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Fotbaloví fanoušci napříč republikou skandují:
Chceme Znojmo v Gambrinus lize

ve Znojmě čtyřstranná jednání mezi
vedením FAČR, vedením znojemského klubu, starostou Znojma a hejtmanem Jihomoravského kraje, jak
z celé situace ven. „Loni jsme neudělili
licenci Ústí, protože tam chyběla politická vůle města. Ale tady je to opačně.
Město i kraj se snaží pomoci,“ řekl

po jednáních ve Znojmě nejvyšší šéf
českého fotbalu Miroslav Pelta a dodal, že znojemskou žádost o licenci
sám podpoří. Pokud vše dobře dopadne, klub by mohl odehrát podzimní
část nejvyšší soutěže v Brně a jarní
část už na zrekonstruovaném stadiónu
ve Znojmě.
Martin Procházka

Hradiště s Hradišťanem oslaví příchod věrozvěstů

POVODNĚ!

Celý křesťanský svět si letos připomíná 1 150 let od příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. K celorepublikovým oslavám se připojí i Znojmo, konkrétně
jeho městská část Hradiště, kde bude
16. června v rámci oslav slavnostně
odhalena socha sv. Rastislava, na jejímž zhotovení se finančně podílelo
i město Znojmo. Program oslav začne
na Hradišti ve 14. 00 hodin mší svatou
u kostela sv. Antonína Paduánského

Na pomoc lidem zasaženým povodněmi otevírá ADRA veřejnou sbírku – č. ú. 34983498/0300, variabilní
symbol 391. Lidé mohou pomoci také
zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS
ADRA na číslo 87777. Přidává se i ředitel Oblastní charity Zznojmo Evžen
Adámek: „Chtěl bych vás ubezpečit,
že jsme opět připraveni pomáhat, kde
bude potřeba.“ Informace o možnostech podpory a pomoci jsou na stránkách povodne.charita.cz a také u Jana
Havelky (tel. 731 450 915).
lp

Neuvěřitelné. Znojemští fotbalisté poprvé ve své historii vyhráli
druhou fotbalovou ligu a otevřeli si
cestu mezi domácí fotbalovou elitu.
Vyhráno ale nemají. Vedení fotbalové
asociace (FAČR) totiž neudělilo znojemskému týmu licenci k působení
v nejvyšší soutěži. Okamžitě si tím

vysloužilo obrovskou kritiku fanoušků
z celé České republiky. Ti zastávají jednotný názor: pokud si Znojmo postup
do Gambrinus ligy vybojovalo, tak by
ji také mělo hrát. Stejného názoru je
i znojemská radnice, která se snaží
fotbalovému klubu v zapeklité situaci
pomoci. V minulém týdnu probíhala

a končit bude v 19.00 hodin koncertem
skupiny Hradišťan na nádvoří proboštství Řádu křížovníků s červenou hvězdou. Návštěvníci se mohou těšit také
na otevření expozice Velké Moravy,
vystoupení dechovky Dubňanka, divadelní představení s biblickým námětem, ukázku výroby moderních variací
velkomoravských šperků, prohlídky
archeologického výzkumu i ukázku
dobového života a řemesel. K tématu
též na str. 6.
zp

Mezi Znojmem a Hradištěm
bude jezdit každých
30 minut
od 13.00 do 21.00 hodin
kyvadlová doprava na trase:
Autobusové nádraží
Nám. Svobody (lázně)
Pražská (Policie ČR)
Hradiště (Jednota)
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LÁZNĚ V ČERVNU
Provoz městských lázní v červnu
bude do 15. června. Poté v závislosti na počasí. Podrobný program
najdete na www.znojmocity.cz
ZASÁHNOU PROFESIONÁLOVÉ
Profesionální zásah složek integrovaného záchranného systému při
dopravní nehodě bude 20. června
od 10.00 hodin k vidění na Horním náměstí ve Znojmě. Naštěstí
půjde pouze o simulovanou akci,
kterou organizuje Střední zdravotnická škola a VOŠ Znojmo a další
organizace a složky včetně města
Znojma. Zájemci se mohou seznámit s výbavou záchranného hasičského sanitního vozu, vybavením
a technikou Policie ČR a vyzkoušet
si poskytování první pomoci.
PRO POPELNICE NA ODBOR
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Všechno, co se týká sběrných odpadových nádob na komunální
odpad, se nyní bude řešit výhradně na odboru životního prostředí
Městského úřadu ve Znojmě. To
znamená, že pokud bude občan
potřebovat novou nádobu nebo
si bude chtít poškozenou popelnici vyměnit za novou, jeho první
kroky teď povedou na náměstí
Armády 8, kde odbor ve třetím
poschodí sídlí. Úřední hodiny
jsou v pondělí a ve středu od 8.00
do 16.00 hodin.
OMBUDSMAN MEZI BYTY
Veřejného ochránce práv mohou
kontaktovat nájemníci, kteří mají
připomínky k prodeji městských
bytů. Vladislav Vlasák se jim bude
věnovat každé úterý od 13.00
do 16.00 hodin v Klientském centru Znojemské byty na Rudoleckého 8 ve Znojmě. K návštěvě je
třeba se předem objednat a na adresu info@znojemskebyty.cz zaslat
svoji žádost, připomínku či kritiku.
DÍLNA V NOVÉM PROSTŘEDÍ
Oblastní charita Znojmo na Dni
otevřených dveří 18. června představí veřejnosti nové prostory Dílny sv. Kláry, která se přestěhovala
na Mikulášské nám. 12. Návštěvníci si mohou prohlédnout dílnu
a seznámit se s jejím fungováním.
K vidění a ke koupi budou také
výrobky uživatelů.
NEJ PAMÁTKA
Nejlépe opravenou kulturní památkou JmK v roce 2012 jsou kostel Nalezení svatého Kříže ve Chvalaticích a poklona od Jelenova
mlýna ve Vranově nad Dyjí.

Nová vyhláška řeší nejen
ochranu nočního klidu
Od 18. května 2013 je v platnosti
nová Vyhláška č. 2/2013
o veřejném pořádku.
Každý z nás si určitě někdy v duchu postěžoval na chování sousedů,
kteří se nahlas bavili do pozdních nočních hodin, aniž by brali ohled na své
spoluobčany. Leckdo měl chuť zakřičet
z okna na kolemjdoucí, aby ve dvě
v noci hlasitě nepovykovali na ulici.
Nepatřičný hluk občas vychází i z různých restauračních zařízení a klubů,
což lidem, kteří bydlí v jejich blízkosti,
působí pochopitelné trauma.
Co s tím? Jak pomoci lidem, kteří se chovají slušně a patřičně, jak je
ochránit před narušiteli veřejného
pořádku? Vedení města Znojma podpořilo vydání nové vyhlášky, která
řeší nejen takové záležitosti. Přitom
si dalo záležet na tom, aby konkrétní
ustanovení nebylo možné rozporovat,
aby všechno odpovídalo platné legislativě. Nebyla to krátká cesta, začala
už před lety, ale povedlo se. Zastupitelstvo města Znojma schválilo novou
obecně závaznou vyhlášku, která se
týká zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, ochrany nočního klidu
a zajištění veřejného pořádku při provozování veřejnosti přístupných kulturních podniků.

» Nová vyhláška města Znojma řeší
veřejný pořádek na veřejných prostranstvích, ochranu nočního klidu
a stanovuje limity při provozování
veřejnosti přístupných kulturních
podniků. Její plné znění je k dispozici
na www.znojmocity.cz. v sekci Právní
předpisy města.

Možnost stanovit jistá omezení
nejen ve zmiňovaných případech dává
obcím zákon o obcích. Zejména je
možné stanovit, které činnosti se mohou vykonávat pouze na místech a jedině v čase, který vyhláška určí. Nebo
se dá vymezit, na kterých místech jsou
takové činnosti zakázány. Jde o záležitosti, které by mohly nejen narušit
veřejný pořádek v obci, ale které by
také mohly být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku.
Příklad: Obec může omezit provozní dobu restauračního zařízení, pokud

při svém provozu ve značné míře ruší
veřejný pořádek. Je také možné zakázat konzumaci alkoholických nápojů
na vymezených veřejných prostranstvích. I toho Znojmo využilo. (Viz
obecně závazná vyhláška města Znojma č. 5/2008.)
Obec si může rovněž stanovit závazné podmínky pro pořádání, průběh
a ukončení sportovních a kulturních
podniků, na které má veřejnost přístup. Do této kategorie patří samozřejmě i taneční zábavy a diskotéky.
Na rozdíl od obecně závazné vyhlášky,
která ve Znojmě platila dosud, má
nově schválená verze širší působnost.
Stanovuje totiž také opatření, která
mají obyvatelům Znojma zajistit noční
klid, soukromí, nerušené užívání jejich
domovů a podobně.
Noční dobou se přitom rozumí
doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin. Ve dnech, které předcházejí
dnům pracovního volna v měsících červenec a srpen je to doba
od 23.00 hodin do 6.00 hodin.
V tomto čase je každý povinen
zachovávat noční klid, není-li zákonem stanoveno jinak.
Stanovená doba nočního klidu
neplatí pro dny Znojemského historického vinobraní, Silvestr a Nový rok.
Výjimku může dostat i jiná akce, jejíž
význam přesahuje hranice města.
Co se rozumí rušením nočního
klidu? Je to činnost, jež ve výše uvedených časech způsobuje hluk a „jeho
důsledky působí na veřejné prostranství
nebo pronikají do objektů právnických
a fyzických osob odlišných od osoby
původce hluku“.
Příklad: Noční klid ruší hlasitá reprodukovaná hudba vycházející z restaurace, případně bytu, která proniká
do bytů v okolí a obtěžuje jejich uživatele.
Veřejným prostranstvím se přitom myslí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému
bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Za hluk, který vychází z provozoven služeb, restauračních a pohostinských provozoven a obdobných
zařízení, odpovídá provozovatel.

Také pro předzahrádky hotelů,
restaurací a ostatních pohostinských
provozoven, které jsou pod širým nebem v zastavěné části města, platí povinnost dodržovat v uvedených časech
noční klid. Toto omezení se nevztahuje
na průmyslové zóny, které jsou ohraničené ulicemi Průmyslová, Kotkova,
Družstevní a Dobšická.
V této části města se dá provozovat
restaurace s předzahrádkou i v noční
době.

Veřejnosti přístupné
kulturní podniky
Vyhláška řeší také podmínky pro
organizování a provozování veřejnosti
přístupných kulturních podniků. Jde
zejména o koncerty, hudební produkce
s tancem, diskotéky a další hudební
produkce živé i reprodukované hudby,
produkce lunaparků a podobně.
Takové produkce jsou přístupné
neurčitému počtu osob a pořádají
se na veřejných prostranstvích, ale
i na pozemcích fyzických nebo právnických osob, často pod širým nebem.
Ani tyto akce nesmí narušovat veřejný
pořádek a noční klid. Jejich pořadatel
musí dodržovat závazné podmínky,
které stanovuje vyhláška.
Například je nutné zajistit dostatečnou pořadatelskou službu a zajistit
dodržování čistoty a hygieny v místě
konání. Pořadatel musí rovněž stanovit
odpovědnou osobu, starší osmnácti
let, která zajišťuje kontakt s Městskou
policií Znojmo a umožňuje strážníkům provádět kontrolu.
Příklad: Na náměstích a v ulicích
města se už nemohou konat hudební
produkce a vystoupení v době nočního
klidu.
Důležité je, že pořadatel takového
podniku je povinen oznámit Městskému úřadu nejpozději deset dnů před
konáním akce datum a místo, předpokládaný počet účastníků, pořadatelskou službu a přesně identifikovat
pořadatele a druh akce.
Na dodržování vyhlášky bude dohlížet Městská policie ve Znojmě a
orgány Policie České republiky. Případné sankce se budou ukládat na základě přestupkového zákona.
xa
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Stavinoha: Mám dlouholetou praxi,
ale člověk se pořád učí
Na odboru výstavby Městského
úřadu ve Znojmě pracují na dvě desítky lidí. Náplň jejich práce je různorodá
a zahrnuje výkon státní správy i plnění
úkolů samosprávy. Od června řídí odbor nový vedoucí Jan Stavinoha. Rozhodně není v oboru žádný nováček, ale
skromně říká, že člověk se pořád učí.
Na odboru výstavby a územního plánu
znojemské radnice pracuje od ledna.

druhá. Takže přiznávám, že v tomto
směru se ještě rozkoukávám. Rád využiji příslovečných sto dnů hájení.

Jaký je vlastně váš profesní životopis?
Na stavebním úřadu jsem začal
pracovat v roce 1985. Třináct let jsem
vedl kancelář v Jaroslavicích, a pak
jsem dvě volební období starostoval
v Hrádku. K profesi jsem se vrátil
v roce 2007. Nejdřív jsem byl vedoucím stavebního úřadu v Hrušovanech
nad Jevišovkou, pak jsem do konce
loňského roku pracoval v Hodonicích.
 Jan Stavinoha.

Zkušenosti vám evidentně nechybějí.
Pracovní dovednosti a zkušenosti
jsou jedna věc. Aplikovat je na konkrétním místě s konkrétními lidmi pak

Foto: xa

Jaké budou vaše první kroky ve funkci?
Vzhledem k tomu, že jsem na odboru pracoval i předtím, tady teď lo-

gicky jeden člověk chybí. Takže bude
nutné řešit personální a organizační
záležitosti. Buď rozdělíme agendu,
nebo se bude uvažovat o přijetí nového pracovníka. Což ovšem nezáleží tak
docela na mně. Rozhodne tajemnice
a vedení města.
Co byste vzkázal občanům, kteří se
chystají vyřizovat na vašem odboru
své záležitosti?
Že jim vyjdeme vstříc tak, jak
to definuje stavební zákon. A jsme
vždycky ochotni udělat i něco navíc,
abychom jim ulehčili práci. Na rozdíl
od mediálního obrazu, který obecně
vytvářejí některé sdělovací prostředky,
se snažíme vycházet lidem vstříc. –
Na druhé straně mě mrzí, že se na nás
často přehazují věci, které mají svůj
původ v sousedských sporech.
Dokážeme řešit vše, co se týká
stavebního práva, ale nedokážeme
v těchto často osobních kontroverzích
vyhovět oběma stranám.
Anna Maixnerová

Na Hradiš se dočkají nového průtahu
Městská část Hradiště se dočká
nového silničního průtahu. Investorem
stavby bude Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK). Město
Znojmo uzavřelo se Správou smlouvu,
díky které se bude moci stavět i na pozemcích města Znojma. „Ve vzájemné
spolupráci Znojma a Správy a údržby
silnic Jihomoravského kraje chceme
zrekonstruovat průtah touto městskou
částí, zlepšit dostupnost pro městskou
autobusovou dopravu a zvýšit bezpečnost chodců,“ shodují se starosta Znojma Vlastimil Gabrhel a vedoucí Správy
a údržby silnic Znojmo Zdeněk Ko-

můrka. Rada města Znojma schválila
uzavření smlouvy o právu provést stavbu, která je označována jako Silnice
II/408 19 Hradiště, průtah a která má
obyvatelům Hradiště přinést zbrusu
novou a bezpečnější silnici. Jednalo se
o nutný krok, aby Správa a údržba silnic mohla stavět i na pozemcích, které
nejsou v jejím vlastnictví, ale vlastní je
město Znojmo. Části pozemků, které
patří městu Znojmu a budou trvale
zastavěny stavbou, náleží do kategorie
pozemních komunikací II. a III. tříd
(silniční pozemky). Jejich součástí jsou
i odpařovací jímka, odvodnění ko-

munikace formou kamenného žlabu
nebo zbudování vjezdové brány. Vše
bude po stavbě zaměřeno a odděleno
geometrickým plánem. U některých
pozemků, které spadají do kategorie
lesní pozemek nebo orná půda, musí
investor vyřídit trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Následovat
bude i podpis smlouvy o spolupráci,
kde budou řešeny další kroky projektu.
„V současné době bohužel nelze určit,
kdy bude stavba zahájena. Toto je prvotní krok. Nicméně uděláme vše pro
to, aby k realizaci došlo v brzké době,“
uzavírá Komůrka.
xa

Radnice podpořila zelený autobus
Znojemská radnice podpořila půlmilionovou dotací nákup ekologického autobusu. Získá ji společnost ZDS
Psota, provozující městskou autobusovou dopravu.
„Díky podpoře města můžeme
koupit autobus na plynový pohon. Bez
dotace bychom museli volit levnější
variantu naftového autobusu, ne tak
šetrnou k životnímu prostředí,“ uvádí
ředitel společnosti ZDS Psota, Petr
Chadim. Autobus je vybaven motorem
Cummins výkonu 235 kW, a švédským

informačním systémem MOBITEC. Cestujícím bude zajištěna
nadstandardní tepelná pohoda
a moderní dveřní systém vhodný i pro vozíčkáře.
„Když zatím pořád nemáme
obchvat, musíme hledat i jiné
cesty, jak ulevit našim plicím
ve městě,“ vysvětluje starosta
Vlastimil Gabrhel. Podpora
ekologicky šetrné dopravy plně
koresponduje s projektem radnice Znojmo – město zeleně. lp
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STALO SE
STAROSTA POBLAHOPŘÁL
FOTBALISTŮM
Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel
zaslal blahopřejný dopis znojemským fotbalistům, kteří vítězstvím
vstoupili do první fotbalové ligy.
V dopise vyzdvihl vzornou reprezentaci města a také nabádá fotbalisty, aby neskládali zbraně v jednáních o možnosti hrát Gambrinus
ligu ve Znojmě.
TISÍCE NA MUZEJNÍ NOCI
V letošní Muzejní noci navštívilo
tři objekty Jihomoravského muzea
(minoritský klášter, hrad a Dům
umění) více jak 5 000 lidí napříč
všemi generacemi. Největším lákadlem pro nejmladší návštěvníky
byla výroba vlastní píšťalky z vrbového proutí, sestavení lodičky,
kreslení sov na dřevěný podklad
a výroba přání z přírodnin.
OBČANKY A PASY:
TÉMĚŘ PĚTISTOVKA ZA DEN
V plném proudu je sezona pasů
a občanských průkazů. V úředních
dnech odbaví úřednice na správním oddělení až 400 klientů s průměrnou čekací dobou do 10 minut.
Rekord zatím drží 6. květen, kdy
pracovnice úřadu vyslechli žádosti
456 klientů.
KRÁLŮV STOLEC V NOVÉM
Králův stolec, vyhledávaná vyhlídka mezi Mašovicemi a Hradištěm
prošla kompletní opravou. Dřevěný
altán, vybudovaný v roce 1922
Spolkem německých turistů a Klubem českých turistů byl nyní, téměř
po sto letech, nahrazen novým.
„Nový“ Králův stolec je již přístupný
veřejnosti, která je na toto místo
zvána ke slavnostnímu otevření
v sobotu 15. 6. v 10.00 hodin.
PĚTIMEDAILOVÝ LAHOFER
Správce městské vinice Vinařství
LAHOFER přivezlo z veletrhu VINEX
pětici medailí, z toho tři zlaté. Na jedné z nejprestižnějších výstav v České
republice zabodovalo s Ryzlinkem
rýnským VOC, Veltlínským zeleným a Sauvignonem. Stříbro získal
Tramín červený a Rulandské šedé.
Soutěže se zúčastnilo rekordních
603 vzorků vín ze 14 vinařských
států světa.
POZITIVNÍ ZMĚNA
Další dům v majetku města doznal
pozitivní změny. Nový vzhled mají
výlohy v domě na rohu Divišova
a Horního náměstí. Nevzhledné
kovové výkladce vyměnili dělníci
za vkusné dřevěné odpovídající
významu historického jádra města.
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NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 17. 6. PŘÍMĚTICE: od 7.30
do 11.30 hod. sídliště TR3 –
ul. Werichova, Poštovní, Sklářská,
Pindorf, od 11.30 do 15.00 hod.
sídliště TR4 – ul. Krylova 529–534,
536, 540, zahrady a garáže za škol.
statkem.
Dne 18. 6. PŘÍMĚTICE: od 7.30
do 11.30 hod. Hotel N, sklep
Znovínu a ul. Na Návsi, U Rybníka, P. Diviše, Potoční, Jevišovická,
Lipová (část od ul. Jevišovická),
Pod Hájkem, Křížové nám. (mimo
tržnice, obchodu a č. 290), Ugartova (mimo MŠ), Duhová, Jarní
(číst od ul. Ugartova po Duhovou),
Ke Sklepu, Pindorf (část od Křížového nám. po hřiště), Hlavní (od Křížového nám. po ul. Pod sv. Janem), Na Záhumenkách, od 11.30
do 15.00 hod. T11, adm. budova
Pegasu, KIA, AZ Market Hruška,
lékárna, Slunečná, Průsečná, Jižní,
Nová Přímětická 389, 390, 392,
753–755, 759, ul. Hlavní 491, 492.
ZNOJMO: od 7.30 do 14.30 hod.
Horní Leska od ul. Kuchařovické
za žel. přejezdem vlevo až po mostek a Kuchřovická 15
Dne 19. 6. PŘÍMĚTICE: od 7.30
do 11.30 hod. sídliště T5, ul. Větrná
541, 549, pekárna Ivanka, prodejna Potravin, ul. Krylova 521, 528,
od 11.30 do 15.00 hod. sídliště T6,
prodejna Agora a kotelna u prod.
Dne 20. 6. PŘÍMĚTICE: od 7.30
do 11.30 hod. sídliště T7, Truhlářství Valášek, 331 a Sklářské stroje,
od 11.30 do 15.00 hod. sídliště
T9, ul. Úzká, Nová Přímětická 744,
749 a celá do T9 po ul. Ugartova,
ul. Jarní 351–353, Pod sv. Janem
od lékárny po křižovatku ul. Letní
a Májová, ul. Hrnčířská, Pod Bílou
hlínou, Hlavní, od lékárny směr
Znojmo mimo 491, 492.
Dne 24. 6. ZNOJMO: od 7.30
do 9.45 hod. zahrady, provozy
a zařízení napájené z nové trafostanice Dolní Leska za Červeným
mostem, od 7.30 do 15.00 hod.
ul. Přímětická za Penny marketem
po levé str. po křiž. Na Únanov,
od 12.30 do 15.00 hod. Kuchařovická, zahrady nad obchvatem
vpravo a zahrady včetně RD před
obchvatem.
Dne 25. 6. ZNOJMO: od 7.15
do 9.45 hod. Znovín lisovna Melkusova, Povodí Moravy
Znojmo Krapkova, Znojemčan
Krapkova a část zahrad, od 12.30
do 15.00 hod. provozy a zařízení
napájené z trafostanice Eremit, ul.
Družstevní po křižovatku ul. Kotkova a ul. Kotkova od křižovatky
k žel. trati, Kovošrot, PE Motors,
L-K Trading, BDKS Reality.

Odvolaný ředitel lesů projel
čtvrt milionu korun
Rada města Znojma odvolala ředitele Městských lesů Znojmo Oldřicha
Juřinu. Důvodem bylo nedostatečné
personální řízení a nehospodárné řízení organizace.
Odvolání předcházela kontrola
hospodaření, kterou si u své příspěvkové organizace vyžádala znojemská radnice a které se Juřina bránil.
Ke kontrole nakonec došlo, a ta mimo
jiného zjistila špatné personální řízení
organizace, nedostatečnou vnitřní komunikaci ředitele se zaměstnanci a nehospodárné řízení organizace (například enormní náklady na cestovné) či
pozdní vypisování výběrových řízení,
jehož důsledkem je, že se pro letošní
novou výsadbu nenakoupí potřebné
množství výsadbového materiálu, které by bylo potřeba pro přirozenou ob-

novu lesa. Odvolaným ředitel Oldřich
Juřina ale nyní pomocí místního tisku
šíří o Městských lesích nepřesné informace. Starosta Znojma ing. Vlastimil
Gabrhel chce podobným spekulacím
zamezit a zdůrazňuje, že není pravda,
jak veřejně naznačil Oldřich Juřina, že
má firma Vinum Diana nadstandardní
podmínky od města co se týče nákladů na ochranu lesa. „Má identické
podmínky jako ostatní pronájemci
honiteb. Je povinna hospodařit podle
zákona o myslivosti v rozpětí minimálních a normovaných stavů zvěře.
Schválený plán lovu plní společnost
nad sto procent. Navíc si odvolaný
ředitel ve svém veřejném vyjádření
plete obnovu a ochranu lesa. To jsou
dva naprosto rozdílné pojmy, které by
každý odborně zdatný člověk v lesnic-

tví měl rozlišovat,“ konstatuje starosta
Znojma. „Mluvíme-li o nadstandardu,
pak bychom měli zmínit především
nadstandardní cestovné odvolaného
ředitele. V roce 2012 si Oldřich Juřina
na cestovném účtoval čtvrt milionu
korun! A také nikde nahlas nezmiňuje, že ve chvíli, kdy se myslivost
v Městských lesích stala pro Znojmo
výdělečnou, chtěl ji okamžitě převést
do soukromých rukou. Tomu jsme
museli zabránit, a to byl také jeden
z důvodů, proč jsme Oldřicha Juřinu
z funkce odvolali,“ vysvětlil Vlastimil
Gabrhel.
Do konce února 2014 stojí v čele
Městských lesů Zdeněk Trojan, a to z důvodu zajištění kontinuity řízení a chodu
organizace, kdy je již nyní je třeba koordinovat sezonní práce a těžbu.
lp, zp

Jak budou otevřené mateřské
školy o prázdninách
Stejně jako v jiných letech bude také
o letošních prázdninách omezen provoz
mateřských škol ve Znojmě. Vzhledem
k čerpání dovolených bývá ostatně zájem rodičů o umísťování dětí do předškolních zařízení menší než v běžném
roce. Vedení mateřských škol toho využívá k tomu, aby se provedly dlouhodobě plánované opravy a údržba budov.
V letošním roce například v MŠ
Dělnická zahájí první etapu rekonstrukce sociálních zařízení. V Mateřské škole Holandská dokončí zateplení budov a opraví kuchyni. Ve školce

Dne 26. 6. ZNOJMO: od 7.30
do 11.30 hod. odběr napájený z TS banka Haná, Palliardiho
33–55, Oldřicha ze Zn., Tylova,
Tyršova 1, Kosmákova, Jarošova
1–33 lichá, Coufalova 12, 14, 16,
18 sudá 13–23 lichá, nám. Armády 1–12, Smetanova 32, 34, 36,
Žižkovo nám, Tyršova 1, Kuchařovická 11 (Znojmoprojekt + lékaři
a další podnikatelé), od 11.00
do 15.00 hod. odběry napájené
z TS Jarošova, RD nová zástavba
Jarošova 10, 10A–C, 8A–C, 12A–C,
dále 15–31 lichá, Žižkovo nám.
7–10, 43A a nové RD u ul. Palliardiho (VHS plus, Jarošova MUDr. Sikorová, AKRIBIE H+B, LAUT, MEDIMAG, LEYDEN, T.N. Consulting,
Výroba nábytku...).

nám. Republiky se budou měnit okna
v celé budově a na odloučeném pracovišti na Rudoleckého ulici se chystá
výměna elektrorozvodů. V Mateřské
škole Pražská se během prázdnin dokončí zateplení budov, opraví kuchyňky a rekonstruuje se sociální zařízení.

Náklady na uvedené akce jsou zahrnuty v letošním rozpočtu města,
který je celkově pro školy a školky příznivý. Část výtěžku z prodeje městských
bytů ve výši pětatřicet milionů korun
je určena právě na investice a opravy
ve školství.
xa

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH V ROCE 2013
nám. Armády

1. 8.–2. 8., 5. 8.–9. 8., 12. 8.–16. 8., 19. 8.–23. 8.,
26. 8.–30. 8.

Dělnická

29. 7.–31. 7., 1. 8.–2. 8., 5. 8.–9. 8., 12. 8.–16. 8.,
19. 8.–23 8., 26. 8.–30. 8.

Gránická

1. 7.–4. 7., 8. 7.–12. 7., 15. 7.–19. 7., 22. 7.–26. 7.

Holandská

1. 7.–4. 7., 19. 8.–23. 8., 26. 8.–30. 8.

Loucká

8. 7.–12. 7., 15. 7.–19. 7., 22. 7.–26. 7., 29. 7.–31. 7.,
1. 8.–2. 8., 5. 8.–9. 8., 12. 8.–16. 8.

Pražská

22. 7.–26. 7., 29. 7.–31. 7., 1. 8.–2. 8., 5. 8.–9. 8.,
12. 8.–16. 8., 19. 8.–23. 8., 26. 8.–30. 8.

Janského

1. 7.–4. 7., 8. 7.–12. 7., 15. 7.–19. 7.

Přímětice 279

1. 8.–2. 8., 5. 8.–9. 8., 12. 8.–16. 8., 19. 8.–23. 8.,
26. 8.–30. 8.

Přímětice 116

8. 7.–12. 7., 15. 7.–19. 7., 22. 7.–26. 7., 29. 7.–31. 7.

nám. Republiky

26. 8.–30. 8.

Rudoleckého

1. 7.–4. 7., 8. 7.–12. 7., 15. 7.–19. 7., 22. 7.–26. 7.,
29. 7.–31. 7., 26. 8.–30. 8.

ZŠ a MŠ Pražská

1. 7.–4. 7., 8. 7.–12. 7., 15. 7.–19. 7., 22. 7.–26. 7.,
29. 7.–31. 7.

ZŠ a MŠ Klášterní

19. 8.–23. 8., 26. 8.–30. 8.

Mramotice

26. 8.–30. 8.

www.znojmocity.cz
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Do Znojma přijel šéf českého fotbalu Pelta
Fotbalová první liga má problém.
Mělo by se jednat o elitní společnost
šestnácti nejlepších klubů v republice,
ale… Už v loňském roce do nejvyšší
soutěže postoupilo Brno, které skončilo
ve druhé lize až čtvrté a letos fotbalové
asociaci hrozí ještě větší blamáž. Zcela
reálný je scénář, že tentokrát do nejvyšší
soutěže postoupí až šestý Zlín. A 1. SC
Znojmo, které Fotbalovou národní ligu
vyhrálo, ostrouhá kvůli nevyhovujícímu stadionu, podobně jako řada dalších týmů, která v tabulce skončila před
Zlínem.
I kvůli této hrozbě, která by zdiskreditovala celý český fotbal, přijel ve středu
do Znojma Předseda Fotbalové asociace
České republiky Miroslav Pelta, aby zde
jednal se starostou města Vlastimilem
Gabrhelem, hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem i poslancem
Ladislavem Skopalem. Společně vymýšleli jak to udělat, aby Znojmo první
ligu hrálo. Starosta Vlastimil Gabrhel
totiž kategoricky a logicky požaduje, aby
mohl znojemský klub hrát v domácím
prostředí a ne někde v exilu v Jihlavě
či Brně. „My jsme ochotni dát fotbalu
maximální podporu, ale jedině pod

podmínkou, že se bude hrát první liga
u nás ve Znojmě. Proto požadujeme,
aby se zde mohlo hrát, i když ještě stadion nebude splňovat všechna kritéria,“
konstatoval Vlastimil Gabrhel.
Šéfovi fotbalu Peltovi se ale tato varianta moc nepozdává, přesto by podle
jeho slov rád Znojmo v první lize viděl.

„Nejsem příznivcem výjimek. Za dvacet
let samostatné Gambrinus ligy jsme
nikomu výjimku neudělili, ale chceme
preferovat sportovní hledisko. Už to,
že jsem sem do Znojma dva dny před
klíčovým zápasem kvalifikace a před
valnou hromadou asociace přijel, myslím dostatečně naznačuje, že máme

 Šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta v rozhovoru se starostou Znojma Vlastimilem
Gabrhelem a poslancem Ladislavem Skopalem (zleva).

zájem o to, aby se první fotbalová liga
do Znojma dostala a jsme pro to ochotni
udělat maximum. Je ale jasné, že musí
dojít k dohodě mězi soukromým subjektem, tedy klubem a zástupci veřejného sektoru. Já z toho mám dobrý
pocit. To, že tady sedíme se starostou
města, hejtmanem i poslancem znamená, že tady cítím silnou podporu
a odjíždím s velkým optimismem. Ale
nemůžu v tuto chvíli nic slíbit, jen to, že
se pokusíme udělat vše pro to, aby tady
mohla první liga být a aby to řešení bylo
akceptovatelné pro město Znojmo i pro
fotbalovou asociaci. Domluvili jsme se
na postupu a na podmínkách, za jakých
doporučím ligovým klubům, aby účast
Znojma v první lize podpořily,“ uvedl
Miroslav Pelta.
První ligu ve Znojmě by rád viděl i hejtman Michal Hašek: „My jako
kraj podporujeme fotbal i hokej v Brně
a já bych byl rád, kdybychom mohli
podporovat i fotbal ve Znojmě v první
lize. Hráči si svoje na hřišti už odkopali
a teď za ně musí kopat Hašek a Gabrhel,
aby tu nejvyšší soutěž mohli hrát. A my
za ně kopat budeme,“ zdůraznil jihomoravský hejtman.
eks
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Hradiště ozdobí třímetrový Ras slav
Znojemští zastupitelé ovšem
v souvislosti s plánovanými oslavami věrozvěstů již jednou poskytnutí
finančního daru zamítli, a to pražské
produkční společnosti Three Brothers
na natáčení filmu a seriálu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů.
V případě žádosti Královského
řádu ale dotaci schválili. Zástupci
Řádu ji využili k úhradě za zhotovení
podstavce a části sochy včetně její dopravy a usazení na místě.
Hradiště, potažmo město Znojmo,
tak získá do svého majetku nové umělecké dílo.
zp

Královský řád Moravských rytířů
svatého Rostislava a Kolumbana se
sídlem v Brně postaví na Hradišti
sochu sv. Rastislava. Odhalení sochy
světce je připraveno na 16. června
v 15.30 hodin u vstupu do areálu Nadace sv. Hypolita. Slavnostní akt je
zakomponován do oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu.
„Podobná socha sv. Rastislava,
jakou chceme umístit ve Znojmě –
Hradišti již stojí na hradišti Pohansko
u Břeclavi. Sochy svatého Rastislava podle historie na velkomoravská
hradiště patří. Jejich zhotovení a převoz na místo financujeme převážně
z darů členů Řádu a příspěvků a grantů
od jednotlivců i institucí,“ objasnil
statutární zástupce a kancléř Řádu Jiří
Drápela.
Socha sv. Rastislava bude i s podstavcem vysoká tři metry. Jejím autorem je akademický sochař Josef Kadlčík. Z hořického pískovce ji vytesá
akademický sochař Petr Horák. Celkové náklady jsou odhadovány na více
jak 320 000 korun. Řád požádal město
Znojmo o příspěvek 125 000 korun.

» Královský řád Moravských rytířů

 O pozvání soluňských bratrů Konstantina a Metoděje na Moravu se bezesporu
zasloužil moravský panovník Rastislav,
kterého pravoslavná církev svatořečila
v roce 1994. Nyní bude jeho socha zdobit
Hradiště.
Foto: archiv ZL

svatého Rostislava a Kolumbana je
občanským sdružením s celostátní
působností, sdružující osoby, které se
zabývají péčí o historické, duchovní
a hmotné dědictví Moravy a Moravanů, jejich rozvíjení a zachování pro
budoucí generace. Svojí osvětovou
činností se snaží Řád oslovit širokou
veřejnost již od svého založení v roce
1995.

Sběratelské taháky
pro filatelisty
K oslavám 1 150. Výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
přispívají také členové znojemského
Klubu mladých filatelistů 56-83 F.H.
Vydali příležitostnou obálku a dopis-

nici s přítiskem v nominální hodnotě
A a E odkazující na toto významné
jubileum. „Navíc budou na poště Znojmo 1 používat příležitostnou R-nálepku s čárovým kódem, znakem města
Znojma a doplňujícím textem k této
události,“ upozorňuje vedoucí Klubu
mladých filatelistů Znojmo Stanislav
Dušek. Klub objednal 720 kusů takovýchto nálepek. K dispozici bude
na této poště souběžně i příležitostná
cenná nálepka APOST. Obě nálepky se
budou používat ve dnech 24. června až
4. července 2013. xa, foto: archiv ZL

Našim klientům pomáháme s péčí o zdraví již řadu let
VZP PODPORUJE
SVÉ AKTIVNÍ KLIENTY

DBEJTE NA PREVENCI
ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

V rámci beneﬁtních programů, jejichž
posláním je především prevence a zdravý
způsob života, jsou naši aktivní klienti
za péči o své zdraví odměňováni.

NA KLIENTY VZP ČEKÁ ZDRAVÝ ŽIVOT, ZDRAVÁ RODINA PATŘÍ DĚTEM
Pro větší přehlednost pro vás VZP připravila
názorný přehled příspěvků „rodiny SPOKOJENÝCH“.
Kolik tedy získáte s VZP? Co všechno můžete vy
a vaše děti čerpat během jednoho roku?
Silvie, Standa a děti Simona a Samuel SPOKOJENÍ
jsou pojištěnci VZP ČR. Rodiče pravidelně chodí
na preventivní prohlídky, Standa je dárce krve,

Silvie si jde ráda s kamarádkami zacvičit.
Prevence onemocnění u dětí je pro ně velmi
důležitá věc. Zejména proto, že malá Simonka
má od malička astma. Samuel se narodil před
dvěma měsíci. A co děda s babičkou? Patří též
do rodiny SPOKOJENÝCH? I na ně největší
zdravotní pojišťovna samozřejmě myslí.

KOLIK MŮŽETE UŠETŘIT S VZP STANDA, 34 LET SILVIE, 32 LET
Zdravý život
1 500 Kč
1 500 Kč
Zdravý život - Bonus 2013
1 500 Kč
1 500 Kč
Zdravá rodina
Zdravá rodina - Bonus 2013
Rotaviry
Klíšťová encefalitida
750 Kč
750 Kč
Mořský koník
Cestovní pojištění
1 470 Kč
Dárce krve - Bonus 2013
500 Kč
CELKEM
5 720 Kč
3 750 Kč

SIMONA, 10 LET SAMUEL, 8 TÝDNŮ

500 Kč
1 000 Kč

500 Kč
1 000 Kč
500 Kč

25 000 Kč

26 500 Kč

2 000 Kč

CELKEM
3 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
500 Kč
1 500 Kč
25 000 Kč
1 470 Kč
500 Kč
37 970 Kč

říká ředitel regionální pobočky VZP
Brno, Ing. Jiří Kořínek
Připravuje VZP pro své pojištěnce
v návaznosti na mediální kampaň
prevence onkologických onemocnění
programy onkologické péče?
VZP odstartovala 20. 5. 2013 nadstandardní bonusové
programy rozšířené o preventivní onkologická
vyšetření, s příspěvkem až do výše 1500 Kč.
Konkrétně se jedná o prevenci karcinomu prsu,
tlustého střeva a v současné době často diskutované
kožní nádory.
Dalším často zmiňovaným tématem je onemocnění
celiakií. Podporuje VZP klienty s touto diagnózou?
Podpoře dětí s diagnózou celiakie se VZP věnuje již
několik let. V programu Bezlepková dieta mohou
klienti pojišťovny s diagnózou celiakie získat
příspěvek až do výše 6000 Kč ročně na nákup
potravin bez lepku.

Bonusové programy platí do 31. 7. 2013 nebo do vyčerpání vyčleněných ﬁnančních prostředků.
O konkrétních podmínkách preventivních programů se informujte na pobočkách VZP
nebo na stránkách www.vzp.cz

3VZP0279_PR_periodika_Brno_210x148.indd 1
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V ČESKU
Restaurace Na Věčnosti ve Znojmě
hledá kuchaře/řku. Bližší informace
na tel.: 775 939 898.

PRÁCE V RAKOUSKU
Úklidová síla
Reinigungskraft
ISS Facility Services
Krems 75 km
Žádosti na http:
//www.stellenangebote.at/d/4066137/
reinigungskraft-m-w
Min. mzda dle KS od 7,88 EUR/hod.
brutto.
Pracovník pro zpracování
a zemědělství
Mitarbeiter/in für Verarbeitung und
Landwirtschaft
Meierhof
Horn 45 km
helma@meierhof.at
+43/676/ 67 71 111
Helma Hamader
Mzda dle KS.
Pracovník skladu
Lagerarbeiter
NIEDAX Kabelverlege-Systeme GmbH
Wolkersdorf 80 km
s.skaral@niedax.at
+43/2245/90110–14 Frau Skaral
Mzda od 1.500 EUR/měs. brutto
Truhlář KIKA
Tischler/in

Horn 45 km
doris.grassmann@kika.at
+43/2982/53073 kl. 951
Doris Grassmann
Nástup ihned – pobočka Horn.
Min.mzda dle KS 9,46 EUR/hod.
Řidič bagru
Baggerfahrer
David Krecek ERDBAU
Niederösterreich
office@bagger-krecek.at
+43/664/24 24 978 David Krecek
Min.mzda dle KS 12,49 EUR/hod.
Úklidová síla (částečný úvazek)
Reinigungskraf (geringfügig)
Stark GmbH
Irnfritz 50 km
rosemarie.schuh@stark-gmbh.at
+43/2986/6655–18
Mag. Rosemarie Schuh
Min.mzda dle KS 8,23 EUR/hod.
Instalatér vodo-topo-plyn
GWH Installateur
Aubrunner
Neunkirchen/Horn + Wien 50–90 km
office@aubrunner-bad-heizung.at
+43/2989/2322 Stefanie Aubrunner
Mzda dle KS.
2 malíři a natěrači
2 Maler und Beschichtungstechniker
Malerfachbetrieb Gerald Schmid
Horn 45 km
office@malerei-schmid.at
+43/664/450 43 34 Gerlad Schmid
Dlouhodobé zaměstnání 39 hod.

týdně. Mzda dle KS 1.703 EUR/měs.
brutto.
Pomocná síla pro úklid a výrobu
Hilfskraft für Reinigung
und Produktion
L&P Personal GmbH
oblast Waldviertel
pia.bartl@vm-personal.at
+43/2732/71486 Pia Bartl
Mzda 8,53 EUR/hod. brutto.
Kfz-Techniker
Automechanik
ARBÖ, Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs
Krems, Zwettl, Altlengbach 80-90 km
marina.soucek@arboe.at
+43/2252-531 50-326 Marina Soucek
Min.mzda 1.993 EUR/měs. brutto.
Prodavačk/ka potravin
Verkäufer/in
Eurogast Pilz
Stronsdorf 40 km
eurogast.pilz@aon.at
+43/2852/52511 Martin Pilz
Mzda dle KS.
5 tesařů/bednářů
5 Schalungszimmerer
Headwayaustria GmbH
Mistelbach 60 km
wien@headway-austria.com
+43/1/86907970 Martina Dobetsberger
Mzda 2.150 EUR/měs. brutto + diety.
Výpomoc v kuchyni
Küchenhilfe

Gasthof Buchinger
Harmannsdorf 70 km
andreas.b@buchingerscatering.at
+43/660/3465040 Andreas Buchinger
Mzda od 1.205 EUR/měs. brutto dle
kvalifikace.
Skladník – řidič
vysokozdvižného vozíku
Lagerist/in – Staplerfahrer/in
ÖBAU Fetter Baumarkt GmbH
Korneuburg 70 km
f.muerner@fetter.at
+43/2262/701–140 Fritz Mürner
Min. mzda dle KS 1.502 EUR/měs.
brutto při plném úvazku.
Úklidová síla
Reinigungskraft
ISS Facility Services
Krems 75 km
Žádosti posílat online přes uvedený
odkaz: www.stellenangebote.at/
d/4066137/reinigungskraft-m-w
Úklid domácnosti
13,25 hod. týdně. Začátek pracovní
doby v 6.00 hod. Min. mzda dle KS
od 7,88 EUR/hod. brutto.
Pracovník pro zpracování
a zemědělství
Mitarbeiter/in für
Verarbeitung und Landwirtschaft
Meierhof
Horn 45 km
helma@meierhof.at
+43/676/ 67 71 111 Helma Hamader
Mzda dle KS.

Ekonoma Dlouhého zajímaly dopady
vládních reforem ve Znojmě
Hlavním hostem na konferenci
Přeshraniční spolupráce a mezinárodní obchod, kterou pořádala v minulých dnech Okresní hospodářská
komora Znojmo ve spolupráci se Soukromou vysokou školou ekonomickou
ve Znojmě a Městem Znojmem, byl
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. bývalý ministr průmyslu a obchodu, ale hlavně
respektovaný ekonom a v současnosti
člen Národní ekonomické rady vlády. Před svým vystoupením hovořil
se starostou Vlastimilem Gabrhelem
a prorektorem Pavlem Štohlem. Zajímal se například o to, jak znojemský
starosta hodnotí dopady vládních reforem na komunální politiku. Dozvě-

děl se, že ne zcela promyšlené kroky,
které se činí na celostátní úrovni, se
pak přenášejí do nižších pater jako
problémové prvky. „Například efektivita změn v rozpočtovém určení daní
není zdaleka taková, jak se prezentuje,“
upozornil Gabrhel.
Rovněž nový občanský zákoník
přináší obcím problémy při nakládání
s vlastním majetkem. Hovořilo se také
o snaze získat pro SVŠE magisterský
stupeň studia tak, aby studenti mohli ve Znojmě dosáhnout komplexního vzdělání. Město ani škola nesedí
s rukama v klíně a hledají východisko
například ve spolupráci s brněnskými
vysokými školami.
xa

 Ekonom Vladimír Dlouhý se starostou Vlastimilem Gabrhelem a prorektorem Pavlem
Štohlem.
Foto: Zdeněk Mikeš
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Znojmo otevírá podn
nikatelský inkubátor
pro novou generaci malýcch a středních podnikatelů
do konečné podoby a v rozumném
časovém horizontu je také nabídly
na trhu. Takto nastartované firmy
už pak většinou nemají problém
najít soukromého investora. Ceny
pronájmu a souvisejících služeb
jsou většinou dotovány ze státních
programů podpory malého a středního podnikání.

Celý region je velmi silně zasažen
nezaměstnaností a nedostatečná
nabídka pracovních míst
negativně ovlivňuje kvalitu života
na Znojemsku.
Znojemská radnice spustila
na sklonku loňského roku ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou ve Znojmě a Soukromou vysokou
školou ekonomickou Znojmo Projekt Kolumbus. Stanovila si přitom
ambiciózní cíl: pomáhat vytvářet
nová pracovní místa a pomáhat lidem najít uplatnění v různých oborech lidské činnosti.
„O Znojmě se k mé lítosti často
mluví jako o městu na okraji. Nikoli kvůli geografické poloze, ale kvůli
tomu, že se tu těžko hledá práce a hlavně mladí vzdělaní lidé pak odcházejí
hledat štěstí do velkých měst, jako je
Praha nebo Brno,“ hodnotí současný
stav starosta města Vlastimil Gabrhel.
„Tomu nemůžeme přihlížet s rukama
v klíně. Znojmo je určitě příjemné
a krásné místo, ve kterém se dobře žije
všem generacím. My ho ale musíme
navíc přetvořit v konkurenceschopný region, ve kterém občané najdou
dostatek příležitostí ke svému pracovnímu i společenskému uplatnění,“
dodává první muž radnice. O tom, že
si se svými spolupracovníky nezvolil
snadnou cestu, není pochyb. Není však
jiný způsob, než skládat budoucí pestrou mozaiku prosperity města z různých střípků a nápadů.
„Všem, kteří najdou odvahu a rozhodnou se podnikat, chceme jejich
první kroky maximálně ulehčit,“ říká
starosta Vlastimil Gabrhel. Právě proto
radnice v budově městského úřadu
na náměstí Armády otevírá Znojemský podnikatelský inkubátor a kapacitou dvanáct pracovních míst.

» Lidem bez práce se dá pomáhat
mnoha způsoby. Těm odvážnějším
třeba tím, že jim město pomůže nastartovat jejich podnikání. K tomu
bude sloužit podnikatelský inkubátor,
který zahájí provoz v příštích dnech.
V budově Městského úřadu Znojmo
na náměstí Armády 8 už je všechno
připraveno k uvítání prvních zájemců.

Co je
podnikatelský
inkubátor?

Kde už například
podnikatelské
inkubátory fungují:
 Podnikatelský inkubátor Vědec-






kotechnického parku Univerzity
Palackého v Olomouci
Technologické inovační centrum
Hradec Králové
Jihomoravské inovační centrum
IDE při VŠE – Institut rozvoje podnikání
BIC Plzeň– Podnikatelské a inovační centrum

Komu je
podnikatelský
inkubátor určen:
 Inovativním firmám
 Studentům VŠ s nápady a realistic-

kým podnikatelským záměrem
 Podnikatelům s kvalitním podnikatelským záměrem

 Projektům s pozitivním vlivem na ži-

votní prostředí, zaměstnanost a export
 Projektům v souladu s inovačními
prioritami regionu
 Firmám s vazbou na vědu a výzkum

Co nabízí znojemský
podnikatelský
inkubátor?
 Především bezplatný nájem kance-








láře v otevřeném prostoru, ke kterému patří i jednací místnost. To vše
na dobu jednoho roku.
Na adrese Znojmo, náměstí Armády 8 může mít podnikatel po tuto
dobu i sídlo firmy.
Bezplatné připojení k internetu je
samozřejmostí.
K dispozici budou i recepční služby,
což do jisté míry ušetří prostředky
na mzdu asistentky
Bonusem navíc je i bezplatný balíček inzerce ve Znojemských listech.

Co musíte splnit,
abyste se dostali
do podnikatelského
inkubátoru
Ten, kdo bude chtít využít nabízené
možnosti dostat se do podnikatelského
inkubátoru, musí předložit následující
dokumenty:

Podnikatelský inkubátor je prostředí (budova či malá průmyslová
zóna) pro začínající firmy, které mohou za předem stanovených podmínek
využívat zvýhodněného nájemného
a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru.

pro firmy, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií či služeb a jejich
uvedení na trh. Především jde o společnosti, které mají dobrý nápad, ale
nedostatek finančních prostředků
a zkušeností na jeho realizaci.

vé podmínky, aby mladé inovační
firmy mohly realizovat své nápady

nu (executive summary) – max.
2 stránky. Musí obsahovat název
firmy, kontakt, logo, členy managementu, předmět podnikání, identifikace potencionálních zákazníků,
jakým způsobem hodlá firma uspokojovat jejich potřeby, jaké jsou
Unique selling points, informace
o způsobu financování činnosti
a získání základního kapitálu, základní struktura budoucích příjmů,
identifikace hlavních nákladových
položek

» finanční plán – cash flow, rozvaha,
výsledovka na tři roky dopředu

» výpis z obchodního rejstříku – fir-

ma nesmí být starší než šest měsíců

Nejde o kancelář,
ale o nápad
s perspektivou
Ambicí Podnikatelského inkubátoru Znojmo rozhodně není jen
poskytnout zájemcům o podnikání
zadarmo kancelářské prostory, případně další materiální a provozní pomoc.
Hlavním cílem je vyhledat budoucího
podnikatele s jasnou vizí, motivovat
ho k přemýšlení o reálných plánech,
zhodnotit jeho podnikatelský záměr,
případně mu poradit, co má a co nemá
perspektivu.
Tak pracuje i Jihomoravské inovační centrum v Brně, které v tomto
roce slaví desáté výročí fungování. Za
tu dobu získali jeho pracovníci a konzultanti řadu cenných zkušeností, kterých bude moci využívat i Podnikatelský inkubátor ve Znojmě.

Zástupci města Znojma a Jihomoravského inovačního centra (JIC)
proto podepsali Rámcovou smlouvu
o spolupráci, přičemž se počítá zejména se spoluprací v oblasti přenosu
know-how, marketingu, vzdělávání
a sdílení informací.
Podnikatelský inkubátor Znojmo
bude tedy prostřednictvím JIC moci
svým klientům nabídnout odborná
školení, workshopy a jiné vzdělávací
akce s účastí například vědeckých pracovníků vysokých škol, podnikatelů
i případných investorů. Pro vybrané
osoby, které budou umístěny ve znojemském podnikatelském inkubátoru,
bude JIC zajišťovat konzultace s odborníky z různých oborů. Umožňuje
to široká síť konzultantů a specialistů,
kterou si inovační centrum za dobu své
existence vybudovalo.

Jak se můžete
přihlásit?
Výběrové řízení na místo v Podnikatelském inkubátoru Znojmo bude
vyhlášeno na úřední desce Městského úřadu Znojmo. Informace budou
k dispozici na www.znojmocity.cz
a www.znojmokolumbus.cz.Podnikatelské plány budou hodnotit nezávislí
odborníci ze Soukromé vysoké školy
ekonomické Znojmo a výběr definitivně provede a schválí Rada města
Znojma.
xa

Kontaktní osoba
Michal Plaček
michal.placek@muznojmo.cz
tel.: 515216205

» První možnost prohlédnout si prostory

» Inkubátor pomáhá vytvořit zázemí

» Inkubátor pomáhá vytvářet tako-

» krátkou verzi podnikatelského plá-

 Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel a ředitel Jihomoravského inovačního centra Jiří
Hudeček podepsali smlouvu o spolupráci. Podpořit projekt Podnikatelského inkubátoru
ve Znojmě přijel také náměstek hejtmana JmK Václav Božek (vpravo).
Foto: lp

Podnikatelského inkubátoru Znojmo budou
mít zájemci v rámci Dne otevřených dveří
20. a 21. června od 12.00 do 17.00 hodin
na náměstí Armády 8 ve Znojmě.

Partneři města Znojma
JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

Zaměřuje se na podporu inovačního podnikání a komerčního využití výzkumu
a vývoje. Zprostředkovává propojení univerzit a vědecko–výzkumných institucí
s podnikatelskou sférou s cílem maximalizovat přínos výzkumu a vývoje
na regionální a národní úrovni. Naplňuje tak svoje heslo: Pomáháme lidem tvořit
firmy, které mění svět. Do roku 2020 chce JIC přinést Jihomoravskému kraji novou
firmu s miliardovým ročním obratem, tři regionální společnosti s celosvětovým
dosahem, pět set mezinárodně konkurenceschopných firem a 2020 vysoce
kvalifikovaných pracovních míst. Znojmo se nyní k těmto plánům aktivně hlásí.
Centrum vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob.

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZNOJMO

Zřídila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu Informační místo
pro podnikatele ve své kanceláři na náměstí Svobody 18. Zájemci tam dostanou
základní informace potřebné v začátcích podnikání nebo provozování živnosti.
Tedy vše, co se týká zahájení činnosti, provozu a financování podniku, podnikání v rámci celé EU a mnoho dalších užitečných informací. OHK přislíbila
začínajícím podnikatelům také zprostředkování obchodních kontaktů u nás
i v Rakousku. (ohkznojmo@cmail.cz, tel. 515 224 792).

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ ZNOJMO

Nabízí za zvýhodněných podmínek pomoc svých studentů v oblasti účetnictví v rámci studijní praxe v Účetním centru. Odborníci ze SVŠE budou posuzovat
předložené projekty jednotlivých žadatelů o Podnikatelský inkubátor Znojmo.
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Školství a sociální služby

Trouﬂi si na divadlo za hranicemi, dobře udělali
Studenti teprve prvního ročníku
dvojjazyčného studia znojemského
gymnázia Dr. K. Polesného si připravili divadelní představení pro česko-rakouskou školku v Mitterretzbachu. Zahráli tři pohádky v česko-německé verzi
a zasloužený úspěch u dětí i rakouského
pedagogického sboru předznamenal, že
určitě nešlo o poslední akci tohoto typu
mezi oběma institucemi. „Jsme rádi, že
se dvojjazyčné studium takto může prezentovat u našich sousedů,“ konstatovala Drahomíra Denerová, zástupkyně
ředitele gymnázia. Škola své studenty
rozvíjí po stránce jazykové, technické
i umělecké. Studenti 1.–3. ročníků se
mohou do 15. 6. přihlásit na výukový festival Architektury a Designu –
FestAD 2013 (červenec Praha, srpen
Valašském Meziříčí).
lp

 Už v prvním ročníku si troufli zahrát pohádky v němčině.

Do školních lavic na Přímě cké
usedají i dospělí studen
Studenty z řad dospělých lze potkat na znojemské škole SOU a SOŠ
SČMSD na Přímětické ulici. Škola se

zapojila do projektu UNIV, díky němuž
se stala centrem celoživotního učení
a vzdělávání dospělých. Například sleč-

 Tito dospělí studenti ví, že vzdělání není nikdy dost.

Foto: archiv školy

na Irena je vyučená dámská krejčová.
O práci v oboru je nouze, a tak přijala
místo v prodejně Jednoty Moravský
Krumlov. „Když přišla od zaměstnavatele nabídka na vzdělávání, řekla jsem
si, proč ji nevyužít? Získám certifikát,
zvýšení platu i ponaučení do života,“
míní sympatická žačka. Deset prodavačů tak po dobu čtyř měsíců navštěvovalo školu, aby 22. května své snažení
završilo absolventským závěrečným
testem.
Zaměstnanci školních jídelen ze
Znojemska a Třebíčska zase uvítali
program Příprava pokrmů studené
kuchyně, realizovaný v rámci projektu
UNIV3, který se zaměřuje na přípravu
k získání profesních kvalifikací dle Národní soustavy vzdělávání.
lp

Dvace letá holandská návštěva
Znojma bez přerušení
Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě hostilo skupinu holandských studentů z Harderwijku. Již
dvacet let dodržují zahraniční studenti tradici a přijíždějí na znojemskou
školu k výměnnému studijnímu pobytu. Zatím poslední skupina mladých lidí se během návštěvy seznámila
s chodem a výukou střední školy, navštívila sousední Vídeň, prohlédla si
krásy Znojma a jeden den věnovala
výletu na Macochu. Nespornou deví-

zou pro obě strany, českou
i holandskou, je ubytování
v rodinách. Večery trávené ve společnosti českých
vrstevníků mohou pomoci Holanďanům k lepšímu
poznání českého prostředí. A jako každoročně se
v září k výměnnému pobytu
do Harderwijku přestěhují
studenti znojemského gym-  Holandské studentky před budovou znojemského
Foto.archiv školy
názia Dr. Karla Polesného lp gymnázia.

Foto: archiv GKP Znojmo

Poděkování
za sebeobranu
Studentky Vyšší odborné školy
Znojmo učili strážníci znojemské městské policie sebeobraně. Budoucí zdravotnice kurzy nadchly a děkují za vstřícný
přístup preventistovi Petru Hladkému,
instruktoru zákrokových technik Dušanu Svobodovi a také Petru Kolouchovi,
který se s nimi podělil o své zkušenostmi
z profesního života strážníka.
lp

Bronz za balení
pro Ivetu a Katku
Iveta Funková a Kateřina Buchtelová, žákyně 2. ročníku oboru Prodavač
výborně reprezentovaly znojemskou
školu SOU a SOŠ SČMSD Přímětická
na mezinárodní soutěži v dárkovém balení v Bratislavě. Iveta pracovala na dárkovém koši k prvním narozeninám
a Kateřina balila dárkový koš k padesátinám ženy. Precizní práce a kreativní
pojetí vyneslo budoucím prodavačkám
3. místo. Desátého ročníku se účastnilo
24 soutěžících ze 13 učilišť.
lp

Studen pomáhali
důchodcům
Na Dni otevřených dveří Domova
důchodců v Božicích nechyběli vedle návštěvníků ani budoucí kuchaři a číšníci
ze znojemské SOU a SOŠ na Přímětické,
kteří pomáhali s obsluhou. S žáky se senioři seznámili vloni u projektu Zdravá
výživa aneb Víme, co jíme? V červnu zde
chystají vystoupení školního pěveckého
sboru, divadelní představení žáků oboru
Sociální činnosti a v Křesle pro hosta se
žáci oboru Hotelnictví a turismus podělí
o své zážitky z cest do zahraničí.
lp

www.znojmocity.cz
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Dělali kvě nami osvětu Nedoslýchaví. Žijí mezi námi
a často o nich ani nevíme
v prevenci rakoviny
Sedmnáctý ročník celorepublikové sbírky Český den proti rakovině
se letos ve Znojmě zúčastnilo devět
dobrovolníků.
Oděni do typických žlutých triček
prodali více než 200 kusů žlutých květů
měsíčku lékařského coby symbolu Ligy
proti rakovině, která veřejnou sbírku
pořádá. Letošní ročník byl zaměřen
na rakovinu tlustého střeva a konečníku, kterou ročně v ČR onemocní
přes 8 000 lidí a téměř 5 000 na ni zemře. Na prevenci zákeřné nemoci se
znojemským dobrovolníkům podařilo
vybrat více jak 4 000 korun. Podle
dostupných informací se letošní sbírky zúčastnilo v celé reublice více jak
11 700 dobrovolníků.
lp

 Květy si od dobrovolníků koupil také starosta, zaměstnanci úřadu i místostarosta
Pavel Balík.
Foto: archiv ZL

Pro drogovému centru
Netopeer chybí ﬁnance
na další pomocné ruce
Kontaktní protidrogové centrum
Netopeer ve Znojmě by při zvyšujícím
se objemu práce potřebovalo dalšího
pracovníka. Fakt vyplynul z nedávného
šetření, ve kterém získal Netopeer certifikát odborné služby. Ten je nejen dokladem kvality poskytovaných služeb,
ale zároveň nezbytnou podmínkou pro
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na služby protidrogové politiky. Nástup
nové pracovní síly je ovšem přímo závislý na finančním zabezpečení Centra.
A to není nijak velké. Protidrogové
centrum je finančně dotováno z Ministerstva práce a sociálních věcí, Radou
vlády pro koordinaci protidrogové politiky i Krajským úřadem. Službu finanč-

ně podporuje již několik let i město
Znojmo stabilní částkou 110 000 korun. „V loňském roce se nám podařilo
vyjednat navýšení na cílovou částku
150 000 korun, jednalo se však o mimořádnou žádost, kdy bylo potřeba reflektovat tíživou finanční situaci služby.
V loňském roce nás podpořil materiálním darem v hodnotě 5 000 korun také
Rotary klub Znojmo. Oslovili jsme více
subjektů, avšak setkáváme se s všeobecným odporem k cílové skupině, které
jsou služby poskytovány, a jednání je
obtěžkáno předsudky a mýty, které bohužel panují ve většinové společnosti,“
objasnila financování centra Zuzana
Protivínská.
lp

„Cože? Já tě neslyším! Můžeš mi to jim svůj život a poradila, jak komunikozopakovat, prosím?“ Tyto věty se staly vat s neslyšícím a jak se správně chovat
nedílnou součástí života lidí, kteří trpí v jeho přítomnosti. Žáci si mohli pronedoslýchavostí. Nedoslýchavost ne- hlédnout a osahat kompenzační pomůcomezuje pouze osoby postižené tímto ky neslyšících a na cokoli se zeptat. Bez
handicapem, ale i celou společnost. Jak rozpaků se zapojili do diskuse a sami
správně komunikovat s takovými lidmi? přispívali svými zkušenostmi a poznatJak je začlenit do běžného života? Při- ky. Ve třídě vládl klid, zaujetí, zájem
jmout je bez podmínek mezi sebe, nebo a pochopení. Přínos setkání nanejvýš
je vyčlenit na okraj společnosti a nechat výstižně shrnula slova jedné z přítomje žít ve vlastním
světě? Odpověď
na tyto otázky přineslo žákům 1. ročníku oboru Sociální
činnost SOU a SOŠ
SČMSD Znojmo
netradiční setkání. Paní Moniku
Bednářovou znají
ve škole všichni jako
oblíbenou učitelku
odborného výcviku  Ilustrační foto: Archiv ZL
kosmetiček a málokoho by napadlo, že právě jí se téma ných studentek: „Beseda byla bomba.
nedoslýchavosti bezprostředně dotýká. Tohle nám určitě dalo mnohem víc než
Monika Bednářová si s žáky povídala nějaké papouškování definic a pouček.
velmi otevřeně. Na základě vlastní zku- Bylo to doopravdy a ze života.“
šenosti jim nastínila zápory, ale také
Lucie Pláňková
klady tohoto znevýhodnění. Přiblížila
vedoucí oboru Sociální činnost

Sindy

INZERCE

Zdravé krmení pro psy a kočky ze Švédska







dovoz objednávky ZDARMA
kompletní sortiment krmiv
vyrobeno bez konzervantů a barviv
s použitím přírodních produktů
vysoký podíl masa
vhodné pro psy a kočky s citlivým
zažíváním

SLEVA 15 % na první objednávku
KONTAKTUJTE

www.husse.cz
tel.: 608 931 333

Nabídka neplatí pro Mor.Budějovice a pro členy Klubu chovatelů Husse.Na tuto slevu nevzniká právní nárok.

Krásná americká kokřice Sindynka je desetiletá psí babička. Sindynka je
přítulná a hlavně umazlená. I přes svůj věk je stále fit a miluje klidné procházky, neutíká, s cizími pejsky je kamarádka a miluje i společnost dětí. Dá se říci,
že kromě občasného stříhání nebo česání, není se Sindynkou v podstatě žádná
práce. Díky její milé a věrné povaze ji určitě doporučujeme ke staršímu člověku. Sindynka si zaslouží pelíšek v teple domova a pány, kteří budou vděčni
za pravou kokří lásku.Více informací nejen o Sindynce, ale i dalších opuštěných psech a kočkách najdete přímo v útulku Načeraticích, tel: 602 307 801
nebo na internetových stránkách www.utulek-naceratice.blog.cz
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VZALI SE
&

Radka Velebová (Brno)
Libor Krula (Brno)

&

Anna Mejzlíková (Brno)
Petr Macák (Znojmo)

Iva Myslíková (Kuřim)
&
Jan Fatura (Znojmo)

&

Ivana Chaloupková (Znojmo)
Roman Foltýn (Znojmo)

&

Hana Tomková (Hl. Mašůvky)
Filip Jelínek
(Nový Šaldorf – Sedlešovice)

&

Marie Povjakalová (Znojmo)
Ctibor Klimánek (Znojmo)

&

Jana Vachalíková (Znojmo)
Michal Mlynárik (Hevlín)

INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo
Tel.: 605154160.
Prodám RD s garáží, zahrádkou
a dílnou ve Znojmě – Melkusova ul., 2 bytové jednotky 2+1,
vytápění plyn. kotlem, v přízemí
nová dlažba, částečně plastová
okna, cena 2,2 mil., při rychlém
jednání sleva jistá
Tel.: 608 418 405

Přivítejte prázdniny s The Tap Tap
a Arnoštem Goldﬂamem
Jen devět kilometrů od Znojma můžete v Country Campingu v Hlubokých
Mašůvkách netradičním způsobem přivítat prázdniny. A to koncertem originální skupiny The Tap Tap, která v campu
zahraje 22. června v 17.30 hodin. Stejně
jako vloni i letošní ročník je charitativním počinem, kdy bude výtěžek z koncertu rovným dílem rozdělen mezi Oblastní charitu Znojmo a skupinu The Tap
Tap, kterou tvoří tělesně postižení muzikanti. Loňský první ročník vynesl oběma
37 000 korun. Akce Vítáme prázdniny
s The Tap Tap 2013 začne v 15.30 hodin
a bude ji moderovat Arnošt Goldflam.
Vedle The Tap Tap vystoupí i skupiny
Vltava a Kraken. Součástí akce bude
doprovodný program s autogramiádou
a aukcí suvenýrů hokejistů HC ORLI
Znojmo nebo aukcí vybraných vín Vinařství LAHOFER. V jedné z dražených

lahví bude ukryt diamant! Pro děti je
připraveno třeba skákání na trampolíně
nebo facepainting.Celou akci pořádá

 Vítat prázdniny bude i moderátor The Tap Tap Ladislav Angelovič.

Jarmila Seidlová
1921

Znojmo

Marie Fousková
1923

Kuchařovice

Růžena Vítková
1921

Znojmo

Foto: Archiv ZL

Šestí nejlepší tanečníci v Česku
jsou jednoznačnými vítězi
Tanečníci Mighty Shake Znojmo
dlouhodobou podporou
tanečníků s mentálním
postižením vítězí na plné čáře.

OPUSTILI NÁS

Občanské sdružení KONIPASKA a záštitu nad ní převzal starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.
lp

Taneční akademie Mighty Shake
Znojmo se zúčastnila mistrovství České republiky v disco a street formacích v brněnském BOBYCENTRU,
kde ve finále v kategorii IDO STREET
A DISCO SHOW FORMACE obsadila
s formací Evoluce krásné 6. místo. Tanečníci Mighty Shake Znojmo ovšem
již dva a půl roku spolupracují s MŠ,
ZŠ a Praktickou školou Horní Česká, kterou navštěvují děti se středním
mentálním postižením a převážně ze
sociálně slabších rodin. „Dohodli jsme
se s vedením školy, vychovatelkou Pavlínkou Prokůpkovou a organizátorem
soutěže zastoupeném vstřícnou Monikou Müllerovou, že se tyto děti zúčastní
regionálního mistrovství v tanečních

formacích. A výsledek byl ohromující!
Vyvolaly obrovský ohlas u publika, ve

své taneční kategorii zvítězily, a staly se
tak Mistry České republiky,“ uvedl Petr
Velecký, vedoucí Taneční akademie
Mighty Shake Znojmo. Monika Müllerová navíc zorganizovala veřejnou finanční sbírku, aby se tyto děti mohly
zúčastnit nejen tanečního mistrovství v
Brně, ale také letního tanečního tábora
ve Vanově u Telče.
lp

 Tanečníci Mighty Shake Znojmo s Mistry ČR, kteří zvítězili s vystoupením Formace – Deformace.
Foto: archiv MS Znojmo
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Orli hlásí velkou posilu, ulovili Zdeňka Blatného
Znojemští hokejoví fanoušci se
mohou na příští sezonu těšit opět
o něco více. Orli totiž do svého kádru
získali Zdeňka Blatného, juniorského
mistra světa a nejžádanějšího českého hráče v mezinárodní Erste Bank
Eishockey Lize. Zkušený dvaatřicetiletý útočník odehrál v dresu Atlanty
Thrashers 25 zápasů i v nejlepší soutěži
světa, kanadsko-americké NHL.
Brněnský rodák odešel do zámoří
už v mladém věku. V roce 2001 získal
s českou reprezentací zlato na juniorském mistrovství světa. Po angažmá
v NHL se vrátil do Evropy, kde postupně nastupoval v nejvyšších ligách
ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku i Česku.
V posledních dvou sezonách už působil v EBEL, kde vystřídal dresy Grazu
a Vídně. Ani znojemské prostředí mu
není neznámé, v sezóně 2004/2005 zde
odehrál patnáct extraligových zápasů
během výluky v NHL.
„Zdeněk Blatný by měl být výraznou posilou pro náš klub. Přináší do týmu velké zkušenosti a vůdčí
schopnosti spojené s důraznou hrou
zejména před brankou soupeřů. Slibu-

jeme si od něj také zlepšení produktivity našich útočných řad,“ pochvaluje
si manažer Orlů Petr Veselý.

 Zdeněk Blatný při podpisu smlouvy.
Foto: archiv HC Orli

Permanentky na novou
sezonu v prodeji
Již od května jsou v prodeji permanentní vstupenky na sezónu 2013/14.
Majitel každé permanentní vstupenky
se může těšit nejen na špičkový hokej
za výhodnou cenu, ale také na řadu
bonusů a slev.
Ke každé permanentní vstupence
obdrží dva vouchery na vstupenky
zdarma, kterými může obdarovat své
přátele či známé.
V případě zakoupení permanentky do 30. června má navíc zajištěn
vstup na případné první kolo play-off
zdarma!
Nákup tří a více permanentek pak
s sebou přináší další bonus v podobě
nástěnného orlího kalendáře zdarma.
Ceny permanentních vstupenek
začínají již od 1500 Kč a jsou v prodeji
v kanceláři klubu na ulici Dvořákova
16 vždy ve středu a ve čtvrtek od 9.00
do 12.00 a od 13.00 do 16.45.
Více informací včetně přehledu výhod, slev a bonusů naleznete
na www.hcorli.cz.

Udělejte si výlet na kole. Navš vte třeba
obnovenou vyhlídku Králův stolec
Nabízíme vám tip na cyklovýlet
a využijeme k tomu značenou modrou
cestu č. 5000 na obnovenou vyhlídku
Králův stolec. Značená trasa vede částečně po cyklostezce ve městě a následně po cyklotrase po ulici Hradišťská
až na Hradiště. Pokračujeme směrem
k obci Mašovice po polní cestě k lesu.
Na rozcestí odbočíme vlevo vyznačenou cyklotrasou číslo 5000 až na Králův
stolec.
Další zajímavější variantou, především pro majitele horských kol, je přes
ulici Dyjská a pokračujeme po ulici Koželužská a U Obří hlavy až do Gránického údolí. Po přejezdu druhého mostku použijeme pravý břeh a po přejezdu
dalšího mostku přes Gránický potok
pokračujeme po levém břehu až k hostinci Spálený mlýn. Opět přejedeme
potok a dále jedeme po pravém břehu.
Po cca 1 000 m podjedeme hlavní silnici
Znojmo – Hradiště a pokračujeme dál,
nyní již po modré turistické. Míjíme
Pivcův pramen a pod hájovnou odbočujeme do prudkého kopce vlevo. Tady
asi většina sesedne a své kolo vytlačí.
Můžeme samozřejmě pokračovat dál až
na kraj obce Citonice, a potom odbočit
vlevo a na vrcholu kopce opět vlevo
a touto cestou se dostaneme do obce
Mašovice, odkud můžeme pokračovat

za obcí doprava a napojíme se na lesní
část úseku z první varianty. Pokud je
pro vás přijatelnější varianta s pěším
výstupem, pokračujte kolem hájovny po zelené turistické až na kraj lesa
a dále po polní cestě ke komunikaci.
Jedeme přímo a přibližně po 200 m odbočíme vlevo a opět se napojíme na již
popsanou cyklotras č. 5000, která nás
dovede až na Králův stolec. Po odpočinku a pěkném výhledu na řeku Dyji
a Sealsfieldův kámen na protilehlém
břehu můžeme pokračovat po cyklotrase směrem k obci Mašovice.
Cestu zpět do Znojma můžeme
nyní zvolit po spojovací cestě přes Hradiště. Nebo využijeme další variantu
přes Citonice, přesněji přes vlakové

Aktuální akce
Cyklo Klubu Kučera
19. 6. Závod horských kol – Načeratický kopec
Start dětských kategorií postupně od 16.00 hodin. Předposlední
závod seriálu Znojemský VZP CUP
nádraží a zahrádkářskou kolonií na Cínové hoře. K návratu můžeme pochopitelně využít údolí Gránického potoka, které především v horkých dnech
poskytuje příjemný chládek a cesta je
zde velice příjemná. V dalším díle pojedeme na vinici Šobes.
Čestmír Vala, CKK Znojmo

 Vyhlídka na Králově stolci již dnes vypadá jinak.

Foto: Archiv CKK

PROČ JÍT NA HOKEJ
Nejofenzivnější zápasy v Evropě
Mezinárodní Erste Bank Eishockey
Liga, v níž působí také Znojmo,
je nejútočnější elitní hokejovou
soutěží v Evropě. V průměru vidí
diváci na stadionech 6,2 gólu na zápas, což je nejvíc z osmi sledovaných evropských lig. Na druhém
místě se umístila švýcarská NLA,
třetí je slovenská extraliga. Česká
Tipsport extraliga zaujala s průměrem 5,83 branek na utkání čtvrtou
příčku. Nejméně gólů (4,76) viděli
diváci ve švédské Elitserien.

HOKEJ PRO VŠECHNY
Lední hokej sledují muži i ženy
Zatímco sportovní vkus mužů i žen
se dle průzkumů zásadně liší, dva
sporty lze nalézt mezi pěticí nejpopulárnějších u obou pohlaví. Kromě
lyžování, které se umístilo na třetí
příčce v oblíbenosti u mužů i žen,
je to právě lední hokej. Ten je vůbec
nejoblíbenějším sportem u mužů
a druhým nejoblíbenějším u žen,
hned po krasobruslení.

Aligátor rozevřel
čelis , lidé
to vítají
Jednomu z největších zaměstnavatelů na Znojemsku outletovému centru Freeport Leisure se i přes trvající
ekonomickou krizi daří držet si vysokou laťku kvality nabízených služeb,
nemalý počet zaměstnanců a stále se
ve svých aktivitách posouvat dál.
Posledním důkazem je otevření
další značkové prodejny. Tentokrát
jde o značku Lacoste založenou v roce
1933 francouzským tenistou René Lacostem, známým pod přezdívkou Krokodýl – odtud také typický znak firmy
zelený krokodýl. Francouzská oděvní
společnost specializující se na elegantně sportovní módu vstoupila na Freeport s rozlohou přes 400 m2, a stala se
tak největším obchodem této značky
na území Česka, Slovenska i Maďarska. V tomto roce také slaví Lacoste
80 let existence, a svým návštěvníkům
nabízí široký sortiment volnočasové
módy a obuvi pro pány, ženy a děti
za zajímavé ceny.
Lacoste přinesl i dobré zprávy navíc, a to šest nových pracovních míst.
Samotné outletové centrum Freeport
se několikrát ve spolupráci se znojemskou radnicí také představilo veřejnosti prostřednictvím zábavných show
v centru města.
lp

14

ZNOJEMSKÉ LISTY
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KULTURA
PAMÁTKY
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně Út–So 9.00–11.30 hod.,
12.00–17.00 hod.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
sídlo Jihomoravského muzea
ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září Po–Pá 9.00–11.30 hod.,
12.00–17.00 hod. Stálé expozice:
Živá a neživá příroda Znojemska,
Archeologie na Znojemsku, Černé
řemeslo, sbírka orientálních zbraní
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo–Přímětice, tel.: 736 465 085,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno
po domluvě květen–říjen.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
květen–září denně 9.00–17.00.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Otevřeno
do 15. července (pouze při dobrých
klimatických podmínkách) prohlídky
vždy po hodině. Út–Ne (9.15–16.15),
max. 10 návštěvníků v jedné prohlídce.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září Út–Ne 9.00–17.00.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
květen, červen denně 9.00–17.00,
červenec–srpen denně 9.00–18.00.
Zřícenina hradu CORNŠTEJN
tel.: 515 282 211, 604 891 875,
www.znojmuz.cz. Otevřeno
červen–září denně 9.00–17.00.

OSTATNÍ
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum–motorismu.cz.
Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 v době
prázdnin i v pondělí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo,
tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Otevřeno odd. pro dospělé:
Po – zavřeno, Út–Pá 8.30–18.30,
Studovna, čítárna, internet
Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–18.30.
Knihovna rakouské literatury
Po–zavřeno, Út 8.30–11.00 12.00–17.00,
St 8.30–11.00 12.00–16.00,
Čt 8.30–11.00 12.00–18.00,
Pá 8.30–11.00 12.00–16.00, Dětské
odd. Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00
St–zavřeno, Hudební odd. pouze
St 10.00–12.00 14.00–17.00.
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(Jihomoravské muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Pro veřejnost
přístupno: studovna Po–Pá
12.30–18.30 hod., knihovna
Út–Pá 8.30–18.30 hod. Nahlášení
návštěvy a konkrétního požadavku
je nutné nejméně den předem
na tel.: 515 282 220 p. Nevrklová.
INFORMAČNÍ CENTRUM VOC
ZNOJMO vinařské akce, otevřené
sklepy
Vlkova věž – Kollárova ul.
tel.: 737 815 402,
e-mail: voc@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz
Otevřeno: květen–září Po–Čt
10.00–18.00, Pá–So 10.00–20.00,
Ne 10.00–15.00 včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7,
tel.: 608 736 135, 722 937 756,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz
www.cykloklubkucera.cz. Otevřeno:
duben–červen So–Ne 9.00–19.00,
červenec–srpen Po–ne 9.00–19.00,
září–říjen So–Ne 9.00–19.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
květen–červen, Po– Pá 8.00–18.00,
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00,
červenec–srpen Po–Pá 8.00–19.00,
So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM–Jižní přístupová cesta
k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz
Otevřeno: květen–září denně
9.00–16.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: moravcova@beseda.znojmo.cz
Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici; tel: 515 222 552,
e–mail: vstupenky@beseda.znojmo.cz.
13. 6. VEČER S DIVADLEM 2
Závěrečná představení žáků
hereckého oboru Základní umělecké
školy Znojmo. Předprodej vstupenek
v ZUŠ, Rooseveltova 21 a v divadle
před vystoupením. V 18.00 hod.
17. 6. VEČER S DIVADLEM 3
Závěrečná představení žáků
Hereckého oboru Základní umělecké
školy Znojmo. Předprodej vstupenek
v ZUŠ Znojmo, Rooseveltova 21,
Znojmo a v divadle před vystoupením.
V 18.00 hod.
18. 6. DĚTSKÉ TANEČNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Představení Tanečního oboru ZUŠ
Hrušovany nad Jevišovkou rozdělené
do dvou částí: PÉŤA A VLK S.
S. Prokofjeva a TĚŠÍ MĚ, ŽE TĚ
POZNÁVÁM ztvárnění skladeb
skupiny Rolling Stones. Prodej
vstupenek v ZUŠ Hrušovany nad
Jevišovkou. V 9.30 a v 19.00 hod.
21. 6. ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Závěrečný koncert folklorního
souboru Dyjavánek Znojmo.
27. 6. SLAVNOSTNÍ PROMOCE
Uzavřená akce Soukromé vysoké
školy ekonomické Znojmo.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz
13. 6. FULMAYA, DĚVČÁTKO
S TENKÝMA NOHAMA
Hlavní postavou nového českého
celovečerního dokumentárního filmu
je slovenská muzikantka a herečka
DOROTA NVOTOVÁ, a její nepálské
alter ego Fulmaya. ČR. 20.30
13.–19. 6. TRANS
Historik umění Simon
(JAMES MCAVOY) ukradne
Goyův obraz, který chce vůdce
gangu (VINCENT CASSEL).
Najme k tomu hypnoterapeutku
(ROSARIO DAWSON). Hranice
mezi touhou, skutečností
a hypnotickou sugescí se smazávají
a mizí. Velká Británie. 14. 21.00,
15. nehraje se, 16. 18.00, 17. 20.30,
18. 18.30, 19. 20.30.

13.–19. 6. PO ZÁNIKU ZEMĚ
WILL SMITH i jeho syn JADEN
v rolích otce a syna v postapokalyptickém
dramatu na opuštěné planetě Zemi.
USA. 13. 18.30, 14. 19.00, 15. nehraje
se, 16. 20.00, 17. 18.30, 18. 20.30,
19. 18.30.
13.–19. 6. PÁR NENORMÁLNÍCH
AKTIVIT
Po SCARY MOVIE 5 další parodie
na horory. USA. 13.–15. 20.00,
16.–19. 19.30.
15. 6. LAZEBNÍK SEVILSKÝ
Přímý přenos představení opery
z Metropolitní Opery v New Yorku.
USA. 19.00.
20. 6. CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT
V římské věznici předstupuje
před publikum skupina vězňů,
aby odehrála tragédii Williama
Shakespeara. Aplaus publika zní
jako otevírání brány, ale „herci“ se
po stažení opony musí vrátit do cel,
odpykat si své mimořádné tresty.
Itálie. 20.30.
20.–26. 6. MUŽ Z OCELI
Nejnovější zpracování legendy
o mimozemšťanovi z planety
Krypton, kterému odlišné fyzikální
podmínky na Zemi umožnily stát
se Supermanem. V hlavních rolích
HENRY CAVILL. USA, Kanada,
Velká Británie. 3D 20. 20.00,
21. 20.30, 22. 19.00, 24. a 26. 20.00,
2D 23. 20.00, 25. 18.00.
20. 6.–3. 7. UNIVERZITA
PRO PŘÍŠERKY
Už od doby, kdy byl Mike Wazowski
malé monstrum, snil o tom, že se
stane úspěšnou příšerkou. USA. 3D
20., 23., 24., 26. 16.30, 27., 30. 16.00,
2D 21., 22., 17.00, 25. 16.00, 28., 29.
16.30.
20.–26. 6. BLING RING
Film SOFIE COPPOLA je natočen
podle skutečného příběhu skupinky
mladých lidí, kteří sledují na internetu
každý pohyb svých oblíbených
celebrit. Cílem je vybílit jim rezidence.
USA. 20. 18.30, 21. 19.00, 22. 21.30,
23.–24. 18.30, 25. 20.30, 26. 18.30.
21. 6. SVÁTEČNÍ SLOVO ČT
Česká televize ve spolupráci
s kinem Svět ve Znojmě uvádí
premiérově Sváteční slovo Romualda
Štěpána Roba na téma Kříž. Režie Jiří
Strach. ČR. 19.30.
21.–26. 6. NEMAJÍ POKOJ
SVÉVOLNÍCI
Co vypadá jako jednoduchý drogový
případ, skrývá nebezpečí terorismu.
Španělsko. 21. 21.00, 22. 20.00,
23.–24. 19.30, 25. 20.00, 26. 19.30.

www.znojmocity.cz

VÝSTAVY
3. 6.–29. 9. KNIŽNÍ TOULKY
minulostí města Znojma
Minoritský klášter
6. 6.–6. 8. MICHAL REICHSTÄTER
Galerie Žlutá ponorka v kině Svět
– výstava fotografií Lelekovice.
30. 5.–1. 9. 140 LET
SEVEROZÁPADNÍ DRÁHY
Minoritský klášter – minulost
a budoucnost důležité přeshraniční
tepny
1. 6.–1. 8. BEDŘIŠKA ZNOJEMSKÁ
– OBRAZY
Galerie Znovín v Louckém klášteře.
7. 6.–6. 7. FOTOMI
Dům umění – současná fotografie
Do 29. 6. TOMÁŠ KOTOUČ
– NATIONAL GEOGRAPHIC
Dům umění – podmořské fotografie.

DALŠÍ AKCE
ČERVNOVÉ KONCERTY
NA HRADĚ

Kulturní kalendář
21. 6. Svátek hudby 2013 – koncert.
V 19.00 hod.
22.6. Baladas en diez Cuerdas
– kytarový a kontrabasový koncert
Michala Svobody a Petra Vašinky.
V 19.00 hod.
27.6. Koncert žáků klarinetové
třídy učitele Fojtíka, ZUŠ Znojmo.
V 18.00 hod.
HRAD BÍTOV
tel. 515 294 736, 515 294 622,
www.hradbitov.cz.
Do 30. 9. BÍTOV: NEBÝT OFF
– obrazy a objekty Jiřího Ryšavého
a Ivana Kříže–výstava je zaměřená
na abstraktní velkoformátová plátna
(objekty jsou prodejné).
Do 30. 9. POKOJÍČKY PRO
PANENKY – historické hračky
v proměnách času
Sbírku originálních exponátů
prezentuje ve sloupovém sále hradu
Muzeum hraček v Rychnově nad
Kněžnou Bítov.
28.–30. 6. BITVA U ZNOJMA 1809
Dobšice, Znojmo – rekonstrukce
bitvy, www.znojmo1809.cz

NENECHTE SI UJÍT


Svátek hudby v pátek 21. 6. bude
ve Znojmě patřit hudebníkům všech
žánrů, profesionálům i amatérům.
Hlavním cílem je nejen oživit veřejný
prostor, ale také umožnit hudebníkům
všech žánrů, věku, profesionálního
statusu či hudebního vzdělání zahrát
si na veřejnosti. Svátek hudby se zrodil
ve Francii z iniciativy francouzského
ministra kultury na letní slunovrat
1982. Od té doby každoročně oživuje
ulice v mnoha evropských městech.
Podmínkou účasti Svátku hudby je, že
hudebníci vždy vystupují bez nároku
na honorář. Zapojte se do znojemského svátku hudby!
lp

Informace o Rotary výměnných
pobytech do zahraničí
Na znojemské radnici byly nedávno místostarostou Janem Groisem
přivítány studentky, které absolvovaly
výměnné pobyty zprostředkované Rotary clubem. Nyní pod heslem: Vyjeď
do zahraničí i ty! zvou znojemští rotariáni širokou veřejnost ve čtvrtek
13. 6. na setkání do auly Gymnázia
a Pedagogického lycea na Dolní České
33 ve Znojmě. Vítáni jsou zejména
studenti středních škol, jejich rodiče
a zástupci rodin mající zájem hostit
zahraniční studenty.

Setkání začne v 16.00 hodin představením programů Rotary výměn
mládeže, návštěvníci se seznámí s prezentací americké studentky Chelsee,
která takový výměnný pobyt absolvovala v České republice. A připravena
bude i zpráva od znojemské studentky
Máji, která je v tomto roce na stejném
pobytu v USA.
Za Rotary klub Znojmo rád všechny
uvítá a poskytne více fundovaných informací Jiří Výmola (tel.: 606 740 037
e-mail: jiri.vymola@gmail.com).
lp

V KINĚ

Opera Lazebník Sevillský
Díky podpoře MÚ Znojmo mohou diváci v Kině Svět sledovat 5. června
operní představení z Metropolitní Opery v New Yorku. Živé přenosy spojují
špičkové umění a moderní technologie. Diváci si mohou vychutnávat
záběry, které by nikdy neviděli. Představení začíná v 19.00 hodin a má
přestávku. Více o projektu na www.kinoznojmo.cz.
lp


KONCERT

Přivítejte prázdniny s The Tap Tap
Jen devět kilometrů od Znojma zahrají 22. června v Country Campingu
v Hlubokých Mašůvkách muzikanti originální skupiny The Tap Tap. Stejně
jako vloni i letošní druhý ročník akce Vítáme prázdniny s The Tap Tap je
charitativním počinem. Vystoupí i další kapely. Za pomyslný moderátorský
pult se postaví Arnošt Goldflam.
lp


VE VÝSTAVNÍCH SÁLECH

Knižní toulky minulostí města
V minoritském klášteře je až do 29. září otevřena výstava Knižní toulky minulostí města Znojma. Návštěvníkům přibližuje kulturní vývoj města a jeho
bohatou historii prostřednictvím literatury regionálního fondu muzejní
knihovny. Výstavu provází několik doprovodných akcí.
lp


Pátek patří hudbě v ulicích
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VE STARÉ VODÁRNĚ

Dva dny Slavností Harmonie
Zajděte si na Harmonii! Nepřijdete o slovenského mistra zvuku Maoka,
besedu s milovníkem žraloků, znojemským rodákem Stevem Lichtag
Lovečkem či cestovatelem Rudolfem Švaříčkem. Nepropásnete výrobu
šperku se šperkařkou Ivetou Hlobilovou, malířku Marii Brožovou při práci
s pastelkami na obraze řeky Dyje ani tvůrčí dílnu sochařky Hany Čertkové.
A nebudete ochuzeni o koncert jednoho z nejlepších světových hráčů
na didgeridoo Ondřeje Smeykala, happening Jitky Mikuláškové a mnoho
dalších aktivit. www.harmoniezivota.com, tel.: 777 575 634.
lp

SLAVNOSTI
HARMONIE
ZNOJMO
Centrum Vodárna,
U obří hlavy 7

14.–15. 6. 2013

VODA
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Sport

Boxeři vybojovali s Ostravou remízu
Tvrdé souboje, pot a krev. To byl
duel boxerů znojemského Řešeta proti Ostravě v první lize. Nakonec se
po osmi duelech rozešli oba soupeři smírně. Ve znojemském dresu své
zápasy vyhráli Petr Procházka, Pavel
Mozga, Bohuslav Kočka a Vasil Ducar.
Těsný byl souboj Vladimíra Lengála
s Jakubem Bambouchem, který znojemský borec prohrál na body, když byl
po většinu duelu lepší, ale nešťastně se
ocitl na zemi, a rozhodčí ho počítal.
„Na počítání to vůbec nebylo. Soupeř mě tam trochu vykoupal. Opřel
jsem se do rány velkou silou, on mi
uhnul a já jsem pak zaškobrtl a ztratil
stabilitu, přičemž on mne jen lehce líznul, ale skončil jsem na zemi. Bohužel
rozhodčí mě počítal, a to asi konečný
výsledek ovlivnilo. Jinak si myslím, že
jsem měl vyhrát já,“ komentoval nešťastný okamžik Lengál. Statečně se
bil i Jan Šimeček, jeho soupeř je ale
mnohem zkušenější a ostřílenější borec,
takže byl úspěch už to, že mu vydržel
mladý Znojmák vzdorovat po všechnakola. „Myslím, že to z mé strany nebylo

 Vasil Ducar (v modrém) svůj souboj vyhrál, a zasloužil se tak o konečnou remízu.

tak špatné. Ale věřím, že příště to bude
zase o něco lepší,“ konstatoval Šimeček.
To jeho kolega Bohuslav Kočka
mohl být spokojený, protože zvítězil,
ale přesto na svém výkonu ještě shledal
nějaké chyby. „V závěru už mi trochu
docházely síly, budu muset ještě za-

pracovat na fyzičce, ale jinak do bylo
dobré,“ říkal Kočka.
Také Ducar své utkání s přehledem
vyhrál. „Samozřejmě jsem spokojený,
že jsem zvítězil, ale podle trenérů jsem
měl do soupeře ještě víc jít a dávat mu
víc úderů,“ komentoval Ducar.

Foto: eks

Trenér Znojma Miroslav Jánský
přes dílčí výtky výkon svých svěřenců
kvitoval s povděkem. „I když jsem tam
měl nějaké připomínky, myslím, že
naši boxeři odvedli dobrou práci, a to
včetně těch, kteří i prohráli,“ hodnotil
Jánský.
eks

Draci ze Znojma ovládli pohár Čermák přivezl bronz z Podolí
V Brně se konal první závod
letošního Českého poháru dračích
lodí. Účastnili se ho všechny přední
české kluby a posádky. Tým Znojma
startoval poprvé i v kategorii mužů,
kde hned při své premiéře dokázal
k překvapení soupeřů i diváků vyhrát
na všech třech tratích. Prakticky do-

mácí prostředí na Brněnské přehradě proměnili znojemští závodníci ve
vlastní exhibici a mimo tří vítězství
v kategorii mužů vyhráli i dvě tratě
na 500 a 2000 m i v kategorii Mixů
kde loni vybojovali titul Mistrů světa
v Hong-Kongu. Znojemský zázrak tak
stále funguje i v nové sezóně.
pš

Tradiční mítink Velké ceny Prahy se
letos plaval jako Arena Cup a vyznačoval
se několika „nej“. V podolském krytém
osmidráhovém dlouhém bazénu startovalo přes tři sta šedesát závodníků z padesáti plaveckých klubů a absolvovali
téměř dvě tisícovky startů. Tyto třídenní
závody byly rozděleny do čtyř půlden-

ních bloků. V této kvalitní konkurenci
startovala sedmička plavců TJ Znojmo,
která se představila ve třinácti disciplínách na dvaceti startech. Nejlépe si vedl
Ondřej Čermák, který si na kraulové
dvoustovce dohmátl pro bronz časem
1.55:02, dále Marek Polach skončil na
polohové čtyřstovce čtvrtý za 4.40:93. jš

Velkou cenu Znojma ovlivnil déšť
ZNOJMO. Déšť a zima. To byly
podmínky, za kterých se jela cyklistická
Velká cena Města Znojma. Nevlídné
počasí také zřejmě odradilo řadu zájemců, kteří by se jinak na členitou trať
v historickém středu města i na protější
Kraví hoře vydali.
Kluzká trať tak komplikovala život
závodníkům a o pády na trati nebyla
nouze.
Hlavní závod jako tradičně odstartoval v 11 hodin dopoledne a cyklisté se
s náročnými podnínkami rvali statečně.
V cíli byl nakonec v hlavní kategorii
první Nikola Smutný z Cyklopointu
před Karlem Bučkem z Atrexu Brno
a domácím Martinem Dominkem.
„Nakonec to nebylo až tak zlé, jak to
vypadalo. Člověk si ale musel dávat

pozor a moc nebláznit. Chtělo to rozvahu,“ komentoval závod Nikola Smutný.
Pořadí: Odrážedla: 1. Daniel Růžička, 2. Natálie Truhlářová, 3. Šimon
Šaroun. Děti 1: 1. Jakub Kaláb, 2. Jana
Skalková, 3. Petr Prokop. Děti 2: 1. Libor Kuba, 2. Samuel Vančura, 3. Lukáš
Pavelka. Mladší žáci: 1. Karolína Nezvedová, 2. Sára Vančurová, 3. Jakub
Michal. Starší žáci: 1. Matěj Mazánek,
2. Simon Pelech, 3. Tereza Kosmáková.
Kadeti: 1. Ondřej Tkadlec, 2. Ondřej
Baják, 3. Jan Neužil. Junioři: 1. Vojtěch
Toman, 2. Tomáš Vrba, 3. Josef Truhlář.
Muži: 1. Jiří Šuta, 2. Jiří Křivánek, 3. Jan
Hloušek. Masters 1: 1. Nikola Smutný,
2. Karel Baček, 3. Martin Dominek.
Masters 2: František Řídký, 2. Viktor
Kocián, 3. Jiří Mareček.
chaf
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