní budou předloženy
Komisi pro Znojmo – Zdravé město
a uplatňování místní Agendy 21 a radě
města, které navrhnou způsob řešení
a stanoví odpovědnost za jejich plnění.
Rada města má právo se rozhodnout,
které z osmi pojmenovaných problémů
bude řešit. Dále které se například
z pozice města řešit nedají, případně
zda se bude dále zaobírat i dalšími
podněty, které v rámci ankety a Fóra
od občanů vzešly.
„Děkuji všem, kteří se do hlasování zapojili a vyjádřili tak svůj názor.
Tato participace občanů je pro nás velice důležitá,“ řekl směrem k občanům
místostarosta Jakub Malačka.
O výsledku z jednání komise
a rady budeme v LISTECH informovat. Vše najdete také na www.znojmo-zdravemesto.cz. 
pm

Jubilejní park a Kolonku čeká další obnova
Město v současné době nechává
zpracovávat projektové dokumentace úprav dvou oblíbených lokalit –
Jubilejního parku a Kolonky. U obou
jde o další část revitalizace.
Památková obnova Jubilejního parku započala vloni. Výsledkem
první etapy za více než 7 200 000 korun je revitalizovaná horní část parku (blízko základní školy). Projekt

další obnovy nyní zpracuje, stejně
jako při první etapě, firma Ing. Pavel
Šimek – Florart, jedna z nejkvalifikovanějších kanceláří pro zahradní
a krajinářskou tvorbu. Dokumentace mimo jiného zahrnuje také řešení
vodního prvku na místě původního
brouzdaliště.
Dalších úprav se dočká i Kolonka
(vnitroblok ulic Pražská, Slovenská,

Dva stromy musely pryč
Městská zeleň Znojmo si nechala v minulých dnech od specializované firmy Safe Trees zkontrolovat
108 stromů ve dvaceti lokalitách
ve Znojmě i jeho městských částech.
Dva stromy musely být ihned pokáceny.
Okamžité odstranění nařídili
arboristé u dvou stromů – jednoho
u plovárny, druhého v Horním parku
u dětského hřiště: „Na první pohled
by se mohlo laikovi zdát, že šlo o zcela
zdravý strom. Nicméně, jakmile ho
zhodnotili odborníci, bylo jasné, že
musí z důvodu bezpečnosti okamžitě pryč. Jaký byl jeho skutečný stav,
dokládá fotografie z kácení,“ vysvětlil Radoslav Habrdle, ředitel Městské
zeleně Znojmo. U dalších tří stromů
je doporučeno kácení s naléhavostí
do jednoho až tří let. U ostatních stromů, relativně provozně bezpečných,
je navržen pouze zdravotní, případně redukční řez. Všechny informace

a zdravotní karty jednotlivých stromů
jsou k dispozici na veřejném portále
www.stromypodkontrolou.cz.  zp, lp

 Pokácený strom u dětského hřiště.

Foto: Archiv ZL

Rumunská a Jugoslávská), ve které
město již vloni začalo s obnovou. Tehdy nechalo vysadit nové stromy a obměnit mobiliář. Nyní přibude nové
veřejné osvětlení, závlaha v centrální části parku a terénní úpravy. Projektovou dokumentaci na Kolonku
vypracuje jedna z předních českých
zahradních a parkových inženýrek Eva
Wagnerová. 
pm, lp

Třetí diskuze
o zeleni
Znojmáci budou 11. června v Domečku diskutovat o zeleni ve městě.
Zdravé město Znojmo srdečně zve
všechny na v pořadí již třetí veřejné
projednání k projektu Zelené cesty
města Znojma. Uskuteční se v úterý
11. června od 16.00 hodin v Domečku
(budova České spořitelny) na Pontassievské ulici.
„Třetí a zároveň poslední veřejné
projednání k tomuto projektu bude
zaměřeno na konkrétní návrhy rozvoje nejvýznamnějších objektů zeleně
ve městě, které byly vybrány na základě
předešlých dvou veřejných projednání,“
říká místostarosta Jakub Malačka. Diskuzi na setkání povede docent Pavel
Šimek se svými kolegy, s kterými město
spolupracuje například i na revitalizaci
Jubilejního parku. Projekt Zelené cesty
je spolufinancován Státním fondem
životního prostředí ČR.
pm
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
ŽENU ZMOHL ALKOHOL
Opilou ženu, která se válela
po zemi, odvezli ve večerních
hodinách do nemocnice záchranáři. Lékaře přivolali k ženě, kterou
alkohol zmohl natolik, že nebyla
schopna mluvit ani vstát, strážníci.
CHYTILI HLEDANOU OSOBU
V Kovářské ulici legitimovali strážníci muže (54), který odpovídal
popisu osoby hledané Policií ČR.
O několik minut později už předali
hledaného muže státní policii.
BABIČKA NEZVLÁDLA DĚTI
Babička nechala sourozence
ve věku 4 a 6 let bez dozoru.
Strážníci byli přivoláni do bytu, ze
kterého byl cítit plyn, a byly v něm
dvě samotné děti. Babička, která
měla děti v péči, došla až hodinu
po incidentu. Nezodpovědnost
ženy bude řešit oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
ZA BÍLÉHO DNE NAPADL ŽENU
Strážníci řešili incident v ulici Pražská ve Znojmě, kde našli ležet ženu
na zemi. Vedle ní stojící muž tvrdil,
že sama spadla a pomáhá jí ze
země. Sedmačtyřicetiletou ženu
ovšem zvedli až strážníci a posadili
ji na lavičku. Stěžovala si na bolest
hlavy a na muže, který ji pronásleduje a bije. Ženu si převzali do péče
záchranáři. Pro podezření z trestného činu řeší případ Policie ČR.
MALOVALA PO ZDI I AUTĚ
Ani v osmadvaceti letech nemusí
být člověk moudrý, jak předvedla
žena, která ničila cizí majetek
a nebyla schopna svůj čin ani
vysvětlit. O půl páté ráno si motohlídka na ulici Kovářská všimla
ženy, jak maluje po zdi domu.
Strážníci zastavili vozidlo přímo
u ženy a zjistili, že na zdech domu
je několik nápisů. Osmadvacetiletá
žena důvod své „tvorby“ neuvedla.
Pro podezření z trestného činu
byla přivolána Policie ČR. Později
bylo zjištěno, že žena pomalovala
i osobní vozidlo, které parkovalo
ve vedlejší ulici.
DĚTI NAŠLY
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY
Strážníci chodí pravidelně do škol,
kde formou příběhu vysvětlují dětem, jak se zachovat, když najdou
injekční stříkačky. Ty našly na ulici
Dukelských bojovníků čtyři děti,
které si poblíž hrály. Věděly, co
mají udělat, a tak strážníci injekční
stříkačky o chvíli později posbírali
a odnesli k likvidaci.
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Festival Znojmo v pohybu
apeluje na týmového ducha
Nový festival Znojmo v pohybu láká děti i dospělé na společné
sportování, a to v sobotu 15. června v areálu Načeratického kopce
u Oblekovic.
První ročník nabídne od 9.00 hodin celodenní aktivity – taneční
vystoupení, motivační talk show,
soutěže, workshopy, vystoupení hudebních interpretů a bohatý sportovní
program, jehož hlavním bodem bude
závod družstev v modifikovaném
orientačním běhu. Na trati dlouhé
5,5 kilometrů čeká závodníky několik překážek, které otestují jak jejich
dovednosti a znalosti, tak schopnost
spolupracovat jako tým. Závodí se
v rodinných týmech rozřazených
do kategorií podle počtu dětí v rodině. Nastoupit na start závodu bude
možné po celou dobu jeho trvání
(9.30–14.15). „Tedy žádný stresující
hromadný start. Závodníci si mohou
vytipovat, co chtějí vidět, zažít, a pod-

 Účastníci hlavního závodu koupí startovného navíc přispějí znojemské pobočce
neziskové organizace ADRA, která dlouhodobě poskytuje pomoc osobám v nesnadné
životní situaci. 
Foto: Archiv ZVP

Vinobus
odstartoval
novinkou

le toho si naplánovat, kdy do závodu
nastoupí. Odhadovaná délka závodu
je 90 minut,“ popisuje Ondřej Lidmila, manažer doprovodného programu.
V rámci festivalu si návštěvníci
vyzkouší nejrůznější pohybové aktivity, bojové sporty, americký fotbal,
gymnastiku, střelbu, atletiku, zorbing a další. „Chceme ukázat v Česku
méně tradiční sporty a jejich krásu,
podpořit v dětech, ale i v dospělých
týmového ducha a schopnost táhnout
v rodině za jeden provaz. Hlavní
myšlenkou je to, aby rodiče a děti
sportovali dohromady, stali se týmem,
odnesli si z festivalu společný zážitek
a brali sport jako zábavu,“ vysvětluje
hlavní poslání festivalu organizátor sportovně-zábavní akce Tomáš
Winkler. Festival Znojmo v pohybu
se koná s podporou města Znojma
a pod záštitou jeho starosty Jana
Groise. Více info a registrace k závodu
na www.znojmovpohybu.cz. 
lp

Novinkou – možností rezervace
míst – odstartoval 1. května již čtvrtou sezónu Vinobus VOC Znojmo.
Pomohlo město i kraj.
Vinobus nabízí na sedmi vybraných zastávkách možnost degustace.
Po celou dobu jízdy je k dispozici
průvodce. Od 1. června do 15. září
jezdí Vinobus každý den kromě nedělí. Na padesátikilometrový okruh
po vinařsky zajímavých místech
můžete ze Znojma vyjet v časech –
10.00, 13.50 a 17.15 hodin. Novinkou
pro letošní rok je možnost rezervace místa ve Vinobusu, a to přes web
www.vinobus.cz. „Po tomto lidé velmi
volali,“ říká předseda VOC Znojmo
František Koudela a dodává: „Chtěl
bych poděkovat Jihomoravskému kraji a městu Znojmu, což jsou největší
podporovatelé našeho neziskového
projektu Vinobusu.“ Kraj a město přispěli spolku stejnou částkou,
a to 300 000 korun. 
lp

ni, do Znojma se přestěhoval s rodiči
po roce 1918 (otec pocházel z nedalekých Ctidružic). Vystudoval gymnázium
a začal pracovat na městském úřadě
jako geodet. Nakreslil první českou nástěnnou mapu města Znojma, pro Klub
turistů zpracoval mapu Podyjí s vyznačenými turistickými cestami. V oblasti
Louky a přilehlých částí Znojma založil
junácký oddíl, který dlouhá léta vedl.
V roce 1939 byl nacisty zatčen, po půl
roce věznění jej propustili. Do obsazeného Znojma se již vrátit nemohl,
přestěhoval se s manželkou do Brna,
kde pracoval opět jako úředník. Zapojil
se do odbojové činnosti, Němci jej znovu zatkli a za prvního stanného práva
30. září 1941 v Kounicových kolejích
v Brně popravili.

v obytných místnostech téměř metr
vysoko. Stavidla mlýnského náhonu,
která tehdy nezvládla zachytit obrovské srpnové srážky, jsou již spravená.
Ovšem stará kamenná povodňová zeď,
tzv. Rappachovská hráz, jejíž historie
sahá až na začátek 17. století a která by
celou oblast měla chránit, nyní chátrá
a rozpadá se. Přitom už minulá radnice
slibovala, že údržbu zdi zajistí. Až přijde
opět velká voda, to může být už pozdě.
Podobně jako jiné části města trápí obyvatele Melkusovy ulice doprava. Řada aut, která se zde v exponovaných částech dne tvoří, se snaží vjet
na čtyřproudou silnici, po níž se směrem z Rakouska vine nepřetržitá kolona
aut jako barevný, líně se pohybující had.
Melkusovou ulicí totiž musí projet většina těch, kteří bydlí ve vesnicích od Šatova až po Sedlešovice. Dopravu zahušťují nákladní auta, která jezdí pouze tři
metry od domů, jejich korby zatarasí
celá okna místností v přízemí. Chodci
se proplétají mezi popojíždějícími auty,
u zastávek autobusu není i přes obrovský
nárůst dopravy žádný přechod. Lidé navštěvující Loucký klášter, děti, které míří
do velké základní školy, i návštěvníci
koupaliště by jej jistě přivítali.

Alena Paulenková, Jiří Kacetl

SLOVO OPOZICE

Uličník města Znojma
Čas plyne a lidé zapomínají. Někdy
ani sami obyvatelé konkrétního místa
nevědí, čím je jejich ulice významná,
co se zde stalo. Procházka po Znojmě
pro nás bude příležitostí si krátce připomenout historii. Chceme se však
věnovat také tomu, co je v daném místě
zajímavé, či co naopak obyvatele štve,
a chtěli by proto změnu.
Naši procházku začněme ve Starém
Šaldorfu, na ulici Melkusova. Vznikla
v roce 1923 v linii staré cesty, která vedla
kolem ohradní zdi jižní zahrady Louckého kláštera od sedlešovického mostu až
k nájezdu na kamenný obloukový most

(zbořený roku 1961). Původně 40 typizovaných dvojdomků se štítem postavilo
v letech 1923/1924 znojemské stavební
družstvo Domovina podle plánů Josefa Hájka a dozorem stavitele Viléma
Krause. Se souběžnou Krapkovou ulicí,
kde stojí dalších 40 domů, tak vznikla
dělnická kolonie, které se dodnes říká
Marešov. Původně ulice nesla jméno
ředitele loucké obecné školy a muzejního kustoda Antona Vrbky (1860–1939).
Po 2. světové válce byla ulice přejmenována na Melkusovu na památku Rudolfa Melkuse (1908–1941), jenž zde
v domě číslo 5 bydlel. Narodil se ve Víd-

 Ulice Melkusova v době povodní v roce 2002. 

Foto: Jiří Eisenbruk

A jak se žije v Melkusově ulici dnes?
Zrekonstruované dvojdomky poskytují
příjemné bydlení na okraji města, ale zároveň blízko centra. Vstup na plovárnu
Louka se nachází na konci ulice, řeka
Dyje a cestičky kolem jejího břehu jsou
na dosah ruky. Bohužel nad ulicí visí
stálá hrozba, a tou je povodeň. V roce
2002 se Melkusova a přilehlé ulice staly
obětí velké povodně, v domcích stála několik dní voda, která dosahovala

ZNOJEMSKÉ LISTY 30. KVĚTNA 2019

Městský úřad informuje

7

Kolumbus našel nabídky za vás

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.

Znojemská Beseda
hledá
přijme do HPP

SVÁŘEČE
POŽADUJEME:
Svářečský průkaz a zkušenost se svařováním plamenem,
MIG/MAG nebo TIG, samostatnost, spolehlivost.

PRŮVODCE/PRŮVODKYNĚ
hradebního opevnění
pracovní úvazek zkrácený,
dobrá fyzická kondice, věk nerozhoduje,
praxe v daném oboru výhodou, písemné reference vítány.

Nabízíme: Dobré platové podmínky, práci v jednosměnném provozu,
třináctý plat, příspěvek na životní pojištění, poukázky na zdraví aj.
Nabídky adresujte na hrbek@elektrokov.cz
nebo informace podá Petr Hrbek, tel.: 733 393 392.

Požadavky:
středoškolské vzdělání, dobré organizační schopnosti, schopnost
samostatné i týmové tvůrčí práce, velmi dobrá komunikativnost, flexibilita,
iniciativa, odpovědnost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení, znalost min.
jednoho světového jazyka na komunikativní úrovni (AJ nebo NJ),
ochota učit se novým věcem, základní uživatelská znalost na PC – MS Office.

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Náplň práce:
zajišťování prodeje vstupenek, suvenýrů a průvodcovské služby
hradebního opevnění a města Znojma, pracovní doba dle plánu služeb,
vč. sobot, nedělí, svátků, zástup v turistickém informačním centru,
pracovní úvazek zkrácený.

Přímětická 1812/50, 669 41 Znojmo
přijme

UČITELE/UČITELKU JAZYKA ANGLICKÉHO
UČITELKU ODBORNÉHO VÝCVIKU
obor KADEŘNÍK
Nástup od 1. 9. 2019.
Tel.: 537 020 555; 602 541 973,
e-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz

CzechInvest inspiruje
obce i podnikatele
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá
ve Znojmě 6. června 2019 v prostorách Louckého kláštera konferenci
Potenciál místní ekonomiky.

 Na konferenci vystoupí i generální ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková.

Foto: Archiv CzechInvestu

Konference s podtitulem Spolupráce při budování podnikatelské infrastruktury je určena všem zástupcům veřejné i soukromé sféry. Především však
představitelům obcí a měst, kteří hledají nové informace, nástroje, kontakty
a inspiraci, jak podpořit ekonomický
rozvoj svých obcí a měst. Na konferenci
budou prezentovány tuzemské i zahraniční příklady dobré praxe vedoucí
k podpoře lokální ekonomiky, posílení
hospodářského růstu regionů a zvýšení životní úrovně v obcích. Takovým
příkladem je i dlouhodobé partnerství
veřejného a soukromého sektoru. Jak
může fungovat v praxi, zprostředkují
účastníkům konference starosta města
Znojma Jan Grois a ředitel Znojemského městského pivovaru Miroslav Harašta. Vstup na konferenci je po předchozí registraci zdarma. Kompletní
program a registrační formulář naleznete
na www.czechinvest.org. 
pm, lp

V případě zájmu zasílejte životopisy na email: binko@znojemskabeseda.cz.
Do předmětu napište: Průvodce.
Nástup možný ihned.

WORKSHOP
„Policistou na zkoušku“

5. června 2019

areál Policie ČR ve Znojmě,
vstup z Rumunské 5, přes klub IPA
Chceš se stát naším kolegou na
jeden den? Vyzkoušíš si pod
dohledem policistů vybrané
policejní činnosti a nahlédneš
do tajů jednotlivých služeb. Pokud
Tě policejní práce osloví, staň
se jím napořád.
Zkus, jestli máš fyzičku pro přijetí do
služebního poměru a vyhraj exkurzi
na speciální policejní útvary.
REGISTRACE
NA WORKSHOP
KRAJSKÉ
ŘEDITELSTVÍ
POLICIE

KRAJSKÉ
ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ODBOR
PERSONÁLNÍ
ODBOR
PERSONÁLNÍ

Bc. Hana Kolářová
+420 725 661 035
hana.kolarova@pcr.cz
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Červen nese zábavu dětem i dospělým
Děti vtrhnou do zeleně.
Pivní slavnosti zrychlí
Najdou v ní Dádu i králíky Z-karta a výčepní automat
Pivní slavnosti se blíží s horkou
novinkou. Znojemský městský pivovar
pouští do oběhu Z-kartu. Bezhotovostní platba výrazně zrychlí výdej
piva a nabídne držiteli slevové bonusy.
Pro návštěvníky pátého ročníku
slavností zrzavého moku bude v centru
Znojma 8. června připraven vstup zdarma do Expozice pivovarnictví v Hradní
ulici a také několik pivních speciálů
a rockovými jmény nabitý hudební
program.
O plné poháry se na Horním
a Václavském náměstí postará především Znojemský městský pivovar
(dále ZMP) a také hosté Velkorakovský
minipivovar, Hasičský pivovar Bítov,
Pivovar Hnanice a Jarošovský pivovar.

 V zábavném programu najdou děti žonglování i balónkovou dílnu. 

Dětský den si malí obyvatelé
Znojma užijí v zeleném pásu celého
městského parku, a to včetně hradebního příkopu, kde se bude prohánět
stovka králíků.
Na sobotu 1. června připravilo
město a Znojemská Beseda společně
s dalšími institucemi pestrý program
pro děti různého věku.
Dětský den odstartuje v 10.00 hodin na Komenského náměstí moderátor Milan Jonáš. Na pódiu zde vystoupí
děti z kroužků SVČ Znojmo a také
Dáda Patrasová. K prohlídce bude
připravena technika složek Integrovaného záchranářského systému – tedy
hasičský vůz, sanitka záchranářů i policejní motorka a vozidlo, ale strážníci
nabídnou i skládačky pro děti.
Horní park obsadí dětské atrakce,
Cykloklub Kučera Znojmo a také vyhledávaná autogramiáda znojemských
sportovců. Střední park bude místem
k občerstvení.
Dolní park se promění v soutěžní
zónu, kde letošní desetiletý jubilant
Agentura Sluníčko opět vytáhne barevné pastely, aby chůvičky namalovaly
na dětské obličeje zvířátka nebo třeba
filmové hrdiny. V prostoru hradebního příkopu u Střelniční věže pak
zakotví se svou nabídkou Městské lesy
Znojmo a Turistický oddíl Čtverka.
A již od rána zde najdou malí i velcí
návštěvníci závody v králičím hopu –
Znojemský skok. Na start se postupně
postaví stovka ušáků, kteří mezi sebou

Foto: Archiv ZL

budou závodit ve skoku dalekém, vysokém a v parkuru. 
lp
PROGRAM – DĚTSKÝ DEN
Komenského nám.
10.00–16.00 Zábavný program – moderuje M. Jonáš
Složky IZS: Městská policie Znojmo,
Hasičský záchranný sbor a akce Hasík,
Záchranná lékařská pohotovost
10.00–11.00 Vystoupení kroužků SVČ
Znojmo
14.00 Mini Disco Show s Dádou
Horní park
10.30 Dětské atrakce (prostor kolbiště)
Cykloklub Kučera Znojmo
10.30–11.30, 14.00–15.00 Autogramiáda HC Orli Znojmo
10.30–11.30 Autogramiáda SK FOTBAL
Znojmo a Znojmo KNIGHTS

Nechte doma drobné,
plaťte rychlou kartou
Pro nedočkavé milovníky chmelové lahůdky připravil Znojemský městský pivovar novinku Z-kartu a s ní
spojený zcela nový platební systém,
který zkrátí neoblíbené fronty při čekání na výdej piva.
Z-kartu si návštěvník pořídí
ve speciálním stánku na Horním náměstí za 100 korun, nabita ale bude,
jako bonus od ZMP, na 110 korun. Platit s ní bude možné ve všech stáncích
znojemského pivovaru.
Z-kartu bude možné na místě nejen dobíjet dle možností vaší peněženky, ale také kontrolovat zůstatek
na kartě. Každý zákazník dostane zároveň k Z-kartě informační leták, co vše
díky ní získává a jak ji bude moci pou-

žívat nejen na Pivákách. Platit s ní bude
totiž možné i po skončení Pivních slavností. Registrací Z-karty na webu ZMP
bude vaše karta fungovat navíc jako
bonusová, se slevou 10 % a s dalšími
výhodami, a to ve všech provozovnách
znojemského pivovaru.
Pivovar má ještě jedno eso v rukávu,
a tím je samoobslužný výčepní automat.
Stát bude na Horním náměstí a i on
přispěje k rychlému výdeji piva. Stačí
k němu přiložit nabitou Z-kartu (či vaši
platební kartu) a po pípnutí si odnést
plný kelímek piva. Počítat zde ale musíte
s vizuální kontrolou plnoletosti.
Všechny stánky, ve kterých bude
možné platit bezhotovostně Z-kartou,
ale i obvyklou platební kartou, budou
viditelně označené. Organizátoři Pivních slavností město Znojmo, Znojemská Beseda i Znojemský městský
pivovar věří, že se budete bez dlouhého
čekání u stánků dobře bavit. 
lp
HUDEBNÍ PROGRAM
PIVNÍ SLAVNOSTI 2019
Horní náměstí
15.00 Argema
17.00 Trautenberk Tanz metal
19.00 Škwor
21.00 The Pipes and Pints
Václavské náměstí
14.00 Check Point
16.00 Insania
18.00 Cirkus Brothers
20.00 Sto zvířat
22.00 X-Core
U rotundy
14.00–22.00 Jam Session

Střední park
Pikniková zóna s občerstvením
11.00–14.00 Ukázka dravého ptactva
Dolní park
Soutěžní stanoviště pro děti – SVČ
Znojmo
Malování na obličej – Agentura Sluníčko
Hradební příkop u Střelniční věže
10.00 ZNOJEMSKÝ SKOK – závody
v králičím hopu
Soutěže – Městské lesy Znojmo
Soutěže – Turistický oddíl Čtverka (výdej
soutěžních kartiček jen do 15.15)

 Organizátoři si dali záležet, abyste se i letos bavili minimálně jako vloni. Foto: Archiv ZL
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Přijďte fandit závodníkům Extreme 790 Dyje letos hlásí
Oblíbený charitativní závod
ve výběhu na radniční věž – Znojmo
Extreme 790 se blíží. Na Obrokové
ulici odstartuje v sobotu 22. června.
Startovní listina je sice už plná –
letos se ji podařilo zaplnit za neuvěřitelných 90 minut –, ale kdo chce zažít
skvělý den plný adrenalinu a zábavy,
měl by si do kalendáře poznamenat
právě toto datum. Fanoušci jsou totiž vždy nedílnou a velmi důležitou
součástí závodu, na které umí vytvořit
výbornou atmosféru.
Sportovce a diváky přivítají v rolích speakerů dva Znojmáci – herec
Miroslav Hrabě a moderátor Radek
Bortlík. Závod i večerní doprovodný
program se opět budou kompletně
odehrávat na Obrokové ulici. Dění
„na trati“ ve věži bude pro fandící publikum přenášet velkoplošná obrazovka.
Start je v 11.00 hodin, předpokládaný
čas vyhlášení výsledků v 18.00 hod.
Připraven je doprovodný program pro
dětské i dospělé diváky, DJ s hudebními peckami a stánky s občerstvením.

Sportovci se letos mohou těšit
na speciální medaile. Přímo na místě
totiž bude možné nechat si na medaili
vygravírovat vedle svého jména i čas
sportovního výkonu.
A i v tomto ročníku závod pomůže
potřebným. Startovné 1 000 korun

za každý tým putuje Sportovnímu
klubu neslyšících Brno, ve kterém
hrají i Znojmáci. A tým neslyšících
se také postaví na závodní trať, a to
vedle dalších 29 týmů. Více informací
na webu www.extreme790.cz a na FB
události akce. 
zp, lp

 Závod Znojmo Exterme 790, to je celodenní dobrá zábava. 

Foto: Archiv ZL

dostatek vody

Řeka Dyje hlásí odemčeno! A taky
dostatek vody.
Právě vodáctví je od roku 2014, kdy
město nechalo na Dyji vybudovat vodácké skluzy, další zajímavou možností
pro místní i turisty, jak trávit aktivně
volný čas. O zatraktivňování nabídky
pro vodáky se snaží kontinuálně zdejší
vodácký klub. „Připravujeme pro ně
lepší zázemí. To se týká hlavně tábořiště v Hrádku, kde díky investicím
čítajícím na 250 000 korun vzniknou
toalety, nová plocha pro parkování aut
a doprovodná technická infrastruktura.
V tábořišti v Krhovicích je nové dětské
hřiště. Intenzivně také pracujeme na vybudování stálého tábořiště v Hevlíně.
Tím bychom chtěli vytvořit dostatečné
zázemí pro vodáky a prodloužit tak pobyt na řece ideálně na čtyři dny. Už dnes
je ale Dyje ideální řeka pro prodloužený
víkend, neboť během tří dnů je možno
dojet právě až do Hevlína a projet tak
nejhezčí částí řeky – meandry Dyje,“
láká vodáky David Gros. 
zp
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Sociální služby a společnost

Buďme v tom spolu – jediná skupina
pomáhající ve Znojmě autistům
„Jsme mámy od autistických dětí
a samy jsme poznaly, jak těžce jsme
hledaly informace, jak s takovými
dětmi pracovat. Rozhodly jsme se
tento stav změnit,“ říká Petra Lurská,
jedna ze zakladatelek znojemského
spolku BUĎME V TOM SPOLU. Jde
o podpůrnou skupinu rodičů, kteří
vychovávají děti s poruchou autistického spektra (dále PAS), laicky řečeno
autisty.
„Naše skupina je určená především rodičům autistů, ale jsme otevření i odborníkům a dobrovolníkům
zajímajícím se o PAS, asistentům, učitelům a dalším lidem, kteří žijí s autisty
nebo se zabývají autismem, a v neposlední řadě samozřejmě i autistům
samotným,“ vysvětluje Petra Lurská,
proč skupina BUĎME V TOM SPOLU v roce 2016 vznikla. Ve Znojmě je

jediná, o to více důležitá. „Autistů totiž
přibývá. Zatímco v roce 2012 naplnily
děti s PAS jednu třídu ve znojemské
speciální škole (MŠ, ZŠ a PrŠ na Horní
České), v roce 2016 je takových tříd
potřeba šest. A to nemluvíme o dalších
školách, které děti s autismem také
integrují,“ říká Lurská.

Výchova autisty
a únava rodiny
Smutným faktem je, že narodí-li se
dítě s PAS, zpravidla nejen mamince,
ale celé širší rodině chybí informace,
jak přistupovat k výchově a socializaci takového dítěte, ale také, jak vedle
něho s jeho přibývajícím věkem fungovat. Skupina se snaží na otázky spojené s PAS odpovědět a zároveň pracuje
na osvětě znojemské odborné i laické
veřejnosti o potřebách a zkušenostech
rodin s autistickými dětmi.
Jde i o důležitou podporu
rodičů v prevenci proti vyhoření, stresu,
únavovému syndromu, v pojmenování hlavních potřeb
v oblasti sociálních
služeb města
Znojma.

 Vedle Petry Lurské (na snímku s krátkým účesem) tvoří aktivní jádro skupiny BUĎME
V TOM SPOLU (zleva) Jana Svobodová, dále její jmenovkyně Jana Svobodová, která také
vede Ateliér Samuel, a Eva Veselá. 
Foto: Archiv PL

„Výchova dětí s PAS je velmi náročná, ještě o něco více než u dětí s jiným postižením. Častokrát i proto, že
jejich postižení není na první pohled
viditelné, ale jejich chování je pro laiky
mnohdy „nepřijatelné“. Forem autismu existuje několik. Některé děti jsou
tiché, ale jiné naopak extrémně hlučné,
mají nepřiměřené, nečekané reakce,
na veřejnosti v neznámém prostředí
jsou těžce zvladatelné. Jejich rodiče
jsou pak od neznalých kolemjdoucích
vystavováni slovním útokům, což je
hodně stresující,“ vysvětluje i z vlastní
zkušenosti s výchovou postiženého
syna Petra Lurská.

Potřebná pomoc
od institucí
Práce skupiny je dobrovolná a časově náročná. Potěšující je, že se již
objevují dílčí úspěchy. Petra Lurská
vyjmenovává některé z nich: „Spolupracujeme zejména se Speciální školou,
Základní školou Jubilejní park a znojemským Střediskem volného času, kde
funguje kroužek keramiky pro děti s poruchami, nejen tedy pro PAS. V jednání
je i případné rozšíření této služby dle
potřeby. Paní ředitelka Bílková nabízí
i prostory a finance na besedy. Už jsme
některé organizovali a to pro studenty
Střední zdravotnické školy a pro studenty sociálního oboru na střední škole
na ulici Přímětická. Jsme aktivními
členkami Komunitního plánování sociálních služeb Znojmo. Především naší
zásluhou funguje ve Znojmě od února
brněnská organizace Paspoint, která
sem přijíždí jedenkrát měsíčně a vede
sociální rehabilitaci pro děti s PAS.
Na přelomu května a června se také
uskuteční náš historicky první pobyt
hrazený nadací Naše dítě.“

Ptejte se nás,
třeba na Facebooku
Aktivity skupiny BUĎME V TOM
SPOLU je možné sledovat na Facebooku.
„Tam máme více jak 62 členů. Naše
aktivní skupina se ale pracovně schází
na faře u kostela sv. Mikuláše, což nám
umožnil děkan farnosti Jindřich Bartoš. Setkali jsme se také se starostou
Znojma a jednali o možnostech podpory ze strany města. Líbí se nám jeho
návrh, aby výtěžek příštího ročníku
charitativního závodu Znojmo Extreme 790 byl věnován právě na znojemské autistické děti. Vždyť vzájemná
pomoc a podpora zmůže mnohokrát
víc než léky na uklidnění a depresi,“
říká Petra Lurská. 
lp

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
K DĚTEM S AUTISMEM
 
na jednorázové akce i na dlouho-

dobou spolupráci,

 
na hlídání dětí s PAS při setkávání

rodičů nebo během akcí, které
pořádáme,

 
na

pomoc zejména dětem s autismem během volnočasových
aktivi.

Věnujte nám, prosím, trochu svého
volného času, své energie a také
znalostí a zkušeností. Nabízíme potvrzenou praxi práce s lidmi s PAS.
Kontakty: E. Veselá, 731 014 010,
belldandy@seznam.cz, P. Lurská,
774 291 429, petalurska@gmail.com

Znojemský tým streetworkerů dostal ČASovanou botu
Kontaktní centrum ve Znojmě,
Společnost Podané ruce o.p.s., získalo ČASovanou botu – výroční cenu
pro sociální pracovníky za významnou pomoc lidem v těžkých životních
situacích už podevatenácté předávala Česká asociace streetwork.
Ocenění si za svoji obětavou, časově i psychicky náročnou práci odnesli znojemští streetworkeři v kategorii Tým roku 2018 – Cena Bohemie
Energy.

Streetworkeři pracují na ulici, kde
pomáhají lidem bez domova, drogově
závislým, ale i dětem a teenagerům.
Jejich platové ohodnocení je nízké
a kvalifikační nároky jsou naopak vysoké. Smutnou realitou je, že terénní
a nízkoprahové programy patří mezi
dlouhodobě podfinancované služby.
V Česku pracuje téměř 2 500 pracovníků terénních a nízkoprahových sociálních služeb. Tyto služby poskytuje
zhruba šest set zařízení. Podle asociace

by jich bylo potřeba zhruba dvojnásobek. I na to ČASovaná bota upozorňuje.
I oceněný tříčlenný tým streetworkerů se dlouhodobě potýká s nedostatečnou personální kapacitou, přesto
poskytuje služby kontaktního centra
v ambulantní i terénní formě, a to nejen
na území města Znojma, ale postupně
je rozšiřuje na celý okres. Nezaměřuje
se pouze na práci s aktivními uživateli drog, ale pomoc nabízí i jejich příbuzným a blízkým. V loňském roce se

jednalo o 277 klientů a 3 528 kontaktů,
což znamená, že byli denně v kontaktu
s průměrně 14 osobami z cílové skupiny
služeb. Pracovníci se účastní preventivních osvětových akcí a jsou členy pracovních skupin, jako je Komise prevence kriminality a Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska. I přes
kapacitní nedostatečnost se aktuálně
oceněný tým neustále snaží hledat cesty,
jak svou náročnou práci dělat ještě lépe.
Více na www.streetwork.cz. 
lp
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Školství a společnost

Dostali certifikáty
i pochvalu od Angličanů

Koordinátorka stravy
poradí seniorům

Tentokrát ke zkouškám
přišlo 38 žáků včetně
Agáty Skybové. Žákyně 4. třídy je zařazena do programu pro
nadané žáky a učí se
angličtinu v sedmém
ročníku. Nelehkou osmihodinovou zkoušku
devatenáct žáků složilo
s vyznamenáním a dosáhlo úrovně B1 (sem
patří i Agáta), sedmnáct žáků dosáhlo
úrovně A2, z toho deset
s pochvalou, a dva žáci
 Jazykové certifikáty převzali žáci z rukou místostarosty
získali certifikát úrovZnojma Jana Blahy. 
Foto: Archiv ZL
ně A1. Učitelka Hana
Úspěšní absolventi mezinárodní Šotkovská k tomu dodala: „O prakzkoušky z anglického jazyka Cam- tickém významu zkoušky se žáci přebridge ze Základní školy nám. Re- svědčili na zájezdu do Londýna, který
publiky převzali jazykové certifikáty absolvovali vzápětí po obdržení certia dostali pochvalu od Angličanů.
fikátů. Děti bydlely v rodinách, kde si
Zkoušky z AJ Cambridge mají mohly vyzkoušet konverzaci s rodina škole již pětiletou tradici. Účastní lými Angličany. A slyšeli jsme samou
se jich nejen žáci ze tříd s rozšířenou chválu na to, jak naši žáci umí dobře
výukou jazyků, ale i z běžných tříd. anglicky.“ 
zp, lp

V souvislosti se zrušením jídelny
pro seniory v budově Vančurova 17 se
mohou tito obrátit o pomoc se zajištěním jídla na koordinátorku stravy.
Její náplní práce je pomoci současným odběratelům s přechodem
na komerční dodavatele. Dále pomůže
s orientací v nabídce dostupných subjektů a aktualizací informací ohled-
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ně cen a volných kapacit komerčních
dodavatelů a dalších stravovacích
provozů. Koordinátorkou stravy pro
seniory je Andrea Vymětalová, která sídlí přímo v budově na ul. Vančurova 17 (skleněná místnost naproti
jídelně v 1. patře), tel. 604 367 804,
písemné dotazy lze směrovat na e-mail:
vymetalova.a@cssznojmo.cz. 
zp

SRAZ DĚTSKÝCH SESTER
Dětská zdravotní sestra Helena Hrivňáková
a dětská lékařka Marta Texlová, aktivní dámy ve věku seniorů,
připravují sraz bývalých zaměstnanců znojemského kojeneckého ústavu
(dnes Dětské centrum). Přátelské setkání se uskuteční v úterý 18. června
v 14.30 hodin v Dětském centru na ulici Mládeže ve Znojmě.
Bližší informace i potvrzení Vaší účasti na tel. 728 404 292,
helahriv@email.cz.

Ria

Klára má to, co pacienti potřebují
Budoucí zdravotnice Klára Dvořáková je příkladem toho, že práce
navíc se vyplácí a přináší nejen radost
druhým, ale i dobrý pocit vlastního
uspokojení. A také, jak nesmírně důležitá je pro mladého člověka podpora
učitele i rodiny.
Studentka 3. ročníku Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické ve Znojmě si vedla skvěle
ve 14. ročníku psychologické olympiády, která se konala v Liberci.
Do ústředního kola olympiády se
do Liberce sjelo všech jedenáct vítězů
regionálních kol, které se konaly na růz-

 Klára Dvořáková. 

Foto: Archiv školy

ných zdravotnických školách napříč
republikou. Každý soutěžící představil
svoji práci, ve které měla významné
postavení síla okamžiku v jejich životě.
„Jsem velmi ráda, že se tou největší
sílou okamžiku stala pro Kláru její budoucí profese zdravotnického pracovníka a první praxe mezi nemocnými
ji nejen neodradila, ale podle jejích
upřímných slov ji motivuje v dalším
profesním růstu,“ uvedla na adresu své
žákyně pedagožka Olga Černá a dodala:
„Celou její prací se prolínaly poznatky
z psychologie a ukázala, jak je umí náležitě využít v praxi i osobním životě. Při
psaní práce byla vždy ochotna udělat
něco navíc a postup do ústředního kola
byl tím nejlepším oceněním.“
Sama učitelka hrála v úspěchu Kláry
nezanedbatelnou roli. „Vidím nadšení
dcery, když přijde z praxe domů a je plná
energie. Velice vám děkuji za to, co jste
pro dceru udělala a jak jste byla ochotna
jí pomáhat. Vážím si toho,“ ocenila podporu Olgy Černé maminka studentky.
„Věřím, že Klárčina houževnatost
a píle bude pro naše zdravotnictví tím,
co nemocní potřebují, a to je láska, pracovitost, odpovědnost a mnoho dalších
vlastností, které jako budoucí zdravotnický pracovník už má,“ vyjádřila
přesvědčení Olga Černá. 
lp

Plemeno: kříženec labradora | Věk: 3 roky
Ria je velmi poslušná fenka, plná života. Je čistotná, umí povely. Kontakt
s ostatními psy je nutné vyzkoušet. Do útulku byla odložena pro nedostatek
času. Nejvhodnější by pro ni byla sportovně založená rodina.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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HUDEBNÍ FESTIVAL
ZNOJMO

VSTUPENKY

již v prodeji

HUDBAZNOJMO.CZ

11.–28. 7.
HUDEBNÍ FESTIVAL
ZNOJMO 2019
www.hudbaznojmo.cz
prodej TIC Obroková | v síti SMSTicket
Sleva 10 % pro držitele Senior pasu
11. 7. Slavnostní koncert
věnovaný pádu železné opony
Hradiště / prob. sv. Hypolita, 19.00
14. 7. R. Fingerlos: Francouzské
písně
Znojmo / Loucký klášter, 19.00
17. 7. Koncert laureátů Letní školy
barokní hudby v Holešově
Jevišovice / kostel sv. Josefa, 19.30
20. 7. Kouzeln(ick)é baroko
Znojmo / Althanský palác, 19.00
22. 7. Návrat největšího
z básníků
Vranov nad Dyjí / zámek, 19.00
25.–28. 7. G. F. Händel: Saul –
Andreas Scholl, Adam Plachetka
Znojmo / Loucký klášter, 20.00

Vydejte se vzhůru na Cornštejn
První červnový den zahájí návštěvnickou sezónu zřícenina hradu
Cornštejn.
Její správce Jihomoravské muzeum Znojmo připravil na tento den
od 9.00 hodin pro návštěvníky mimořádný program s názvem Vzhůru
na Cornštejn. Děti čeká setkání s bílou
paní a vystoupení šermířů SHŠ Albion
(14.00, 15.00, 16.00). Muzeum také
představí vůbec poprvé aktuální archeologické výzkumy na Cornštejně.
Prezentace povede muzejní archeolog David Rožnovský (10.30–16.30
po hodinách – vždy o půl). Chybět
nebudou klasické prohlídky s průvodcem (9.00–16.00) i vlastním tempem
po vlastní ose. Brány Cornštejna se
zavřou v 17.00 hodin. 
lp

 Akce Vzhůru na Cornštejn je určena široké veřejnosti. Vice se o ní dozvíte na webu
www.muzeumznojmo.cz. 
Foto: Archiv JMM

Muzikanti mění místo. Zahrají v kostele
Koncert při příležitosti Evropského dne hudby bude moci znojemské
publikum navštívit v pátek 21. června

v kostele sv. Michala. Za jeho pořádáním stojí Znojemský komorní orchestr (dále ZKO).

Plovárna
Louka
Znojemská venkovní plovárna v Louce
je otevřena. Přístupná je od 1. června denně (10.00–20.00). Dle počasí je
počítáno i s nočním koupáním. Více
na www.plovarnalouka-znojmo.cz.  lp

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše
Znojmo-Přímětice.
Info na www.zsprim.cz.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek 18.00–20.00
Sobota 9.00–11.35, 15.00–20.00
Neděle 9.00–11.35

 Znojemský komorní orchestr při práci. 

Foto: Lenka Jíšová

„Koncert je již tradiční akcí, kterou
jsme ale letos oživili a obměnili oproti
minulým rokům,“ uvedla Jarmila Jarošová ze ZKO. Hlavní změnou je místo
konání koncertu, který se přesouvá ze
znojemského hradu, kde již pro velký zájem nestačila kapacita císařského
sálu, do jezuitského kostela sv. Michala.
V koncertním programu vystoupí
dva hosté – znojemská vokální skupina Minima, jejíž uměleckou vedoucí
je Gabriela Lazárková, a Chrudimská
komorní filharmonie s dirigentem
Martinem Profousem. „V jednání je
také reciproční koncert Znojemského
komorního orchestru v Chrudimi a to
16. listopadu v rámci oslav 30. výročí
Sametové revoluce,“ uvedla Jarmila Jarošová. Znojemský koncert 21. června
v kostele sv. Michala začne v 19.00 hodin. Kulturní aktivitu podporuje Město
Znojmo, jehož je Chrudim partnerským
městem, a Vinařství Lahofer. Vstup je
zdarma. 
lp

Jedinečný koncert ve Zlatém sále
Společně s festivalem Concentus
Moraviae připravily město Znojmo
a partnerské město Retz pro své obyvatele jedinečnou nabídku. Návštěvu
Koncertu česko-rakouského partnerství se světově uznávanou operní
divou Magdalenou Koženou.
Proslulá mezzosopranistka vystoupí 25. června v 19.00 hod. společně
se špičkovým orchestrem Collegium
1704 v jednom z nejkrásnějších sálů
světa Zlatém sále vídeňského Musikvereinu. Znojmo i Retz do Vídně vy-

 Magdalena Kožená. 

Foto: O. Rostovtsev

praví zdarma autobus a festival nabídne výhodné vstupné 40 Euro nebo
35 Euro. Při nákupu vstupenek budou zájemcům sděleny podrobnosti o čase a místu odjezdu autobusu
(předprodej vstupenek v TIC). K této
aktivitě se přidaly i partnerské festivaly Hudební festival Znojmo a Festival
Retz. V roce 30. výročí pádu železné
opony tak půjde o další doklad živého partnerství Znojma a Retzu. Více
na www.festivalcm.cz, příp. dotazy
na klara@concentus-moraviae.cz. zp, lp

ZNOJEMSKÉ LISTY 30. KVĚTNA 2019

Okrašlovací
spolek předal
ocenění
Počtrnácté ocenil Okrašlovací
spolek Znojmo významné osobnosti
a spolky za jejich dlouholetou práci
k pozvednutí veřejného života nejen
ve městě Znojmě.
K jednapadesáti oceněným v minulých letech se letos připojili další čtyři.
V prostorách Domu umění si ve slavnostní večer 22. května převzala poděkování znojemská hudební skupina
MOSTY, a to za rozvoj vokální duchovní
hudby v našem regionu, dále Ladislav
Nevrkla z Božic za popularizaci kulturního a společenského života obce
na svém blogu, také Lubomír Černošek
za významný podíl na obnovení znojemského Okrašlovacího spolku v roce
1992 a režisér a pedagog Rudolf Adler
za celoživotní propagaci Znojma v jeho
dokumentárních filmech.
Ocenění osobnostem a organizacím
za významný počin nebo dlouhodobou významnou činnost na poli kultury,
ekologie nebo badatelské práce v našem
městě nebo regionu udílí znojemský
Okrašlovací spolek od roku 2006.  lp

Společnost
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Skauti slaví stovku. V indiánské osadě
Sto let skautingu ve Znojmě slaví
během celého roku 2019 místní oddíl skautů také několika akcemi pro
veřejnost.
Oslavy zahájili skauti ze střediska Junák Podyjí Znojmo již v únoru
na Dnu sesterství, svátku skautek. Následovalo dubnové setkání u slavnostního Ohně svatého Jiří – patrona skautů – a jako každý rok si skauti 8. května
připomenuli na Novém Hrádku oběti
II. světové války.

Radostnější aktivitu připravili pro
veřejnost na pondělí 10. června, kdy
Spálený mlýn v Gránicích promění
na indiánskou osadu. Dopolední program je určen přihlášeným školám,
od 13 do 17 hodin jsou vítané děti i jejich dospělý doprovod. „Návštěvníci
vesnice si vyrobí čelenku, náramek,
budou lovit bizona, střílet z luku, zdolávat lanovou lávku, poznávat bylinky.
A pokud budou úspěšní, získají od náčelníka v týpí kouzelný amulet,“ uvedla

 Skauty najdete ve Znojmě v centru Stará vodárna u řeky Dyje. 

Foto: Archiv skautů

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT

je největší výchovnou organizací
v republice. Sdružuje 64 383 skautů
a skautek a 13 396 dospělých dobrovolníků. Skauting všestranně působí
na rozvoj osobnosti prostřednictvím
her, zážitků, táborů a mnoha dalších
aktivit. Ctí především tyto hodnoty:
 hrát fér,
 spolupracovat s ostatními,
b
 ýt ohleduplný k okolnímu
prostředí,
 mít vztah k přírodě.
Počátky skautingu u nás spadají
do roku 1911. Přes tři zákazy, jeden
nacistický a dva komunistické, u nás
skauting stále funguje a v posledních letech se mu nesmírně daří. Více
na www.skaut.cz.

Hana Kloudová z Junáka. Ve Spáleném
mlýně bude také možnost občerstvení.
Z dalších akcí stoleté oslavy
znojemských skautů se můžete těšit
na promítání filmu (srpen), na aktivity
v rámci vinobraní a sázení lípy (září),
na skautský pochod (říjen) a prosincové adventní dílny. 
lp

Pavel Ohera: S vedením EBEL jsme se
nakonec dohodli, je to pro nás zásadní věc
Ještě několik týdnů po skončení
uplynulé sezóny nebylo jasno, v jaké
soutěži bude hokejové Znojmo působit v nadcházejícím ročníku. „V jeden
moment jsme byli rozhodnutí, že ligu
opustíme. Nakonec jsme se ale s vedením soutěže po skončení sezóny
dohodli,“ říká prezident Orlů Pavel
Ohera.

slav Fryčer. Je to logický krok, staví
si tým podle vlastních představ, se
mnou konzultuje finanční stránku.
Naše limity zná. Na hráčském trhu,
a především tom zahraničním, pak
má spoustu kontaktů, navíc je jazykově
vybavený, s hráči i agenty je schopen
komunikovat napřímo. To je obrovská
výhoda.

Jak jste spokojen po sportovní stránce s uplynulou sezónou?
Úvod sezóny byl hodně složitý
a moc nám nevyšel. Sestava se ale pak
podařila stabilizovat, někteří hráči odešli a řekl bych, že od půlky prosince
jsme hráli opravdu super hokej. Bohužel v play-off jsme narazili na Vídeň,
která je vážně silným soupeřem. Možná
kdybychom byli v plné síle a měli méně
zranění, dokázali bychom je potrápit víc.
Jestli bychom postoupili? Těžko říct. Ale
určitě jsme závěr sezóny sehráli velmi
dobře a je na čem stavět do té další.

Chtěli jste některé hráče z těch,
co Znojmo v létě opouští, udržet?
Neubližuje týmu trochu fakt, že většina hokejistů podepisuje jen roční
smlouvy?
Pokud se nám tady nějaký hráč
výkonnostně předvede, zpravidla hned
následně odchází za lepším. To je prostě úděl chudších klubů. My bychom
samozřejmě rádi podepisovali hráče
alespoň na rok s opcí, ale oni nám
tu opci ve většině případů nechtějí
podepsat. Rozhodujeme se pak mezi
akvizicí hráče na jednu sezónu s tím,
že se následně uvidí, nebo tím, že ho
nevezmeme vůbec.

Povede A-mužstvo i v další sezóně
současný realizační tým?
Na pozici sportovního manažera
nahrazuje Rostislava Dočekala Miro-

Velkým tématem po sezóně byla
jednání s Erste Bank Eishockey Li-

ní kluby a máme na ty prostředky
nárok. Proto jsme byli v jeden moment rozhodnutí, že ligu opustíme,
nakonec jsme se ale s vedením soutěže
po skončení sezóny dohodli. Pro nás je
to poměrně zásadní věc, jde o velkou
část peněz, která by v našem rozpočtu
byla znát.

 Pavel Ohera. 

Foto: Archiv HC Orli

gou o tom, zda Znojmo bude nadále
v této mezinárodní soutěži pokračovat. Co rozhodlo o tom, že Orli
zůstávají na mezinárodní scéně?
Celý problém spočívá v tom, že
dochází k nerovnoměrnému dělení
finančních prostředků mezi účastníky
ligy. Část peněz je dělená rovným dílem, část ale putuje jen mezi rakouské
týmy. Myslíme si, že ke kvalitě EBEL
přispíváme stejně jako všechny ostat-

Jak se tahle dohoda projeví konkrétně v rozpočtu a finančním zabezpečení klubu?
Dá se říct, že hokej ve Znojmě nyní
stojí na pěti pilířích. Jsou to město
Znojmo, příspěvky od partnerů klubu,
příspěvky od ligy, příspěvky diváků
a příspěvky ode mě jako majitele klubu. Ve chvílích, kdy probíhala jednání
o setrvání v soutěži, ozvali se zástupci města i partneři. Sami nabízeli, že
klub podpoří o 10–15 % vyšší částkou.
S ligou se posléze podařilo také domluvit. Zbývá tedy poslední pilíř, a tím je
vstupné, kde jsme dva roky drželi ceny
ve stejné výši a nezdražovali. Nyní
bychom byli rádi, aby se na silnější
podpoře podíleli i fanoušci, stejně jako
ostatní partneři klubu.

Lukáš Peroutka
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Kultura

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 denně
9.00–17.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až září, Út–Ne
9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen, červen denně
9.00–12.30, 13.00–17.00 (poslední
vstup je půlhodinu před zavírací
dobou).
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
s průvodcem
Prohlídková trasa po věžích města
(Střelniční, Vlkova, Prašná, Nová).
Otevřeno: denně 9.30 a 13.30, v 16.00
prohlídka města s průvodcem.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: denně 9.30–17.30.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Vstup jen za příznivých klimatických
podmínek! Otevřeno: květen až září
Út–Ne 9.00–17.00.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně
orientu, Pravěcí zemědělci – nová
expozice archeologie.
Otevřeno: květen až září Po–St,
Pá–Ne 9.00–17.00, Čt 9.00–17.45.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice: Staré umění
Znojemska, Mince zemí Koruny české,
Medailérská tvorba J. T. Fischera.

Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–17.00,
Ne 14.00–17.00.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: červen až září Po–Ne
9.00–17.00.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až září.
MUZEUM MOTORISMU
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo,
tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: květen Út–Ne 9.00–17.00,
červen až září denně 9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen až červen
Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–17.00,
Ne 10.00–17.00.
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 otevřeno:
červen denně 9.00–16.00.
VLKOVA VĚŽ - INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: červen až září Po–So
10.00–18.00, Ne 10.00–16.00.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál
Znovínu Znojmo, tel. 608 736 135,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno duben až červen So, 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.

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.

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.
30.–31. 5. KŘOUPAT ZDRAVĚ
DÁ SE HRAVĚ
Netradiční pohádka i dialog s dětmi
na téma zdravého jídla. Předplatné
ZŠ 8.30, 10.15.
31. 5. VIZIONÁŘ / DLOUHÝ,
ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Repríza divadelních her Járy
Cimrmana. Rezervace vstupenek:
predprodej@dsmv.cz. 18.00.
2. 6. PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI
Pohádka o princezně, která věděla, co
chce, a nebála se o to bojovat. Hrají
herci DS Rotunda Znojmo: V. Beran
(režie), D. Burdel, S. Pikartová,
D. Juračková a další. 15.00.
3. 6. BREJLE
Rozvedený manželský pár si
podává inzerát na seznámení,
ovšem všechno je jinak, než se zdá.
Hrají: N. Urválková a F. Müller. 18.00.
4.–6. 6. NÁPAD MYŠKY TEREZKY
anebo O ZLÉ KOZE
Pohádka Divadla M. Kopeckého.
Předplatné MŠ. (4. 6.) 9.00, 10.30,
(5. a 6. 6.) 8.30, 10.15.
4. 6. LIDOJEDI
Činoherní studio Ústí nad Labem
předvede hororovou komedii. Martin,
Bára a Ondřej pracují v cateringové
agentuře a pro kšeft udělají cokoliv.
Vhodné pro diváky od 14 let. Hrají:
E. Stárková, J. Jankovský, J. Achab
Haidler a další. 19.00.
5. 6. OPONA NAHORU
Divadelní představení hereckého
oboru ZUŠ Znojmo. Prodej
vstupenek ZUŠ Znojmo. 18.00.
7. 6. AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Derniéra úspěšného dětského
muzikálu podle slavného filmu.
18.00. Více na str. 15.
10. 6. ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
HERECKÉHO OBORU při ZUŠ
Znojmo
Prodej vstupenek ZUŠ Znojmo. 18.00.

11. a 12. 6. ZÁVĚREČNÉ
VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO
OBORU při ZUŠ Znojmo
Prodej vstupenek ZUŠ Znojmo.
(11. 6.) 18.00, (12. 6.) 9.00, 18.00.
13. 6. REPUBLIKU ZA KONĚ
Divadelní představení hereckého
oboru ZUŠ Znojmo. Prodej
vstupenek ZUŠ Znojmo. 18.00.
18. 6. VEČER TANEČNÍHO
A POHYBOVÉHO STUDIA M&M
ZNOJMO
Šestý závěrečný večer mapující
celoroční práci tanečníků různých
věkových kategorií. Prodej vstupenek:
Husitská 1, Znojmo (nad prodejnou
TS Bohemia). 16.00, 18.00.
19. 6. ŠKOLNÍ AKADEMIE
Oslava 130. výročí založení Základní
školy nám. Republiky 9 ve Znojmě.
Vstupenky ve škole. 17.00, 19.00.
20. 6. JUMANJI, THE GREATEST
SHOW
Závěrečné vystoupení tanečního
oboru ZUŠ Hrušovany n. Jevišovkou.
Vstupenky ve škole. 17.00.
21. 6. PROMOCE ABSOLVENTŮ
SVŠE ZNOJMO
Slavnostní předání diplomů
úspěšným absolventům bakalářského
studia SVŠE Znojmo. 11.00, 13.00,
15.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete
na webu kina.
(Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–17.30).

KONCERTY
8. 6. BOLSCHOI DON KOSAKEN
Kostel sv. Rostislava, nám.
O. Chlupa – koncert rakouského
sboru slavných Donských kozáků.
18.30. Více na str. 15.
9. 6. REPUBLIKA SLAVÍ STOVKU
Městské divadlo – dva charitativní
koncerty Aleše Slaniny a jeho hostů.
15.00 a 18.00. Více na str. 15.
22. 6. MICHAL DAVID - OPEN
AIR TOUR 2019
Loucký klášter, nádvoří – koncert
populárního zpěváka. 19.00.
21. 6. KONCERT PŘI
PŘÍLEŽITOSTI EVROPSKÉHO
DNE HUDBY
Kostel sv. Michala – pořádá
Znojemský komorní orchestr, hosté
Chrudimská komorní filharmonie
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a znojemská vokální skupina Minima.
19.00. Více na str. 12.

VÝSTAVY
Do 2. 2. 2020 PECUNIA NON
OLET ANEB PENÍZE NESMRDÍ
Minoritský klášter – výstava
nejzajímavějších mincí z nálezů
i starého fondu numismatické
sbírky JMM Znojmo od antiky
po současnost.
24. 4. – 23. 6. PLANETAMI
MALÉHO PRINCE
Dům umění – krásy vesmíru Malého
prince v podání umělecké sklářky
Alice Dostálové.
26. 4. – 23. 6. CHODILI JSME
DO VÝTVARKY
Dům umění – výstava prací
absolventů a studentů ZUŠ Znojmo.
3. 5. – 14. 6. OCEL – VLADIMÍR
HOUDEK
NOVINKA: GaP, Kollárova 27 –
představitel špičky současné české
výtvarné scény.
7. 5. – 29. 9. PROCITLÉ SKLO
Znojemský hrad – výstava ucelené
sbírky brusírny skla pana Langera
v Šatově.
7. 5. – 29. 9. ZNAIM / ZNOJMO 1809
Znojemský hrad – výstava k výročí
210 let od napoleonské bitvy
u Znojma.
30. 5. – 23. 6. JAK ŠEL ČAS
Minoritský klášter – výstava
k 100. výročí hudební školy ve Znojmě.
4. 6. – 30. 8. NEZRANITELNÁ
ARMÁDA ZNAČKY BAŤA
Dům umění – výstava historických
hraček z pryže a modelů vojenské
a válečné techniky vyrobené
světoznámou firmou Baťa v letech
1934–1948.
7.–8. 6. MODULOVÉ KOLEJIŠTĚ
IGRAVA 2019
KSC Dukla – mezinárodní výstavu
modulů, kolejnic a vlaků pořádá
spol. IGRA MODEL, s.r.o. a město
Znojmo. (7. 6.) 9.00–13.00 školy,
14.30–18.00 veřej., (8. 6.) 9.30–18.00.

DALŠÍ AKCE
1. 6. DĚTSKÝ DEN
Celý městský park – bohatý
doprovodný program, soutěže
a atrakce. Více na str. 8.
1. 6. VZHŮRU NA CORNŠTEJN
Zřícenina hradu Cornštejn – zahájení
návštěvnické sezóny. 9.00–17.00.
Více na str. 12.

Kultura

3. 6. JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ
VŠ klub Harvart, Václavské nám. 6 –
beseda se světovou rekordmankou
v běhu na 800 m, dvojnásobnou
mistryní světa a stříbrnou
olympijskou medailistkou.
Předprodej vstupenek na Václavském
nám. 6, tel. 515 221 865. 17.00.
7. 6. DANA MORÁVKOVÁ
A PETR MALÁSEK
VŠ klub Harvart, Václavské nám. 6 –
beseda s populární herečkou
a jejím manželem, klavíristou
Petrem Maláskem. Předprodej
vstupenek na Václavském nám. 6,
tel. 515 221 865. 19.30.
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NENECHTE SI UJÍT
 MUZIKÁL
V divadle naposled vylezou skřítkové tesaři z mechu
Pohádkový muzikál autorské dvojice Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
Ať žijí duchové! inspiroval Hudební centrum bez hranic a Taneční a pohybové studio M&M Znojmo k nastudování dětského muzikálu. Úspěšné představení se nyní blíží k derniéře, kterou byste si rozhodně neměli
nechat ujít. Opět uslyšíte řadu dnes již kultovních písniček v půvabných
kulisách tanečních vystoupení. Derniéru uvidíte v Městském divadle
ve Znojmě v pátek 7. června od 18.00 hodin. Vstupenky je možné zakoupit ve studiu M&M (Husitská 1, Znojmo – nad prodejnou TS Bohemia), popřípadě domluvit na tel. 777 708 766. 
lp

8. 6. PIVNÍ SLAVNOSTI
Horní a Václavské nám. – oblíbené
slavnosti města ve spolupráci se
Znojemským městským pivovarem.
Více na str. 8.
9. 6. SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Znojemská Beseda – přednáška
Tomáše Pfeiffera. 17.00.
10. 6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PAMÁTNÍKU P. DIVIŠE
Památník Prokopa Diviše
v Příměticích – podrobnosti
na www.muzeumznojmo.cz.
10. 6. STO LET SKAUTINGU:
INDIÁNSKÝ DEN
Gránice / Spálený mlýn – akce
k oslavě 100. let skautingu ve Znojmě.
9.00–17.00. Více na str. 13.
15. 6. ZNOJMO V POHYBU
Oblekovice / Načeratický kopec –
celodenní sportovně-zábavný
program. Více na str. 6.
22. 6. ZNOJMO EXTREME 790
Obroková ulice – charitativní běžecký
závod na vrchol radniční věže.
www.znojmocity.cz
23. 6. KONCERT S DUCHOVNÍM
SLOVEM
Kaple sv. Václava – evangelické
nešpory hrají Karolína (housle)
a Jakub (viola) Kocnovi, biblické
slovo farářka Marta Sedláčková.
16.00.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ
13.–14. 9.
Vstupné – permanentka:
450 Kč dospělí
400 studenti a senioři
(do 31. 8.)
550 Kč dospělí
500 Kč studenti a senioři
(od 1. 9.)

 Foto: L. Duchoň

 DONSKÉ KOZÁKY
Do Znojma míří Donští kozáci – falzety střídají s extrémními basy
Švýcarsko, Lucembursko,
Německo a samozřejmě
domovské Rakousko. Tam
všude tleskalo publikum
sytým hlasům zpěváků
sboru Donských kozáků.
Po sedmi letech je uslyšíme
znovu i ve Znojmě. Famózní hlasy souboru Bolschoi
Don Kosaken rozezní klenbu pravoslavného kostela
sv. Rostislava v sobotu
8. června. Mužský sbor  Členové Bolschoi Don Kozaken.
Foto: Archiv souboru
ve svém projevu navazuje 
na tradici kozáckého zpěvu, zejména exponovaných vysokých falzetů
a k tomu kontrastně neuvěřitelně hlubokých basů. Repertoár slučuje sakrální zpěvy s kozáckými, ruskými a ukrajinskými písněmi, ale zahrnuje
také díla klasické hudby. Koncert v kostele sv. Rostislava na náměstí Otmara Chlupa začne 8. června v 18.30. hodin. Vstupenky můžete zakoupit v TIC
na Obrokové ulici i na místě koncertu, děti do 15 let mají vstup zdarma. lp
 KONCERT
Hudbou k oslavám republiky i k pomoci druhým
Muzikálový herec Aleš Slanina oslaví ve Znojmě výročí české státnosti.
Společně se svými hosty Andreou Zelovou, Jiřím Machem, Lucií Bergerovou a Robertem Jíchou vystoupí v neděli 9. června v Městském divadle ve Znojmě, kde publiku nabídne dva koncerty. Zazní dvě desítky
hitů v průřezu od dob První republiky, Osvobozeného divadla přes vznik
trampingu v Čechách, okupaci, léta totalitní, ale i nadějná v podobě
Pražského jara a písniček slavného Semaforu až po současné hity. Vedle pěti sólistů – členů Městského divadla Brno - se na pódium postaví také pěvecký sbor znojemského Gymnázia Dr. Karla Polesného. Oba
koncerty (v 15.00 a v 18.00) mají navíc charitativní podtext – vstupné
bude věnováno na pomoc dětem s onkologickým onemocněním z celého znojemského regionu. Vstupenky (200, 250, 300 Kč) si můžete zajistit
na -mailu rivolova@gymzn.cz. 
lp
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Sport

Velkou cenu horských kol ovládl Pavel Boudný
Petr (Winners – Hodonice) 0:34:45,
5. Dvořák Leoš (Znojmo) 0:35:50,
6. Navrkal Michal (KC Koop. Jablonec
n. Nisou) 0:36:33, 7. Kuba Libor (Lhotice) 0:38:37.

ZNOJMO. Znojemský t ým
Ethicsport zcela ovládl kategorii Elite
na jubilejním 25. ročníku Velké ceny
Města Znojma horských kol. S náročnou tratí si nejlépe poradil Pavel
Boudný, který projel cílem pár vteřin
před svými stájovými kolegy Janem
Strožem a Lubomírem Petrušem. Mítinku se včetně dětských kategorií
zúčastnilo 54 cyklistů.
VÝSLEDKY
Elite: 1. Boudný Pavel (Ethicsport
cycling team) 1:06:45, 2. Strož Jan
(Ethicsport cycling team) 1:06:48,
3. Petruš Lubomír (Ethicsport cycling team) 1:06:51, 4. Bartůněk Marek (Ethicsport cycling team) 1:06:53,
5. Jelínek Marek (Premium Hotel
Znojmo) 1:16:27.
Masters 1: 1. Rainer Jan (Ethicsport
cycling team) 0:55:10, 2. Alexa Libor
(Mramotice) 0:56:28.

Masters 3: 1. Kocián Viktor (Hotel Premium) 0:33:21, 2. Kučera Jiří
(Open Cycling Academy) 0:34:01,
3. Tinka Pavel (Miroslav) 0:34:26,
4. Křepela Luděk (Skalice) 0:42:13.
Muži H: 1. Tinka Pavel (Miroslav - Kašenec) 0:49:48, 2. Tinka Petr (Miroslav)
0:49:493, 3. Antoš Jiří (Znojmo) 0:58:00.
Junioři: 1. Jakub Zemene (Ethicsport
cycling team) 53:17.
 Trojice nejlepších z nedělní Velké ceny Města Znojma. Uprostřed s číslem 44 vítěz Pavel
Boudný, vpravo od něj stříbrný Jan Strož, vlevo bronzový Lubomír Petruš. 
Foto: eks

Ženy: 1. Klára Staňková (Premium
hotel Znojmo) 42:26.

Masters 2: 1. Dobeš Bohumír (Premium Hotel Znojmo) 0:30:54, 2. Špa-

Juniorky: 1. Michaela Navrkalová
(KC Koop. Jablonec n/Nisou) 42:26.

Rytíři vedou bez ztráty bodu
Tým amerického fotbalu Znojmo
Knights (Rytíři) suverénně vévodí konferenci A rakouské II. divize amerického fotbalu.
V dosavadních pěti zápasech nepoznali Rytíři hořkost porážky a všechny
duely zvládli poměrně jednoznačně.
V tabulce mají na prvním místě impozantní skóre 124:12. Naposledy si
v neděli 19. května poradili se záložním
týmem Rangers Mödling 44:0, když

bylo od prvních až do posledních vteřin
jasné, kdo je na hřišti pánem. Znojmo
Knights čekají v základní části ještě tři
zápasy. V sobotu 1. června nastoupí
ve Vídni od 15 hod. proti Warlords,
doma se pak představí o týden později,
8. června od 19.30 hod. proti celku, který má stejný přídomek jako oni, Vienna
Knights, poslední zápas konference je
pak čeká 23. června na hřišti Pannonia
Eagles.eks

 Domácí duel proti Mödlingu Rytíři suverénně vyhráli 44:0.

Foto: eks

ček Jan (Znojmo) 0:31:24, 3. Verčimák
Libor (Únanov) 0:32:40, 4. Vojtíšek

Fotbalisté po debaklu
ve Varnsdorfu sestupují
Hrůzostrašná série, kdy
z posledních deseti zápasů
získali fotbalisté 1. SC Znojmo pouhé dva body, znamenala sestup znojemského
týmu do MSFL.
Smutnou tečku za nepovedeným jarem udělal debakl
ve Varnsdorfu, kde Znojemští navzdory tomu, že se brzy
ujali vedení, nakonec ostudně prohráli 1:7 a skončili tak
na posledním místě druholigové tabulky.
K záchraně tedy nevedla
ani výměna na trenérském
postu, kdy klub tři kola před
koncem vyhodil trenérskou
dvojici František Šturma –
Darko Šuškavčević, kterou  Znojemský tým plný cizinců nedokázal porazit ani
nahradili Michal Sobota s Bo- Vítkovice, které nastoupily s několika dorostenci v sehumilem Smrčkem, i když stavě, naopak prohrál s nimi doma 0:3. 
Foto: eks
oficiálně na postu trenéra figuroval Leoš Kalvoda, neboť Sobota k návratu mezi absolutní elitu našeho
nemá příslušnou licenci.
fotbalu. Po podzimu mělo na nepo1. SC Znojmo hrálo druhou ligu stupové příčky náskok devět bodů.
od roku 2010, na jeden rok si pak Na jaře jej ale promrhalo a od té
dokonce v sezóně 2013/14 vyzkou- doby začal znojemský ústup ze slášelo nejvyšší soutěž. Ještě v roční- vy, který vyvrcholil minulý týden
ku 2015/16 mělo skvěle našlápnuto sestupem. 
eks
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